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PASSEJANT L’ORGULL DE LA UDL 
 

●  LO CAMPUS (versió paper) ha arribat aquest passat  

Sant Jordi als quioscos de les Terres de Lleida i Aran 

 

●  LO CAMPUS s’estendrà el proper juny a tot Catalunya  

per i sobre les 12 universitats catalanes 

 

EXTRA 

E 
l Sant Jordi de l’any 2008 comen-

çàvem LO CAMPUS i sis anys 

després LO CAMPUS l’hem es-

tès a tots els quioscos de les Terres de 
Lleida i d’Aran. 
 
Centenars de col·laboradors i lectors, tant 
de la versió paper com de la digital, han 

seguit i participat en una productiva ex-
periència de premsa universitària. 
 
Ha estat un camí difícil on la “UdL ofici-
al” moltes vegades s’ha posat d’esquena 
al projecte amb una peculiar manera 
d’entendre la llibertat de premsa i sobre-
tot amb una nefasta manera de fer UdL, 
de fer vida associativa dins dels nostres 
centres i amb negligència total de la co-

municació institucional. 
 

Però des de LO CAMPUS sempre hem 

pensat que era possible trobar complici-
tats oficials i de tots els estaments de la 
UdL. Sempre hem cregut que hi havia 
gestors honestos, professors generosos i 

companyes i companyes d’Aula amb un 
sentit de la participació d’un gruix moral 
enorme. Sort de tota aquesta part de la 

comunitat universitària, sort d’aquests 
bons professionals a prova de bomba i 

que no s’empassen cap “cuento” de la Xi-
na. 
 
A continuació us pengem el link d’aquest 

nou LO CAMPUS. Un final i comença-

ment d’etapa, per arribar al proper núme-

ro de juny que LO CAMPUS s’estendrà 

a tots els quioscos de Catalunya en la se-

va versió paper: escrivint, analitzant i do-
nant servei sobre i per a les 12 universi-
tats de Catalunya, tant les públiques com 
les privades. 
 
Serà un honor des de Lleida, des de la 
UdL a traves d’una de les seves associaci-
ons universitàries, passejar l’orgull de la 
nostra Universitat i la nostra visió inde-
pendent i plural de com funciona el món 

universitari de Catalunya. 
 

Aquest LO CAMPUS amb versió digital, 

que us oferim com un EXTRA del “LO 

CAMPUS 2.0”, és gratuït, el LO CAM-

PUS en paper dels quioscos és de paga-

ment. Ens aniria molt bé, que si voleu i 
podeu, per 1,30 euros, també compréssiu 

a qualsevol quiosc, una còpia de LO 

CAMPUS, serà una manera d’ajudar 

econòmicament al projecte.■ 

Link del LO CAMPUS número 23 :    

http://issuu.com/locampus/docs/nou_lo_campus_23 
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