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Per a la comunitat universitària de la 
UdL oferim la versió digital en obert 

del número complert d’agost /  
setembre de la revista universitària 

independent LO CAMPUS  
 
 
De cada número de la revista bimensual LO CAMPUS se’n 
fan tres versions: Una en paper premsa de pagament que 
es pot trobar a tots els quioscos de les Terres de Lleida i 
els quioscos grans de la resta de Catalunya. 
 
Una versió digital que es posa a l’abast dels lectors del  
diari digital LO CAMPUS DIARI   http://locampusdiari.com 
 
I una versió digital inclosa en aquesta mini publicació d’o-
pinió LO CAMPUS 2.0 que repartim gratuïtament al Campus 
Virtual de la Universitat de Lleida. 

 
LO CAMPUS  
número 28 agost-setembre 2015 
http://issuu.com/locampus/docs/lo_campus__28__agost-setembre_2015 

  

A continuació reproduïm la pàgina 31 d’aquest número de LO CAMPUS amb l’article titulat  
“Construint el Consell de les Associacions de la Universitat de Lleida”. 
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Des de fa diferents cursos 
acadèmics la nostra enti-

tat: l’Associació università-
ria AMICS de LO CAMPUS ha 
estat treballant per arribar 
a construir de manera legal 
i reconegut per la Universi-
tat el CONSELL DE LES ASSO-
CIACIONS de la UNIVERSITAT 
DE LLEIDA. 

Un Consell d’Associacions 

perquè en altres universi-
tats públiques catalanes ja 
existeixen i no cal dir a ni-
vell de les comunitats uni-
versitàries internacionals.

A la Universitat de Lleida 
(UdL) tenim un historial 
ben peculiar respecte les 
associacions universitàri-
es, per una banda un parell 
d’equips rectorals i sobretot 
el de l’antic Rector Viñas 
varen intentar aprimar tant 
com varen poder les associ-
acions donant una híper-im-
portància  als Consells de 
l’Estudiantat. Aquesta con-
traposició fou perquè les 
associacions també repre-
sentaven els sindicats i bus-
cant fer callar les seves rei-
vindicacions i buscant una 
pau sindical i laboral, varen 
laminar directament les as-
sociacions i els seus drets.

En la primera etapa de l’ac-
tual Rector Fernàndez tam-
poc hi va haver una com-
prensió amb les associacions 
però es varen trobar amb un 
Consell de l’Estudiantat no 
només opositor constant a 
les seva gestió sinó amb una 
bel·ligerància que va passar 
totes les línies vermelles. 
Només faltava uns dirigents 
estudiantils passats de ros-

ca, que com mai havia pas-
sat, es van enfrontar a les 
associacions de la UdL i so-
bretot a la nostra.
   
En les passades eleccions a 
Rector de la UdL, en les que 
va revalidar al càrrec l’ac-
tual Rector, tots dos candi-
dats a Rector portaven en el 
seu programa electoral que 
feien costat a crear un Con-
sell de les Associacions de 
la UdL. Ho varem celebrar i 
ràpidament ens hem posat a 
treballar perquè sigui possi-
ble.

L’Associació universitària 
AMICS de LO CAMPUS durant 
anys ha fet costat a totes 
les associacions, tant en la 
seva visibilitat pública com 
en alguns casos ajudant-les 
econòmicament. Moltes 
d’aquestes ajudes han estat 
amb “especies”, per exem-
ple  a les publicacions que 
editem l’associació hem 
ofert espais de publicitat i 
de publi-reportatges de ma-
nera gratuïta però que as-
sumia pagant, la nostra as-
sociació. I tot això ho hem 
fet amb associacions que 
algunes de les quals tenen 
objectius i valors diferents 
als nostres.

I no és que siguem unes Te-
reses de Calcuta, sinó que 
ens creiem de veritat que 
l’associacionisme universi-
tari és una part important 
de la institució università-
ria i que l’associacionisme, 
com la participació i com el 
voluntariat són instruments 
de valors que una universi-
tat també ha de dur amb el 
seu ADN.

Però a més, el treball con-
junt i mancomunat entre 
associacions a traves d’un 
Consell reforça el treball del 
dia a dia i de manera funci-
onal canalitza unes vies de 

amb tots els estaments de 
la universitat, sobretot amb 
els equips rectoral i  de de-
ganats. 

Un Consell de les associaci-
ons és un òrgan de participa-
ció, un òrgan de coordinació 
i un òrgan de representació 
de les seves entitats que no 
perden ni un mil·límetre de 
la seva pròpia independèn-
cia com entitat, però evi-
dentment no és l’òrgan de 
representació de TOTS els 
estudiants de la UdL. És el 
Consell de l’Estudiantat de 
la UdL l’òrgan de represen-
tació dels estudiants, com 
a un altre nivell ho són els 
Consells de l’Estudiantat de 
cada Facultat i Escola.

Preferim que tot quedi clar 
des del començament, per-
què nosaltres volem el Con-
sell de les Associacions per 
raons de representació, de 
participació, de transparèn-
cia, de recursos econòmics 
i sobretot per FUNCIONALI-
TAT. Masses coses a la UdL 
es fan a esquena d’uns als 
altres, masses coses es re-
peteixen, masses coses es 
fan remant en direccions 
oposades no reforçant la 
nostra Universitat. Nosal-
tres sentim els colors de la 
UdL i volem jugar a totes 
per guanyar terreny en el 
camp de la docència, la re-
cerca i l’associacionisme.

Estem proposant un Consell 

de les associacions de la UdL 
però segurament també cal-
drà revisar quan diem “As-
sociacions” que volem dir. 
Perquè no és el mateix una 
“associació universitària” 
que una “associació d’estu-
diants”. Una Associació uni-
versitària és una entitat que 
a més d’estudiants i profes-

-
tadans externs a la pròpia 
universitat. No és el mateix 
una associació universitària 
inscrita formalment en una 
universitat, d’una associ-
ació intern-universitària o 
una associació legalitzada 
per la Generalitat de Cata-
lunya o d’àmbit més ampli, 
legalitzada per exemple per 
la Generalitat Valenciana o 
pel Govern de les Illes Bale-
ars.  
    
I com tothom sap aquests 
inscripcions i/o legalitzaci-
ons no són res validi, només 
com exemple: la Genera-
litat de Catalunya a traves 
d’AGAUR només ajuda a la 
internacionalització d’una 
associació universitària si 
està legalitzada a nivell de 
País. 

L’Associació universitària 
AMICS de LO CAMPUS ens 
hem caracteritzat pel nostra 
pragmatisme esperem estar 
a l’alçada d’aquest treball 
conjunt tant engrescador.

Secció de la UdL

Construint el Consell de les Associacions 
de la Universitat de Lleida
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