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EL NOSTRE COMENTARI: 

La transparència motor de 
participació universitària 

Des de fa unes setmanes a 
les publicacions que editem, 
com són la revista bimensual 
LO CAMPUS i cada dia el di-
gital LO CAMPUS DIARI, hem 
obert uns ESPAIS DE DEBAT 
sobre la “Participació estu-
diantil”.  

Ja hem publicat diferents 
articles i ho seguirem fent, 
recollint totes les sensibili-
tats existents en les nostres 
comunitats universitàries i 
ho diem en plural, perquè 
aquest debat l’hem estès a 
les 22 Universitats de parla 
catalana agrupades a la Xar-
xa Vives. 

Òbviament, convidem a to-
thom a dir-hi la seva, només 
cal enviar el comentari o 
l’article a l’adreça: partici-
pacio@locampus.cat 

Nosaltres també tenim opi-
nió sobre aquest tema de la 
participació i aquí en volem 
apuntar unes reflexions. 

De fet és una primera hipò-
tesi de treball: creiem que 
com més transparència té 
una universitat major és la 
participació universitària o 
sigui la transparència afa-
voreix la participació. Però 
no només és “afavorir” el 
procés participatiu, sinó 
que a més n’és “motor” 
d’aquesta participació. 

Veiem com en diferents arti-
cles que hem publicat, s’ex-
plica la participació univer-
sitària en base a tot un cos 
jurídic i normatiu, o en base 
a unes deficiències i irregu-
laritats que conviden a pro-
testar o sigui a exercir un 
tipus de participació, però 
en tot això hi trobem una 
mancança que és aportar 
informació a l’estudiant, 

perquè s’hi senti involucrat 
en la institució en qualsevol 
dels seus nivells o que se 
senti involucrat en activitats 
i pràctiques universitàries, 
tant si són de gestió com 
acadèmiques, sigui a la uni-
versitat, al centre, al depar-
tament fins a l’aula.  

Sense informació o sigui 
sense transparència, ningú 
pot confiar dels gestors i 
professors. I sinó et fies d’a-
quests “protagonistes”: Per-
què participar en la institu-
ció o en activitats universi-
tàries? 

A la Universitat de Lleida 
(UdL) hi ha problemes de 
transparència, encara que 
amb cinisme es publiciti que 
la UdL està ben valorada en 
rànquings de transparències. 
Uns rànquings mediocres 
que no auguanten una serio-
sa valoració professional i 
de recerca universitària, per 
no citar els rànquings que la 
pròpia universitat finança, 
directa o indirectament. 

La Gestió a la UdL no té una 
transparència detallada pú-
blica, tot es mou pel broc 
gros i ningú se n’assabenta 
del detall. El Web oficial i 
obligatori de Transferència 
de la UdL, no hi ha qui l’en-
tengui. Però a més, podríem 
trobar moltes activitats opa-
ques sobretot en les formes. 
La UdL avui, es veuria com-
promesa en una auditoria 
independent sobre transpa-
rència.  

Però ni de bon tros és la 
“gent de direcció i gestió” 
el problema. El problema 
també som els propis estudi-
ants. I en especial, els estu-
diants que  

 

mailto:participacio@locampus.cat
mailto:participacio@locampus.cat


 

LO CAMPUS DIARI 
 

 

assumeixen feines de representació. 

Tenim un Consell de l’Estudiantat a la UdL 
amb les quotes de falta de transparència 
més gran dels últims anys.  

Etc. Etc. No es tracta ara de fer un llistat 
de greuges de la UdL, però la falta de trans-
parència és una de les causes per acabar 
dient : Ja us ho fareu !!! 

La falta de transparència és una mala praxis 
que dinamita la participació. 

Només involucrant a l’estudiant, donant-li 
bona i creïble informació, de manera ràpida 
i a temps real dels esdeveniment, l’estudi-
ant se sent, no només valorat sinó que es fa 
seva la universitat, augmentant el senti-
ment de pertinença i de manera natural 
PARTICIPARÀ A TOT, no perquè ho diu una 
normativa, sinó perquè se sent còmode i de 
manera gratificant molt valorat.  

 

 

La transparència motor de participació universitària (Continuació) 

 

 

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

http://locampusdiari.com 

Nou número de la  
revista universitària  

bimensual  
LO CAMPUS 

LO CAMPUS número 33 (març-abril 
2017) 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 CAM-
PUS 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_33 

 

2 

https://issuu.com/locampus/docs/lo_campus_n__mero_33


Si ja saps que vol dir 
“fer-se el suec” o 

“fer-se l’andorrà” o 
“fer-se l’aranès”, 
el proper número 

de la revista LO CAMPUS 
et proposem 

“fer-nos el japonès” 
En el número de 
maig-juny de la 

revista universitària  
LO CAMPUS: 

““Les Subcultures japoneses”” 
Explorarem les Subcultures Japo-
neses i aprendrem sobre la seva 
història des de 1970 fins a l'actuali-
tat. 

Les Subcultures han existit des de fa 
molt temps: per exemple “the grea-
sers” dels 1950 a Nord-Amèrica, els 
“Mods” i “Rockers” de la dècada de 
1960 i 70 a Anglaterra o  “the grunge” 
de la dècada de 1980 i 90, per anome-
nar-ne uns quants de fora.  

A casa nostra, a Catalunya i al País 
Valencià, avui, -atenció avui-, en tenim 
la tira, concretament: Els i les Bor-
rokes, Skinheads, Heavies, Hard-
rockers, Killos, Charlis, Canis, Pijos, 
Punks, Mods, Skaters, Surfers, Bohe-

mis, Emos, Hippies, Grunges. Gafa-
pastes, Crostes, Motards, Rastes, Ra-
pers, Hip-hopers, Gòtics, Fashions, 
Moderns i Latins, per citar-ne uns 
quants significatius. 

Cada subcultura o grup de subcultura, 
es troba dins d'una cultura més àm-
plia: la cultura “pare” i/o “mare”, que 
sovint ens pot donar una idea dels te-
mors i les esperances culturals, espe-
cialment en els joves de la població. 

La Subcultura Japonesa ha estat con-
siderat durant molt de temps com la 
cultura juvenil efímera amb compara-
ció amb la cultura tradicional autènti-
ca. Conté, però, un poder subversiu 
que anima a les generacions més jo-

ves a recrear el món en què viuen. 

LO CAMPUS número 34 inclourà tex-
tos d’especialistes de la Universitat 
de Keio del Japó. 

Volem explorar els “Girls Comics”, 
“Boys Comics”, “the Hatsune 
Miku Vocaloid”, “Cosplay”, i els “J-pop 
idols”, centrant-nos en els temes com 
l'Amor, la Batalla , la Tecnologia i la 
“Fan Culture”. Es tractarà de mirar les 
diferents creacions i activitats cultu-
rals que sustenten les Subcultures 
Japoneses, intentant entendre perquè 
tot aquest món té tanta atracció 
“global”, com a les nostres comunitats 
escolars i universitàries.  

Estàs interessat en el tema? 

Vols col·laborar i publicar en aquest número de LO CAMPUS? 
      Fes premsa universitària amb nosaltres 

Connecta: subcultures@locampus.cat 
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Màrius Torres (1910-1942)

poeta de Lleida,
poeta universal.

Any MT

Colla universitària UdL de difusió creativa
Plataforma Cultural LO CAMPUS



La polèmica
Les NOVETADES a la Universitat

A traves del Campus Virtual de la Uni-
versitat de Lleida es difon el “El mi-
ni-LO CAMPUS 3.0 Opinió UdL”, que 
com indica la seva capçalera és una 
publicació exclusivament d’opinió, 
que mensualment s’adreça fonamen-
talment als estudiants.

En el número de 3 (gener-febrer 2017) 
de “El mini-LO CAMPUS 3.0 Opinió 
UdL” es va publica un text en l’apartat 

“El nostre comentari”, que seria con 
una editorial, parlant sobre les “Nove-
tades a la universitat”, tant a la UdL 
com en general.

El text ha provocat una encesa polèmi-
ca amb diferents e-mails a la redacció 
del digital, com també a l’entitat res-
ponsable de la publicació que és l’Asso-
ciació universitària AMICS de LO CAM-
PUS. Ens ha sobtat el to agre i agressiu 

de molts comentaris rebuts, però ens 
congratulem que hi hagi debat sincer 
a pit descobert, tot i que emparats en 
l’anonimat també hem rebut comenta-
ris d’autèntics degenerats.

A continuació reproduïm el text i dos 
e-mails representatius de la quasi cin-
quantena rebuts.

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

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 critica-
va que tot i la il·legalitat a la nos-
tra 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 maltractadors i mal-
tractadores dels “novatos” sobre el 
tema i hem sabut que a les univer-
sitats en general i a la nostra, hi ha 
unes “novatades” més freqüents, 
com per exemple: 

-Provocar a la víctima un consum
excessiu d’alcohol.

-Sortir al carrer amb disfressa, cal-
çotets 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 univer-
sitàries”.

-Provocar-los-hi postures i situaci-
ons ridícules. (Com podem veure a

-Embrutar a les víctimes amb pas-
tissos 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 “ser-
vidors de serveis” en tasques d’avi-
tuallament  i encàrrecs a l’aula o 
en residències d’estudiants.

-
rar objectes a la víctima.

la xarxa.

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

¿Encara hi ha directius de la UdL 
que asseguren que a la nostra uni-
versitat els estudiants no pateixen 
“novatades”?

 “El mini-LO CAMPUS 3.0 Opinió 
UdL”número 3 (01-02/ 2017)
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E-mail 1
Títol: Opinió
Signa: "tu tururu" 

Trobo que us heu cobert de 
glòria al publicar "Delin-
qüents, brètols o carallots els 
i les que fan novatades?". Es 
pot saber a qui heu preguntat 
quin tipus de novatades es 
fan a la Universitat de Llei-
da o és que us ho heu inven-
tat per posar a més gent en 
contra? Com a estudiant que 
les ha patit i també que les 
ha fet puc dir amb tota se-
guretat que acabeu de publi-
car una de les mentides més 
grans que he sentit mai.

Per començar, i almenys en el 
nostre cas, a les novatades hi 
va qui vol i té total llibertat 
de no anar-hi sense futures 

reprimendes. És una activi-
tat que fan les persones de 
primer curs per a conèixer 
altres companys amb qui no 
havien tingut l'oportunitat 
d'interaccionar prèviament 
per diferents motius.

Pel que fa a les "proves": és 
cert que hi sol haver alcohol, 
però de la mateixa manera 
que anar-hi, consumir-lo és 
totalment voluntari. A més, 
solen ser cartrons de vi o san-
gria. N'estic convençut que 
beuen més un dijous qual-
sevol. Després, que surtin al 
carrer amb una disfressa no 
és per a res greu (amb calces 
i calçotets no n'he vist), de 
la mateixa manera que tirar-
los-hi aigua freda per damunt 
ja que s'acostumen a fer al 
començament de curs quan 
fa molta calor. De veritat in-
cloeu aquesta tonteria en el 
vostre gran llistat de "mal-

tractaments"? Feu pena, de 
veritat. Ah, i el fet d'embru-
tar-los no veig tampoc quin 
és el problema, després es 
renten i ja està. De fet diver-
teix força, no només als que 
fan les novatades sinó tam-
bé als que les "pateixen". La 
famosa tomatina on tothom 
es tira tomates i s'embruta 
també s'hauria de prohibir? I 
ja no vull parlar més de les 
altres proves perquè, com he 

UdL no es fan i són totalment 
mentida i que trobo que heu 
posat per fer-vos els impor-
tants i posar la gent en con-
tra.

No sé lo "professionals" que 
sou però amb això que heu 
publicat la professionalitat 
l'heu perdut totalment i tro-
bo que us hauríeu de sentir 
avergonyits. Repeteixo, tot 
el que he comentat jo no ho 

he vist mai i és possible que 
en alguns llocs sí que arribi a 
passar, però trobo que és un 
error greu generalitzar.

Una última cosa, estem par-
lant de l'àmbit universitari, 
però alguns haurien de tornar 
a la primària o a la secun-
dària per a que els tornin a 
ensenyar que aquestes publi-
cacions haurien d'estar con-
trastades i  ser objectives, 
dit això que us vagi bé!

PS: us convido a venir a les 
següents per poder-ho veure 
amb els vostres ulls, i espe-
ro que no us caigui cap ou al 
cap.

E-mail 2

(Aquest e-mail va ser 
enviat en dues part).
Títols: Opinió Novatades 
i Opinió Novatades 2
Autor: "Xavier"

Primera Part
Us convido a preguntar als 
estudiants de 1r d'enginyeria 
mecànica i electrònica sobre 
el sofriment tant bestia que 
vosaltres dieu que es pateix 
durant les novatades. Estic 
segur que la majora d'ells 
us respondran que van ser 
forçats en contra de la seva 
voluntat a fer coses despie-
tades (com tirar-se per una 
lona plena de sabó) o rebre 

una mica d'espuma d’afaitar i 
farina, entre altres exemples 
de coaccions i violacions dels 
drets humans. Deixant-nos 
de ironies, no generalitzeu 
el concepte de novatades per 
totes les facultats. Jo les re-
cordo com un dels dies mes 
divertits de la meva carrera 
universitària, alhora que vaig 
conèixer moltíssima gent. 

Així que abans de escriure 
articles com aquests basats 
en les primeres pagines sobre 
novatades que surten busca-
des al Google (la majoria fan 
referencia a COL·LEGIS MA-
JORS) informeu-vos una mica 
del tema i denuncieu els que 
realment facin passar un mal 
tràngol a la gent. I després 
d’això repetiu l'article però 

-

teix sac, ja que alguns bus-
quem que els nouvinguts s'ho 
passin be i comencin la uni-
versitat d'una forma diferent 
alhora que els ajudem a per-
dre la vergonya amb jocs mes 

jocs). Ah, i referent a l'alco-
hol, doncs si que n'hi ha, però 
tots amb 18 anyets mínim 
que tenim alhora de fer-les 
ja hauríem de tenir una mica 
de cap en aquest aspecte.

Atentament, estudiant nova-
to anteriorment i aquest any 
organitzador.

Segona Part
Ah i m'oblidava de dir-ho per-
què almenys jo ho vec molt 
evident. NINGU va obligar a 

ningú a participar-hi, es mes 
vam fer omplir un full perquè 
els alumnes de primer que 
volguessin s'hi apuntessin i 
així tenir una idea de quants 
seriem. No fa falta dir tam-
poc que la gent ho recorda 
com un dia molt divertit i tot-
hom s'ho va passar molt be. 
Personalment no vam tenir 
cap queixar ja que el nostre 

Atentament, estudiant nova-
to anteriorment i aquest any 
organitzador.
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