
LO CAMPUS 2.0 

Número 12    El Mini-Digital Independent d’Opinió sobre la Universitat de Lleida         01 / 02 / 2016 

EXTRA 

  

 

LO CAMPUS DIARI  
http://locampusdiari.com 

A 
 la Universitat de Lleida (UdL) últi-
mament funciona com una jungla 
ultra-liberal on tothom va a la seva: 
defensant la seva parcel·la, que 

moltes vegades acaba sent la defensa d’un 
lloc de treball com a professor, com a in-
vestigador, com a gestor o com a membre 
del PAS o per l’altra banda uns estudiants 
super-individualitzats defensant a la deses-
perada i de manera insolidària, crèdits, as-
signatures o tota mena de titulacions. 

I tant els que cobren pel seu treball, com 
els que paguen pels seus estudis viuen en 

torres de bori o en búnquers super-
agressius incapaços de crear 
col·laboracions, ni sinergies, ni molt menys 
creant UNIVERSITAT en majúscules, com un 
lloc d’aprenentatge superior carregat de 
creativitat intel·lectual, carregat d’apre-
nentatge i carregat d’emprenedoria que es 
dota amb un model universitari propi, ca-
paç d’inserir amb les necessitats dels nos-
tres professionals i del territori en el seu 
conjunt. 

Diem-ho clar i sense embuts: a la UdL a 
ningú l’importa l’altre, sinó és que se’n 

treu un cert benefici propi - o professional 
o acadèmic. Òbviament no només passa a 
la nostra Universitat, hauríeu de veure com 
s’actua en alguna universitat situada a la 
gran capital, on com institució queda difu-
minada per les dinàmiques ciutadanes.  

Llibertat per a tothom i que cadascú pensi i 
actuï segons els seus valors i si hi ha sec-
tors que els seus valors són l’individualisme 
malaltís, és el seu problema. Però resulta 
que tots els que estem a la UdL, se sàpiga o 
no, estem entrelligats.  

Trencar-se la cara per la UdL 
COMENTARI EDITORIAL 



 

 

I com a vasos comunicants, si 
qui exerceix la governança uni-
versitària és negligent, o qui 
dona classe a l’aula és medio-
cre o si l’estudiant és un passo-
ta tant de l’aprenentatge, -
perquè no compleix-, com pas-
sa de la seva universitat com a 
institució; tenim un enorme 
problema. 

I si a més de l’individualisme 
mal entès, si a més de la falta 
de sinergies, hi afegim el ningu-
nejar la nostra pròpia universi-
tat o sigui la UdL, encara tenim 
un problema més gran. 

S’ha de ser carallot integral dis-
parar a boca de canó contra la 
UdL, si n’ets treballador o estu-
diant. El plantejament negatiu 
de no defensar la UdL com ins-

titució i sentir-nos-se’n orgullo-
sos dels nostres centres, és una 
actitud enquistada des de fa 
anys i que va corroint el nostre 
prestigi. 

Es pot criticar tot, però la UdL 
és la nostra i per tant la 
“millor”, almenys per a nosal-
tres. No serem tant burros de 
“liquidar” el prestigi de la UdL i 
després amb un currículum on 
direm d’on és el nostre grau, 
màster o doctorat, pretendrem 
buscar feina o com a persones 
que ja treballem a la universi-
tat, pretendrem que se’ns valo-
ri com a professionals. 

És que no només és no fer res 
contra el prestigi intel·lectual 
de la nostra universitat –que no 
vol dir no criticar el que calgui-

, sinó que cal trencar-se la cara 
per la UdL. És el nostre equip, 
són els nostres colors. I això vol 
dir “anar a mort” per la UdL. 

La Universitat, la Universitat de 
Catalunya i la UdL en concret, 
té un conjunt humà i un con-
junt d’actituds i pràctiques 
igual que la societat en general: 
és un conjunt plural. Precisa-
ment d’aquest pluralitat n’hem 
de construir un pacte intern de 
consens en defensa de la insti-
tució. 

NI els barons ni les baronesses 
de les escoles, facultats, depar-
taments, centres, aules, secre-
taries, equip rectoral poden 
pretendre que hi hagi un sentit 
de pertinença dels estudiants a 
la UdL, si actuen com a “amos” 

d’un suposat jardí propi. I a 
l’inrevés, cap estudiant pot 
pretendre que se l’inclogui, de 
veritat, en el debat i la partici-
pació, si la UdL com institució, 
li rellisca i només veu la UdL 
com una fabrica ocasional de 
titulitis. 

La UdL és una entitat comuna, 
que des de la diversitat, hem 
de saber defensar-la, no només 
per valors, per ètica, per quali-
tat acadèmica i de recerca, sinó 
també per estètica. 

Els estudiants som més de deu 
mil i som una veritable multitud 
que de manera pro-activa hem 
de promocionar la nostra uni-
versitat. És el nostre prestigi 
individual i col·lectiu. I tu que 
fas per la UdL?     

 

Trencar-se la cara per la UdL (Continuació) 

El nou número de la revista LO CAMPUS 

Ha sortit un nou número de la revista universitària independent LO 
CAMPUS.   
 
D’aquest número que correspon a gener / febrer 2016, hi ha una ver-
sió digital que de manera gratuïta es fa arribar als estudiants de les 21 
universitats de parla catalana. Aquesta distribució es fa a traves de di-
verses plataformes, com per exemple a la UdL a traves del Campus 
Virtual o directament a e-mails particulars d’estudiants que ho han 
demanat. 
 
També hi ha una versió en paper premsa de pagament, que surt més 
endavant, i que es pot trobar a tots els quioscos de les Terres de Llei-
da i Aran. 
 
El link del LO CAMPUS número 29 en versió digital issuu i en obert, 
pels estudiants de la UdL: 
 
http://issuu.com/locampus/docs/lo_campus__29___goodbye_institut 

Pel seu interès afegim el link de les SEPARATES en pdf 
que també distribuint soltes i que corresponent a les 
PÀGINES ESPECIALS SOBRE LES PRÀCTIQUES EXTERNES 
OBLIGATÒRIES A LA UdL i al SUPLEMENT “Goodbye Insti-
tut” que es distribueix a escoles i instituts de Ponent. 
 
 
Link PÀGINES ESPECIALS 
http://locampusdiari.com/wp-content/
uploads/2016/01/SEPARATA-Pr%C3%A0ctiques-
externes-UdL-LO-CAMPUS-29.pdf 
 
Link “Goodbye Institut” 
http://locampusdiari.com/wp-content/
uploads/2016/01/Goodbye-Institut-LO-CAMPUS-29.pdf 

SEPARATES 
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Promocionant  

periodistes emergents 

A LO CAMPUS hem publicat un article 
de David Benito Llatge que és estudiant 
de primer curs del Grau de Comunica-
ció i Periodisme Audiovisuals de la Fa-
cultat de Lletres de la Universitat de 
Lleida. 

Com podreu veure és un bon treball en 
el que hem fet aquests comentaris des 
de la redacció:  

 

“Un dels principals objectius del nostre 
projecte de premsa és fer costat i pro-
moure periodistes dels anomenats 
emergents. 

LO CAMPUS com a revista i LO CAMPUS 
DIARI com a diari digital, des de l’inici 
potenciem un periodisme participatiu, 
plural i obert a tothom que vulgui prac-
ticar l’ofici del periodisme o que sim-
plement vulgui promoure les seves opi-
nions. 

I aquesta és una de les raons de publi-
car aquest treball de David Benito Llat-
ge. Un joveníssim company universitari 
que amb aquesta bona aportació ha to-
cat a la pràctica, moltes de les activi-
tats que un periodista professional de 
proximitat avui fa: des de connectar 
amb institucions, artistes i gestors, fins 
anar a actes socials relacionats amb el 
tema, per acabar fent de fotògraf oca-
sional o de recollidor d’imatges i 
d’idees.  

Però també ha estat una col·laboració 
especial perquè publiquem un treball 
sobre uns artistes plàstics que han ex-
posat en el un nou ESPAI LABORATORI, 
especialment pensat per promoure ar-
tistes emergents. És una bona iniciativa 
de la FUNDACIÓ VALLPALOU  dirigida 
per Joan Marí, que posa al servei dels 
artistes joves de les Terres de Lleida les 
seves instal·lacions i el seu propi pres-
tigi com a centre cultural. 

Un “fer costat” que nosaltres també 
fem extensiu a tota mena de creatius 
de l’escriptura, les arts plàstiques i les 
audiovisuals, entre d’altres modalitats, 
als que els hi oferim les nostres pàgines 
i plataformes digitals”. 

 

Link SEPARATA: 

http://locampusdiari.com/wp-content/uploads/2016/01/

Separata-LABORATORI-F-Vallpalou-LO-CAMPUS-29.pdf 

 

(La pintura en aquesta pàgina és un 
fragment d’un quadre de Mireia Serra).   
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