
El mini-LO CAMPUS 3.0 

número 3 / gener-febrer / curs 2016-2017      El mini-digital d’Opinió sobre la Universitat de Lleida         

Opinió UdL 

En el Claustre de la UdL que es va celebrar 
el mes de desembre, en un torn de paraules 
va sortir el tema de que a la UdL encara es 
fan “novatades” i el professor criticava que 
tot i la il·legalitat a la nostra universitat, 
ningú actuava per prohibir-ho. Ràpidament 
alguna responsable va dir que a la UdL no hi 
passa res, de res.  

Nosaltres que creiem que s’ha de donar 
TOLERÀNCIA ZERO amb les “NOVATADES”, 
hem preguntat al xulos piscines maltracta-
dors i maltractadores dels “novatos” sobre 
el tema i hem sabut que a les universitats 
en general i a la nostra, hi ha unes 
“novatades” més freqüents, com per exem-
ple:  

-Provocar a la víctima un consum excessiu 

d’alcohol. 

-Sortir al carrer amb disfressa, calçotets o 
calces o en pijama. 

-Provocar-los-hi dutxes d’aigua freda. 

-Afaitar o depilar el cos. 

-Ficar-los-hi el cap als wàters, tant de les 
Facultats i Escoles, com de les sales de 
festa que incentiven les “novatades” en 
“festes universitàries”.  

-Provocar-los-hi postures i situacions ridí-
cules. (Com podem veure a la fotografia). 

-Embrutar a les víctimes amb pastissos o 
qualsevol producte per pringar-los. 

-Posar-los una corretja i fer-los fer el gos, 
el cavall o la mona. 

-Utilitzar a les víctimes com “servidors de 
serveis” en tasques d’avituallament  i encàr-
recs a l’aula o en residències d’estudiants. 

-Com un pim-pam-pum de fira: tirar objectes 
a la víctima. 

-Passar fotografies compromeses a la xarxa. 

I també hi ha un problema “post-novatada” 
més greu: que es el bullying o assetjament –i 
sobretot cyberbullying- durant el curs a 
aquells estudiants nous, que no han volgut 
sotmetre’s a cap “novatada”. 

¿Encara hi ha directius de la UdL que asse-
guren que a la nostra universitat els estudi-
ants no pateixen “novatades”?  

 
Opinions a: novatades@locampus.cat 

  

EL NOSTRE COMENTARI: 

Delinqüents, brètols o carallots                                           
els i les que fan “novatades”? 

Cada dia, informació de totes les universitats de parla catalana a 

LO CAMPUS DIARI 
http://locampusdiari.com 



Nou número de la  
revista universitària  

bimensual  
LO CAMPUS 

 
Sumari  

LO CAMPUS número 32  
(desembre 2016-gener 2017) 

- Editorial: Recordant la Síndica d’Aran, Pilar Busquets. Per un Lli-
bre Blanc dels estudis superiors occitans i aranesos a Catalunya. 
 
- Entrevista al Rector de la Universitat de Lleida Roberto Fernán-
dez. 
 
- La Venècia de Canaletto avui. Una mirada fotogràfica d’Araceli 
Merino. 
       La presentació de la feina creativa. 
      Antonio Canal “Canaletto” (1697‐1768). 
      Presentació de Araceli Merino. 
 
- Els cartells de les lliçons inaugurals de l’IREL 
   Els cartellistes de l'IREL: 
   Amadeu Bonet i Boldú. I Mercè Farré i Perdiguer. 
 
- Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida: reflexió i for-
mació del sentit de la vida. 
     25 anys de l’IREL / Núria-Montserrat Farré i Barril, Professora de 
la UNED. 
 
- El SAFOR dels badocs, somiatruites, motivats, ben intencionats i 
altres bestioles / Lluís Puigdomènech i Franquesa, Professor del 
Departament d'Enginyeria Agroforestal. ETSEA / Universitat de Llei-
da. Col·laborador del SAFOR 
 
- Pàgines Especials: Els Màsters propis de la Universitat de Lleida. 

 

“LA FRANJA i la universitat” 
mini-Suplement sobre La Franja de Ponent: (Número 1 / Desembre 
2016 - Gener 2017) 
 
- Editorial: Presentant la Franja de Ponent cultural a les 21 uni-
versitats de parla catalana (I). 
 
- L’ensenyament del català a l’Aragó / Àngel Huguet, Catedràtic de 
Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Facultat d'Educació, Psicologia i 
Treball Social. Universitat de Lleida. 
 
- ASCUMA: Associació Cultural del Matarranya / Juan Luís Camps 
Juan, 
President d’ASCUMA 
 
- La Franja i el català, vists des de l’Aragó no-catalano parlant / 
Javier Giralt Latorre, Àrea de Filologia Catalana. Universitat de Sara-
gossa. 
 
- Casal Jaume I de Fraga / Francesc Ricart, membre del Casal Jau-
me I de Fraga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La joventut a LA FRANJA / Joan Pallarés Gómez, Professor Titu-
lar d’Antropologia. Universitat de Lleida. 
- Pere Calders escriu sobre Jesús Moncada: L'home i les seves lle-
tres. 
 
- Associació de Consells Locals de La Franja: La veritat és el deso-
blit / Francesc Blanch Castells, membre de l'Associació de Consells 
Locals de La Franja. 
 
- Crònica d’un miracle: la revista “Temps de Franja” / Carles 
Terès Bellès, 
coordinador de la revista “Temps de Franja”. 
 
- Parlar català en la frontera / Ramon Sistac, Professor titular de 
Dialectologia Catalana. Departament de Filologia Catalana i Comuni-
cació. 
Facultat de Lletres. Universitat de Lleida. 
 
- Institut d’Estudis del Baix Cinca – IEA / Pep Labat, president IEBC
-IEA. 
 
- El CELLIT (Centro de Estudios Literanos /Centre d’Estudis Llite-
rans) / Joan Rovira Marsal. President de CELLIT. 
 
- Centre d’Estudis Ribagorçans / Carles Barrull, Secretari del Cen-
tre d’Estudis Ribagorçans. 
 
- Iniciativa Cultural de la Franja / Artur Quintana i Font. President 
d'Iniciativa Cultural de la Franja. 
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De venda amb paper premsa als quioscos de les Terres de Lleida i Aran i a  
quioscos singulars de la resta de Catalunya i del País Valencià: 2 euros. 

EN OBERT 
 

Pels lectors d’aquest “mini-LO CAMPUS 3.0 Opinió / UdL” us oferim en obert,  
una de les edicions digitals d’aquest número de LO CAMPUS. 

 
Link:  https://issuu.com/locampus/docs/lo_campus_n__mero_32 

Volem saber les vostres opinions sobre  
l’Entrevista al Rector publicada en aquest  

LO CAMPUS (núm. 32) 
 
Podeu trobar la gravació completa de tota l’entrevista, (de quasi una 
hora), al digital LO CAMPUS DIARI:  
                                    http://locampusdiari.com/arxius/36807 
 
Envieu el vostre comentari per a publicar a: 
                                                        entrevistarector@locampus.cat 

En ocasió d’haver iniciat el Suplement 
        “LA FRANJA i la universitat” 

 
Estem preparant un Taller permanent sobre la 

Franja de Ponent. 
 

Volem reunir els aragonesos que estudien i 
treballen a la UdL. Connecteu amb nosaltres: 

franja@locampus.cat 

https://issuu.com/locampus/docs/lo_campus_n__mero_32
http://locampusdiari.com/arxius/36807


EL DEBAT CONTINUA ... 
L’estudiant Roger Sans de la Politècnica respon a l’estudiant de la Facultat d’Economia 
Arcadi Burria que prèviament havia respòs l’article "La pobresa: conseqüència del mo-
del econòmic i les noves relacions laborals" dels professors Allepuz, Enciso, Lapresta i 
Pelegrí 
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En l’anterior “El mini-LO CAMPUS 3.0 Opinió UdL”, el número 2 d’enguany, vàrem publicar un text d‘Arcadi Burria 
Avellana, estudiant del Grau en Administració i Direcció d'Empreses de la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la 
UdL, que responia a l’article "La pobresa: conseqüència del model econòmic i les noves relacions laborals" dels pro-
fessors Rafael Allepuz i Joan Pere Enciso del Departament d’Economia Aplicada i Cecilio Lapresta i Xavier Pelegrí 
del Departament de Geografia i Sociologia de la UdL. 
 
L’article dels professors s’havia publicat per primera vegada a la revista LO CAMPUS (número 30 / Abril-Maig 2016) i 
per segona vegada a “El mini-LO CAMPUS 3.0 OPINIÓ/UdL” (Número 1 / Setembre 2016). Els links de les dues publi-
cacions en versió digital, on hi ha l’article dels professors són: 
https://issuu.com/locampus/docs/lo_campus__n__mero_30 
http://locampusdiari.com/wp-content/uploads/2016/09/Final-El-miniLO-CAMPUS-3-0-set.pdf 
 
El tex de l’estudiant Burria, titulat “Els economistes de la UdL no entenen els números” se’l pot trobar al link: 
http://locampusdiari.com/wp-content/uploads/2016/10/número-2-mini-LO-CAMPUS-3.0.pdf 
 
Ara hem rebut un altre text que vol respondre al text d‘Arcadi Burria i que reproduïm a continuació: 

Resposta a l’article  
“Els economistes de la UdL no entenen els números”  

d’Arcadi Burria 

 

Els professors universitaris no és que vulguin adoctrinar, sinó que la 
majoria (que no vol dir tots) no fan res més que transmetre el que 
estipulen els plans d’estudis. Aquests plans no estan basats pas en els 
coneixements que poden portar a millorar la societat, sinó més aviat 
en els coneixements i metodologies que porten a que certs mercats, 
indústries i empreses es lucrin. Amb això no vull dir que aquests co-
neixements no siguin certs sinó que no expressen tota la veritat. 
 
Si ens fixem en l’origen de les institucions educatives, tant la creació 
de les universitats com de l’escolarització estatal, van sorgir per en-
capsular el desenvolupament intel·lectual dins dels marges que regi-
en els dogmes religiosos i burgesos que hi havia darrere les instituci-
ons d’aquell moment. I això no ha canviat pas tant. Només cal veure, 
per exemple, que mentre la preocupació per cuidar el medi ambient 
és suposadament primordial dins la comunitat científica i les agendes 
polítiques internacionals, en graus relacionats amb l’agricultura o 
amb l’arquitectura no es basen tots els estudis en la sostenibilitat i 
en la salut de les persones. Sí que hi haurà certs debats, conferències 
i fins i tot alguna assignatura (només optatives en el cas d’Arquitec-
tura Tècnica a Cappont). Però aquestes molles de pa no són suficients 
per a motivar als estudiants i per a fer-los realment conscients i co-
neixedors de la necessitat real de canvi de paradigma en aquests àm-
bits (un canvi perfectament possible, per cert). És que un planeta 
terra sense contaminació no contribueix a millorar la societat? Al con-
trari, sense uns productes alimentaris lliures de verins i sense unes 
cases lliures de materials tòxics no podem tenir una bona qualitat de 
vida (a més de totes les altres conseqüències mediambientals que 
produeix la industrialització d’aquests sectors). El que passa és que 
sense utilitzar aquests materials químics i provinents del petroli, les 
indústries implicades no poden arribar a obtenir tant benefici. Per 
tant, és un lucre no ètic, ja que s’anteposa el benefici econòmic a les 
necessitats reals de la societat. I la universitat, repeteixo, no és pas 
independent d’aquests interessos. 
 
El mateix passa amb els negocis dels tant aclamats Bill Gates i Aman-
cio Ortega. Que algú cregui que aquestes dos “persones” són admira-
bles ja que han creat valor, han treballat molt durament i que han 
deixat una marca dins la nostra societat és insultant per la dignitat 
humana. De fet, sí que han deixat un marca, sí, en això no hi ha dub-
te. Fer de l’explotació infantil (i d’adults) una activitat legal en ple 

segle XXI sí que és admirable. Realment, els qui treballen durament 
són els que confeccionen la roba que comprem i els que extreuen els 
minerals amb el que es fan els nostres aparells electrònics. Són els 
que treballen diàriament més de 12 hores per una misèria de sou. 
També s’ha de parlar de la relació de Bill Gates amb Monsanto i la 
pobresa que ha portat a les famílies índies agricultores amb la instau-
ració de les llavors transgèniques (que no van donar la productivitat 
que oferien les de tota la vida). I de la seva relació amb les farma-
cèutiques i les vacunes de la poliomielitis de desastrosa eficàcia a la 
Índia i l’Àfrica. Es pot parlar també, si volem viure-ho des de més a 
prop, de l’exemple de les pèssimes condicions laborals que ofereix 
Mercadona als seus treballadors i proveïdors. Per no parlar dels 
bancs, qui donen finançament a totes aquestes pràctiques. I de la se-
va destacada implicació en les guerres de tot el món. 
 
Fer una gran fortuna és incompatible amb unes pràctiques ètiques. 
Cap multinacional no ha arribat on ha arribat per ser una espècie de 
messies que aporta coses positives i a la vegada unes pràctiques èti-
ques a la societat. No és d’estranyar que els països més pobres siguin 
els que han patit i segueixen patint la colonització per part de l’home 
blanc. Va ser ètic (i ho segueix sent) la riquesa que van obtenir totes 
les empreses i estats imperialistes que van apropiar-se de la terra 
dels pobles no Occidentals? 
 
I ja ho és de positiu que els professors d’economia de la UDL expres-
sin la seva preocupació sobre les diferències de riquesa en el món en 
general. El que passa és que aplicant Pactes per a la pobresa, repar-
tint la riquesa o oferint feines i salaris dignes no se soluciona el pro-
blema de base. Mentre continuï existint una organització de la socie-
tat per estats on el sistema econòmic i el polític vagin junts de la mà, 
mentre la riquesa que ha produït la classe treballadora deixi de per-
tànyer-li i mentre seguim competint entre nosaltres a veure qui es fa 
més ric en comptes d’unir forces per millorar el món entre tots, no hi 
podrà haver cap canvi circumstancial. 
 

Roger Sans  
Estudiant d'arquitectura tècnica  

Escola Politècnica Superior 
Universitat de Lleida 

https://issuu.com/locampus/docs/lo_campus__n__mero_30
http://locampusdiari.com/wp-content/uploads/2016/09/Final-El-miniLO-CAMPUS-3-0-set.pdf
http://locampusdiari.com/wp-content/uploads/2016/10/número-2-mini-LO-CAMPUS-3.0.pdf


Els Màsters propis 
de la Universitat 

de Lleida: 

la nostra formació contínua universitària
garantia de qualitat 

per reciclar-se professionalment 
i iniciar nous aprenentatges



La Universitat de Lleida té el Centre de Formació Contínua (CFC) com l’instrument de gestió acadèmica i de gestió 
administrativa dels estudis superiors propis de la universitat.

Una estructura directiva capaç d’analitzar les necessitats d’aprenentatge del territori, per poder oferir la possibili-
tat de seguir formant-se en els àmbits respectius, a les persones que conformen els diferents sectors que constitu-
eixen el teixit professional i laboral de la societat que l’envolta.

i lideratge de direcció del Centre de Formació Contínua per oferir uns estudis propis dins d’un singular conjunt de 
FORMACIÓ CONTÍNUA. 

La FORMACIÓ CONTÍNUA de la UdL no només és un important i útil complement d’aprenentatge per a joves estu-
diants que han realitzat estudis universitaris reglats, sinó que forma part de l’oferta formativa global de la UdL, 

consolidar feina.

I per construir més oportunitats també la nostra FORMACIÓ CONTÍNUA de la UdL incrementa els lligams i la col·la-

quals la UdL dona igualment resposta.

Hi ha un compromís d’innovació acadèmica, un compromís social i a més hi ha un compromís amb la societat que ens 
envolta, oferint alternatives formatives als professionals i als treballadors, i alternatives culturals als ciutadans en 

de formació permanent, més enllà de la docència reglada.

• Estudis presencials, semi-presencials i on line.

• Pràctiques pròpies i externes. Amb tutors de l’empresa i de la 
universitat.

• Dobles titulacions pròpies, Dobles titulacions amb estudis d’al-
tres universitats i Titulacions interuniversitàries.

• Durada de 2 o 1 any acadèmic o períodes curts. 

• Els destinataris són per a titulats universitaris o tre-
balladors i treballadores d’una empresa que vol millorar 
la seva formació o particulars que volen reciclar-se o 
obrir-se a altres camps i estudis.

• L’estructura d’edat dels estudiants de Màsters abraça 

professionals, reforçant que la nostra oferta formativa 
va plenament lligada amb l’activitat laboral activa. 

Lifelong learning
Una organització líder: 

Centre de Formació Contínua 
de la Universitat de Lleida  

195 ofertes formatives
Màsters

“l’aprenentatge permanent / lifelong learning” de la UdL a :  

 http://www.cfc.udl.cat



Màrius Torres (1910-1942) 
 
poeta de Lleida,  
poeta universal. 

Mozart 
 

 

Enduts d’un ritme fàcil i profund 
també els nostres compassos 
voldrien, un a un,  
volar i somriure. 
També la nostra llei és una 
gràcia ardent, 
ala d’un ordre en moviment, 
ràpida, lliure… 
Potser la nostra vida sigui un 
mal instrument, 
però és música, viure! 

“Lleida 2017, Any Màrius Torres”  revista LO CAMPUS i el digital LO CAMPUS DIARI  



Busquem 35 estudiants per formar 
una “COLLA universitària de  

difusió creativa” de l’obra del  
poeta Màrius Torres 

No busquem només estudiants lletra ferits de 

“Lletres”, que també, busquem estudiants d’Agrò-

noms interessats en la creativitat, estudiants de me-

dicina i infermeria folls per la poesia i la cançó, estu-

diants de la Politècnica bojos per la creativitat artís-

tica i la filigrana de la mètrica, futurs mestres en-

ganxats com una droga en fer viure als nens i les ne-

nes els valors de la innovació i la creació ...   

Busquem estudiants llançats, capaços d’interpel·lar  

la comunitat universitària, però la crítica feta amb 

poesia, amb poesia de la bona. Abstenir-se els cara-

llots, els sectaris, els violents i els que xifrin amb el 

president Trump. 

 

Abstenir-se també els estudiants que busquem crè-

dits o creguin que trobaran retribució econòmica, 

perquè en aquesta “Operació Màrius Torres”, la úni-

ca retribució serà gaudir de creativitat en poesia, 

cançó, pintura, cinema i moltes altres expressions 

artístiques...  

 

Apunta’t ja i escriviu a la Manon, la nostra assistent digi-
tal de la redacció de la revista LO CAMPUS, que us envia-
rà tota la informació de les activitats programades. 

manon@locampus.cat  
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RESUM de la MEMÒRIA D’ACTIVITATS 

 de l’any 2016 de l’Associació  

Universitària AMICS de  

LO CAMPUS / UdL 

“PLATAFORMA CULTURAL  

LO CAMPUS” 

 

S’ha agrupat sota una mateixa marca 
“PLATAFORMA CULTURAL LO CAMPUS” a 
diferents “Associacions, Estructures, Pro-
grames, Activitats, Accions i Publicacions” 
nostres, sense que és perdin les diferents 
figures jurídiques independents existents 
o joint ventures cooperatives que tenim 
establertes. 

 

S’ha establert una nova “antena de prem-
sa” pròpia a Barcelona. 

 

PROGRAMES, PROJECTES I ACTIVITATS 

 

I. ACTIVITATS EDITORIALS 

 

● 1. Seguint reforçant el llançament 
nacional de la revista LO CAMPUS 

L’any 2016 s’han publicat quatre números 
de la revista LO CAMPUS (del número 29 al 
32). L’edició de pagament als quioscos s’ha 
mantingut el preu per unitat, s’ha fet una 
tria de quioscos de les Terres de Lleida i 
Aran que per les vendes calia reforçar amb 
més exemplars i s’han seleccionat quioscos 
singulars de tot Catalunya per fer-los-hi ar-
ribar la revista. 

 

LO CAMPUS en les seves versions digitals: la 
versió issuu i la versió en pdf s’ha fet arri-
bar als estudiants de les 21 universitats de 
parla catalana. Distribució feta a traves 
dels Campus Virtuals de cada universitat o 
de llistats d’Escoles i Facultats o directa-
ment a estudiants interessants  lligats a ac-
tivitats culturals i/o de representació. 

 

● 2. Els Mini-Suplements                 
de LO CAMPUS 

Per primera vegada i preveient que es farà 
cada any, s’ha publicat la “FIRA dels mini-
Suplements de LO CAMPUS”, que agrupa a 
totes les capçaleres dels Suplements de la 
revista, publicant conjuntament articles de 
cada temàtica. Es tracta de reforçar la visu-
alització de tot el potencial de la publicació 
i fer coincidir nous estudiants, professors i 
altres col·laboradors en una mateixa publi-
cació. 

 

La primera FIRA es va canalitzar a traves 
del número 30 (Abril-Maig) de LO CAMPUS i 
per l’ocasió es va presentar un nou mini-
Suplement: ACCIÓ SOLIDÀRIA, que abraça 
qüestions sobre drets humans, solidaritat, 
cooperació i desenvolupament, emergència 
humanitària, cultura de la pau i moviments 
socials. 

 

També aquest 2016 s’ha editat un nou Su-
plement dedicat a les comarques aragone-
ses de parla catalana: La Franja de Ponent. 
En la capçalera “LA FRANJA i la universi-
tat” no només s’ha publicat uns textos, si-

nó que a més ha representat una autentica 
mobilització d’associacions i de persones 
de la zona, obrint un camp de 
col·laboracions que pot tenir molt de futur. 

 

La mini-Suplement d’opinió de la UdL  “LO 
CAMPUS 2.0” aquest any ha passat a deno-
minar-se “El mini-Suplement LO CAMPUS 
3.0 / Opinió UdL” i s’han posat les bases 
materials del nou “El mini-Suplement LO 
CAMPUS 3.0 / Opinió URV” que es publicarà 
el 2017. 

 

Es va obrir la selecció de personal pel canvi 
de Directors-Coordinadors de cada suple-
ment. Començant pels cinc mini-
Suplements consolidats: LO CAMPUS MÈ-
DIC (divulgació mèdica i promoció  de la sa-
lut), CLÀSSICA (per a gent gran que es reci-
cla estudiant), ER ESTUDIANT (en ara-
nès), “Goodbye Institut” (per a instituts i 
escoles) i LO CAMPUS BARRIS (periodisme 
local i de proximitat). 

 

 

● 3. LO CAMPUS DIARI, el diari digital 
universitari independent               

dels Països Catalans 

Durant el 2016 el digital LO CAMPUS DIARI 
ha continuat donant prioritat estendre’s 
amb força al País València. 

 

S’ha continuïtat la redacció de l’anomenat 
“Llibre d’estil” de LO CAMPUS DIARI. 

 

Les noticies de LO CAMPUS DIARI s’han con-
tinuïtat distribuint d’una manera sistemàti-
ca cada dia a Twitter i a Facebook.  

 

 

II. SERVEIS, PROGRAMES, PROJECTES 
i activitats variades 

 

● 4. ACCIÓ INTEGRADA 2016: 
“Udelant”, Junts amb la UdL 

Durant el curs acadèmic es va elaborar una 
PROPOSTA d’una ACCIÓ INTEGRADA 2016 
de potenciació de la cohesió institucional 
de la UdL mitjançant la promoció i reforç 
del sentiment de pertinença dels estudiants 
de la UdL. Aquesta proposta es va presen-
tar en el concurs obert del Vicerectorat 
d’Estudiants per aconseguir un “ajut eco-
nòmic per a les activitats de les associaci-
ons d’estudiants de la UdL per a l’any 
2016”. 

 

D’un pressupost conjunt de l’Acció promo-
cional pel 2016 de 5.900 euros, 3.000 eu-
ros foren demanats com ajut a la UdL i fo-
ren concedits 1.764,20 euros. La publicació 
LO CAMPUS DIARI va invertir-hi 2.000 eu-
ros. 

 

Amb aquest pressupost inicial es va desen-
volupar una de les activitats previstes que 
fou l’elaboració i difusió d’un CARTELL ori-
ginal i propi que respongués als criteris ex-

plicitats del projecte que era  “... explici-
tar gràficament el sentit de pertinença de 
la UdL. Un CARTELL, un pòster, d’àmplies 
dimensions, que a més de recollir l’anome-
nat “University Sense of Bellonging” propi 
de la pertinença universitària, reculli la 
pertinença de la UdL al seu entorn territo-
rial. Convertint també el pòster com una 
eina de promoció  i divulgació dels nostres 
valors institucionals com són confiança, 
cohesió i singularitat de la UdL ...”. 

 

Al tenir un pressupost ajustat es va recollir 
i incorporar una imatge creada prèviament 
i que també fou muntada com un altre car-
tell de promoció.  

 

Amb aquest material de cartellería fou di-
fós el missatge a traves de la revista LO 
CAMPUS, del digital LO CAMPUS DIARI i uti-
litzant com a separata les pàgines de les 
publicacions, es van difondre els cartells de 
forma individual. També es va repartir digi-
talment a traves dels Campus Virtuals de 
diferents universitats de la Xarxa Vives. 

 

 

● 5. Nou Servei professional            
independent per a la CAPTACIÓ                
D’ESTUDIANTS per a universitats   

privades i públiques 

L’Associació AMICS de LO CAMPUS en Joint 
Venture Cooperativa amb l’Associació cul-
tural VIVÈNCIA ARANESA va presentar el 
2016 un nou servei professional adreçat a 
les universitats, tant privades com públi-
ques, per desenvolupar programes i activi-
tats de camp per CAPTAR ESTUDIANTS per 
als seus centres docents. 

 

Aquest Servei professional per a la captació 
d’estudiants per a universitats implementa 
PROGRAMES A LA CARTA segons pressupost, 
desenvolupats per un equip tècnic de màr-
queting i promoció universitària que, a més 
de consultoria, realitza una  intervenció 
directa en el reclutament dels potencials 
alumnes. I això ho fa amb programes locals, 
comarcals, nacionals, estatals i internacio-
nals. Tot realitzat en accions especifiques 
per a potencials estudiants de graus i po-
tencials de màsters. 

 

El pressupost de cada centre universitari 
marca la potencialitat del programa de cap-
tació, però a més el Servei estableix una 
garantia econòmica segons les quotes de 
captació o sigui dels resultats. 

 

Paral·lelament al SERVEI INTEGRAL DE CAP-
TACIÓ s’han presentat altres serveis de 
promoció que les associacions a traves de 
les seves pròpies publicacions universitàri-
es, ofereixen a les comunitats educatives, 
en especial s’ha presentat les anomena-
des “Pàgines promocionades i Espais pro-
mocionats” o sigui unes promocions de co-
municació institucional amb el fons d’un 
publireportatge. ▄ 

(Memòria Completa al Web ...            
http://www.amicsdelocampus.com) 
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Free to Think 
Report of the Scholars at Risk Academic Freedom Monitoring Project 

EXECUTIVE SUMMARY 
Attacks on higher education communities are occurring at an alarming rate around the world, threatening 
the safety and well-being of scholars, students, and staff. These attacks ultimately shrink the space in 
which everyone is free to think, question, and share ideas. Through its Academic Freedom Monitoring 
Project, Scholars at Risk (SAR) responds to these attacks by identifying and tracking key incidents, with the 
aim of protecting vulnerable individuals, raising awareness, encouraging accountability, and promoting 
dialogue and understanding that can help prevent future threats. 

Free to Think 2016 is the second installment in SAR’s reporting of attacks on higher education 
communities.1 The current report analyzes 158 reported attacks in 35 countries, occurring between May 
1, 2015 – where the first edition of Free to Think left off – and September 1, 2016. Reported attacks 
include: killings, violence, and disappearances; wrongful prosecution and imprisonment; loss of position 
and expulsion from study; improper travel restrictions; and other severe or systemic issues (including, for 
example, university closures or military occupation of campus).2 Free to Think brings this global crisis to 
light, with the aim of highlighting the pressing need for increased awareness, enhanced documentation, 
and greater protection for scholars, students, and other members of higher education communities. 
Reporting also provides SAR and its partners with a foundation from which to evaluate and address these 
needs, and it has prompted the launch of working groups and related advocacy on wrongful prosecutions 
and student expression. 

The narrative in Free to Think 2016 focuses on key, 
negative developments in higher education 
communities over the 16-month reporting period. 
Attacks by armed groups and individuals continue 
to demonstrate the extent to which the university 
space is not only exposed within societies plagued 
by conflict, but is also often a focal point for such 
conflict. Extremists and militants target universities 
because they see a free, open university space as a 
threat to their quest for power. Such extremists 
and militants have committed mass attacks on 
universities in Pakistan and Afghanistan, as well as 
targeted killings of individual scholars in 
Bangladesh, India, Iraq, and Syria. 

1   In June 2015, SAR published Free to Think: a Report of the Academic Freedom Monitoring Project, a path-breaking global report 
documenting 333 attacks on higher education communities in 65 countries between January 2011 and May 2015. To access the 
report, visit: https://www.scholarsatrisk.org/resources/free-to-think/. 
2   The data in this report reflects only a small subset of all attacks on higher education communities during this reporting period. 
Given the limited resources available, as well as the scope, variety, and complexity of attacks occurring, a comprehensive accounting 
is not yet possible. 

2016 
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In Turkey, criminal and administrative investigations were 
launched in January 2016 against more than 1,100 
scholars; many have since been suspended and/or 
dismissed from their positions, while others have been 
detained, arrested, and prosecuted. Pressures on the 
higher education space in Turkey were compounded in 
July and August, when thousands of higher education 
professionals were caught up in sweeping actions taken 
in response to the failed July 15 coup attempt. 

In Egypt, thousands of students and hundreds of scholars 
remain imprisoned, and face the persistent threat of 
arrest and violence; the latter most recently exemplified 
by the murder of Italian PhD student Giulio Regeni. At 
the same time, local and foreign scholars have suffered 
restrictions on travel and movement apparently intended 
to limit their research.  

Around the world, students who participate in organized, 
peaceful expression continue to experience violence and 
arbitrary arrest. In some cases, small groups of students 
resorted to violence, causing injury and damage to 
campus property. Significant incidents involving pressures 
on student expression and movements took place in 
Myanmar, South Africa, Thailand, and Venezuela. 

Although these incidents may differ by target, type of attack, location, and scale, they are part of a single 
global phenomenon of increasing attacks on higher education, a crisis marked by widespread violence and 
coercion to silence inquiry and discourse. Responsible states, higher education leaders, and civil society are 
called to respond to this crisis — to reject the use of violence to restrict peaceful expression, and to 
reaffirm publicly their support for the principle that critical discourse is not disloyalty, that ideas are not 
crimes.  

194 Mercer Street, 4th Floor, New York City, NY, 10012 USA 
1-212-998-2179 (tel)  *  1-212-995-4427 (fax)  *  scholarsatrisk@nyu.edu

@ScholarsAtRisk  *  #free2think  *  www.scholarsatrisk.org 

"Responsible states, 
higher education 
leaders, and civil 

society are called to  
[...] reaffirm publicly 

their support for 
the principle that 

critical discourse is 
not disloyalty..." 
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