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Qüestions perilloses
a la Universitat:
la llibertat acadèmica
L

a nostra comunitat universitària en
conjunt, sigui de la
Universitat que sigui,
ha de participar de les
reflexions i discussions
que tenim plantejades
a nivell tant europeu
com mundial en general, i encara que algú
pensi que “ens mirem el melic”, també
cal reflexionar sobre
la pròpia vida interna
universitària.

Escultura “Duoda - Comtessa de Barcelona s. IX” de Judith Pellicer.

Des de LO CAMPUS volem oferir textos per
reflexionar i editem a
continuació un material que forma part del
curs universitari “Dangerous Questions: Why
academic
freedom
matters”.

Aquest curs s'ha produït en el marc del
Projecte
“Academic
Refuge” que és una
associació
estratègica entre la Universitat
d’Oslo, la Universitat
de Ljubljana, la xarxa
“Scholars at Risk” i la
xarxa
d’universitats
“UNIC-Institutional
Network of Universities from the Capitals of
Europe”. Amb dos socis associats: la “European Association for International Education”
(EAIE) i la “European
University Association”
(EUA). Aquest projecte
té el suport del Programa Erasmus + de la
Unió Europea. En alguna d’aquestes xarxes
hi tenim algunes de les

Universitats de “casa”.
¿A Catalunya, la universitat pública i/o la
privada, tenim clar
això de la “llibertat
acadèmica”? ¿Al conjunt de la Xarxa Vives
d’Universitats o sigui
en totes les universitats de parla catalana
tenim clara la línia entre la “llibertat acadèmica i la llibertat d’expressió”?

A

continuació dos petits textos del curs,
amb autoria de “Scholars at Risk” presentats
pels seu director executiu Rob Quinn.
Material per a discutir:

La llibertat acadèmica
és un dret humà?
La llibertat acadèmica és un dret
humà? Aquesta pregunta es fa molt. I
la resposta pot ser confusa.

Què són els "Drets Humans" ?
Què són els "drets humans"? El terme
s'utilitza de dues maneres. Moltes persones utilitzen l’expressió "drets humans" per descriure un ampli ventall
de reclamacions de protecció davant
danys, o per donar-li suport a certs
beneficis que s’haurien de donar a tots
els éssers humans. Per exemple, tothom pot reclamar un "dret humà" per
netejar l'aire o l'aigua. Aquest significat general del terme és útil per a la
discussió i el debat públic, però manca
de la força de la protecció legal.

El terme "drets humans" també té un
significat legal més estret. Aquest significat fa referència a un conjunt de
reclamacions legals de protecció i beneficis ancorats en declaracions, tractats i instruments de drets humans reconeguts internacionalment. Aquests
inclouen especialment la Declaració
Universal dels Drets Humans de les
Nacions Unides (1948) i dos tractats
posteriors, el Pacte internacional sobre drets civils i polítics (ICCPR, 1966)
i el Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals (PIDESC,
1966). (Junts, aquests tres aquests
documents són anomenades "Llei de
drets internacionals"). El terme "drets
humans" doncs inclou obligacions
legals dels estats i dels seus
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agents per respectar els
drets humans, protegir les persones dels seus territoris contra
les violacions dels drets humans
i promoure els drets humans.

Llavors, la llibertat
acadèmica és
un dret humà?
Tot i que el terme "llibertat
acadèmica" no apareix expressament en aquests documents,
la major part del significat de la
llibertat acadèmica està cobert
per les proteccions incloses en
aquests instruments. Aquests
inclouen, per exemple, proteccions per a la llibertat d’opinió,
expressió i creença (art. 19 de
l’ICCPR); el dret a l'educació
(art. 26 del PIDESC); o el dret a
la lliure discriminació basada en
l'edat, el sexe, la religió, la raça
o altres motius (UNESCO, Convenció contra la discriminació
en educació (1960)).
Un professor castigat per l’Estat pel contingut d’un article
acadèmic, per exemple, pot
presentar una reclamació per
a una violació de la llibertat
acadèmica, probablement sota
disposicions que protegeixin la
llibertat d’expressió. Un departament universitari que l’estat
no autoritzi a ensenyar ciències
del clima o ciències de l’evolució podria presentar una reclamació per a una violació de la
llibertat acadèmica, probablement sota disposicions que garanteixin el dret a l’educació o
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el dret al benefici del progrés
científic.
Altres aspectes de la llibertat
acadèmica, però, poden no estar protegits pels principis internacionals dels drets humans.
En canvi, depenen de les proteccions legals o de les polítiques
internes o de les bones pràctiques reconegudes en el sector
de l’ensenyament superior internacional. La tinença o altres
sistemes per garantir l’ocupació
acadèmica, per exemple, poden
tenir un paper important en la
creació de condicions sota les
quals els acadèmics poden exercir la llibertat acadèmica, però
és probable que aquests sistemes no siguin reconeguts com a
drets humans.
Llavors, la llibertat acadèmica
és un dret humà? La resposta
és sí, de vegades ho és. De vegades? Com sabem quan? Com
sabem quan la conducta o l’expressió està protegida per la llibertat acadèmica? I quan no ho
és? Ho discutirem desprès.
Què passa amb altres valors
bàsics de l'educació superior?
Són drets humans?
Altres valors bàsics de l’ensenyament superior, com ara l’autonomia institucional o la rendició de comptes, també és poc
probable que siguin reconeguts
directament com a drets humans. Aquests també depenen
més de les proteccions legals o

polítiques internes o de bones
pràctiques reconegudes dins del
sector de l'educació superior internacional. Les revisions d’una
llei nacional d’educació superior que canvien la manera de
seleccionar els rectors d’universitat, per exemple, o revisions
de les polítiques d’admissió a la
universitat o de les estructures
de tarifes, es tractaran generalment en les lleis nacionals,
polítiques o bones pràctiques
del sector. No és probable que
aquests exemples siguin reconeguts com a drets humans.
No obstant això, de vegades les
accions relacionades amb altres
valors bàsics de l’educació superior poden provocar la protecció
dels drets humans. Això es deu
al fet que, com hem comentat
anteriorment, els cinc valors
bàsics estan relacionats entre
si. Així, les accions que amenacen l'autonomia institucional o
la rendició de comptes també
poden amenaçar les parts de la
llibertat acadèmica que estan
protegides pels drets humans.
Una decisió d’un estat per tancar una universitat a causa de
problemes pressupostaris o de
mala gestió, per exemple, probablement no provocaria la protecció dels drets humans. Però
la mateixa decisió de tancar
una universitat podria violar els
principis dels drets humans si
es pretenia castigar l'expressió
acadèmica o estudiantil pacífica, o castigar a les minories
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ètniques o d'altres persones,
negant-los l'accés a l'educació
superior.
Aleshores, hi ha una altra educació superior bàsica que valora els drets humans?
La resposta és generalment no,
però de vegades les accions que
infringeixen aquests altres valors també violen els principis
dels drets humans que protegeixen la llibertat acadèmica.
De vegades està protegit? És la
millor resposta que podem donar?
"De vegades" és una resposta
frustrant. Però és difícil donar
una resposta més precisa a la
pregunta de si la llibertat acadèmica i altres valors bàsics de
l'educació superior són drets
humans, ja que, en general, les
normes legals de drets humans
relacionades amb la llibertat
acadèmica estan poc desenvolupades.
Això és especialment cert en
comparació amb altres qüestions de drets humans, com ara
la llibertat de moviments o la
tortura, per a les quals s'han
produït molts processos legals
i decisions interpretatives emeses per comissions i tribunals de
drets humans.
Hi ha algunes raons per a això.
En primer lloc, fins fa poc, el
gran nombre d’atacs a la

Escultura “L’Ornitòleg" (2014) de Gerard Mas.
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llibertat acadèmica a
nivell mundial cada any no estava ben documentat (“Free to
Think 2018” de “Scholars at
Risk” és un text ben documentat).
En segon lloc, els atacs a la
llibertat acadèmica sovint tenen lloc amb violacions d'altres
drets, en virtut dels quals es
presenten reclamacions legals.
Imagineu-vos, per exemple, que
un professor és arrestat i maltractat sota custòdia a causa
d'un document que va publicar
o d'una conferència que va pronunciar. Un advocat de drets humans normalment pot presentar
una demanda de detenció indeguda o tortura, sense esmentar
la llibertat acadèmica. Però publicar el document i lliurar la
conferència estan protegits per
la llibertat acadèmica. L’advocat també pot presentar una
reclamació per violació de la
llibertat acadèmica. Això podria
donar al client una base addicional per alleujar el cas legal.
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També pot proporcionar evidència de “motiu i d'intenció” que
reforci la reclamació de violacions dels altres drets (en els
exemples, la detenció il·legal o
la tortura) mostrant per què el
professor va ser arrestat o maltractat, i mostrar que era a causa del contingut del document.
o conferència.
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acadèmica, fins i tot entre els
acadèmics.

violacions de llibertat acadèmica.

Això arriba a la tercera raó
per la qual les normes legals
de drets humans relacionades
amb la llibertat acadèmica estan poc desenvolupades. Hi pot
haver una manca de familiaritat
amb els problemes de llibertat
acadèmica entre els advocats
de drets humans. Si no entenen
els problemes, és poc probable
que portin casos que demandin
violacions de llibertat acadèmica, de manera que la llei no es
clarifica.

Els que tenen la visió "tradicional" dibuixen en gran mesura els
conceptes de llibertat acadèmica del segle XIX i principis del
segle XX i la pròpia universitat.
Aquesta visió tracta de la llibertat acadèmica com un dret de
gremi. Un dret de gremi és un
privilegi que gaudeixen les persones que practiquen una professió determinada (en aquest
cas investigació acadèmica i ensenyament) que no gaudeixen
persones alienes a la professió.
Les persones que tenen aquesta
visió de la llibertat acadèmica
no poden pensar en la llibertat
acadèmica com un dret humà
(en part perquè la història en
què va succeir la seva visió
abans de l’evolució dels principis moderns dels drets humans).

La visió contemporània o "socialment compromesa" de la llibertat acadèmica és diferent.
Es basa sobretot en el coneixement de la llibertat acadèmica
i de la universitat a partir de
finals del segle XX i principis
del segle XXI. Aquests acords inclouen principis moderns sobre
drets humans que han evolucionat des de 1948, començant
per la Carta de Drets Internacionals i en instruments, sistemes i pràctiques posteriors. Les
persones que tinguessin aquesta
visió de la llibertat acadèmica
podrien pensar més en la llibertat acadèmica com un dret
humà.

Aquesta manca de familiaritat és comprensible. Com hem
comentat anteriorment, hi ha
diferents punts de vista sobre
l’origen i l’abast de la llibertat

I si no pensen en la llibertat
acadèmica com a dret humà,
és poc probable que demani als
seus advocats que portin casos
de drets humans que reclamin

A mesura que més gent comenci
a adoptar aquesta visió de la llibertat acadèmica, podem esperar que es portin més casos i es
desenvolupin les normes legals
de drets humans relacionades
amb la llibertat acadèmica.

Llibertat acadèmica versus llibertat d'expressió
C

om ja hem expressat, la llibertat acadèmica està protegida tant per les normes internacionals de drets humans com
pels principis de l'educació superior. Aquestes àrees se superposen i, de vegades, això és confús. Per què necessitem les dos
normes de protecció? Com són
de diferents? Com sabem quin
conjunt de proteccions s'apliquen a una acció en particular o
en un context específic?
A continuació veurem aquestes
qüestions mentre explorem la
diferència entre la llibertat acadèmica i el dret humà més general de la llibertat d’expressió.

Diferències entre els
estàndards internacionals
de drets humans i
els principis de
l'educació superior
Pel que fa a la protecció de la
llibertat acadèmica, hi ha tres
diferències principals entre els
estàndards de drets humans i els
principis d’educació superior.
La primera diferència és que les
normes internacionals de drets
humans són més generals i s'apliquen de manera més àmplia que
els principis de l'educació superior. Les normes sobre drets humans s'apliquen a totes les persones, a tot arreu. Els principis
d’educació superior s'apliquen a
institucions i persones del sector de l’ensenyament superior.
Per tant, la llibertat d’expressió
és un dret que totes les persones gaudeixen, mentre que la
llibertat acadèmica s’exerceix

per persones dedicades a funcions de recerca i ensenyament a
nivells superiors.
Com comentarem més endavant, una persona entrevistada
en un programa de notícies de
televisió pot estar protegida pel
dret humà general de la llibertat d’expressió, però no per la
llibertat acadèmica. Mentre
que un investigador acadèmic,
entrevistat en el mateix programa de televisió, podria estar protegit tant per la llibertat
d'expressió com per la llibertat
acadèmica, segons el que diu
l’acadèmic, com ho diu i la seva
àrea de coneixement acadèmic.
La segona diferència és que els
estàndards internacionals dels
drets humans generalment se
centren en l'acció de l'Estat.
L’acció estatal significa les accions dels governs i dels seus
agents. Els actors privats –incloent-hi ciutadans individuals
i organitzacions no estatals– en
general no estan obligats pels
tractats de drets humans (amb
algunes excepcions).
Els estàndards de drets humans
generalment protegeixen contra
les accions nocives dels estats o
dels seus agents que restringeixen o castiguen l'exercici de la
llibertat acadèmica (o qualsevol
altre dret). L'acció estatal perjudicial inclouria, per exemple,
la censura sancionada per l'estat
o la discriminació en l'accés a
l'educació superior. (Les normes
sobre drets humans també intenten fomentar accions estatals positives, per exemple, en

elogiar els estats pels esforços
per augmentar l'accés a una
educació superior de qualitat
per a totes les persones qualificades dels seus territoris.) Però
les normes de drets humans
generalment no protegeixen
contra les accions nocives d’individus o grups no-estatals que
puguin amenaçar la llibertat
acadèmica (o altres drets).
Per exemple, si un Ministeri
d'Educació Superior (un actor

estatal) desestima a un acadèmic per publicar un article o fer
una conferència sobre un tema
políticament sensible, podria
violar les normes internacionals
de drets humans i els principis
de la llibertat acadèmica de
l'educació superior. Però si el
rector d'una universitat privada
(un actor no estatal) rebutja el
mateix acadèmic per la mateixa raó, probablement no violaria les normes internacionals
de drets humans, perquè
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no hi havia cap acció
estatal. Però violaria els
principis d’educació superior de la llibertat acadèmica.

A causa d’aquestes tres
diferències –aplicabilitat
general, l’acció estatal i
els defensors de la gravetat de la llibertat acadèmica i els valors bàsics de
l’educació superior han de
considerar els estàndards
de drets humans i els principis d’educació superior
quan busquen protecció
contra accions nocives.

Llibertat acadèmica
versus llibertat
d'expressió
La confusió entre les normes internacionals de
drets humans i els principis de l'educació superior
sorgeix sovint al voltant
de la diferència entre la
llibertat acadèmica i el
dret humà general de la
llibertat d'expressió.
La llibertat d’expressió
es reconeix en la Carta
de drets internacionals (i
en els instruments posteriors) com el dret que
cada persona té a la llibertat d’opinió i d’expressió, incloent la llibertat de
tenir opinions sense interferència i de buscar, rebre

i comunicar informació i
idees a través de qualsevol mitjà de comunicació
i independentment de les
fronteres. És un dret ampli, limitat només en determinades circumstàncies (quan les lleis limiten
les restriccions possibles,
i demostra que l’Estat és
necessari per al respecte
dels drets o la reputació
d’altres persones, per a
la protecció del país en
seguretat, ordre públic, o
salut pública o moral).
Tot està protegit per la
llibertat acadèmica coberta per la lliure expressió? Tot està protegit per
la llibertat d’expressió
coberta per la llibertat
acadèmica? La resposta a
aquestes dues preguntes
és "no".
Tot està protegit per la
llibertat acadèmica coberta per la lliure expressió? No.
Els principis de la llibertat
acadèmica cobreixen algunes formes de conducta
dels acadèmics que no estan coberts per la llibertat
d'expressió. Per exemple,
els viatges per realitzar
investigacions i recopilar
dades poden ser essencials per als acadèmics
per fer la seva feina. Les
restriccions estatals que
interfereixen incorrectament en la capacitat de
desplaçament dels acadèmics podrien violar la
llibertat acadèmica sense
violar la llibertat d’expressió per se.
De la mateixa manera,
les pràctiques d’admissió,
d’ocupació o de promoció
discriminatòries en les institucions d’educació superior que impedeixin la participació plena de dones o
membres d’ètnies, races
o altres minories a la vida
investigadora i docent de
la universitat poden violar la llibertat acadèmica,
però probablement no violen la llibertat de expressió.
En tots dos casos, i en
altres exemples fora de
la llibertat d’expressió,
la reivindicació de la llibertat acadèmica només
podria estar arrelada als
principis d’educació superior, o podria estar arrelada també en altres drets
humans més enllà de la
llibertat d’expressió, com
ara la llibertat de moviment, dret als beneficis
del progrés científic, o
dret a l’educació.
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Tot està protegit per la
llibertat d’expressió coberta per la llibertat acadèmica?
No.
Les opinions i expressions
de persones que no participen de cap manera en
funcions de recerca i ensenyament a nivells superiors no estan protegides
per la llibertat acadèmica. Però aquestes opinions
i expressions generalment
estan protegides per la llibertat d’expressió.
La llibertat d’expressió
cobreix totes les persones, incloses moltes persones que comparteixen
opinions i expressions com
a part del seu treball professional. Aquests inclouen periodistes, escriptors, artistes, advocats,
sindicalistes i líders polítics i religiosos.
Inclouen també acadèmics
i estudiants d’educació
superior, que gaudeixen
de la mateixa llibertat
d’expressió que qualsevol
altra persona. No obstant
això, a més de la protecció general de la llibertat
d'expressió, les opinions
i expressions dels acadèmics i d'altres que participen en funcions de recerca i ensenyament a nivells
superiors també poden
estar protegides per la llibertat acadèmica.
La dificultat –i molta confusió– sorgeix a l'hora de
determinar si una opinió
o expressió d'un acadèmic està protegida per la
llibertat acadèmica, la llibertat d'expressió, o bé no
protegida.

Portar dos barrets
"de protecció"
Fins aquí, hem explorat
com les normes internacionals de drets humans
i els principis d’educació
superior protegeixen la
llibertat acadèmica, però
de maneres i contextos
diferents. També hem
explorat com la llibertat
acadèmica i la llibertat
d’expressió protegeixen
les opinions o l’expressió
acadèmica, però, de nou,
de diferents maneres i
contextos.
Això pot resultar confús.
Podria ser útil pensar en
acadèmics com a propietaris de dos barrets. Alguns barrets són útils per
protegir a una persona de
massa sol o calor. Altres
barrets són útils per pro-

Escultura “Cariàtide Sostenint el Món” / Homenatge a Piero Manzoni (2007) de Gerard Mas.

La tercera diferència entre els estàndards de
drets humans i els principis de l'educació superior
en matèria de protecció
de la llibertat acadèmica és que les normes de
drets humans generalment s'apliquen a actes
greus o sistemàtics, com
ara posar injustament una
persona a la presó o discriminar sistemàticament
un grup d'individus. Moltes
amenaces per a la llibertat acadèmica són actes
menys dramàtics o aïllats
que poden quedar fora de
les violacions dels drets
humans, però minven la
llibertat acadèmica. Les
revisions de les lleis nacionals sobre els ingressos dels estudiants o el
finançament de l’educació
superior, per exemple, poden no infringir els principis dels drets humans.
Però poden entrar en conflicte amb els principis
d’educació superior, que
proporcionen orientacions
més detallades sobre una
gamma molt més àmplia
de problemes operatius en
l’educació superior (per
exemple, governança universitària, contractació de
professors, etc.).
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tegir a una persona de massa pluja o fred. Un
acadèmic té un "barret de llibertat acadèmica"
que pot ser útil per protegir opinions o expressions en alguns contextos, com ara conflictes
laborals amb una universitat privada no estatal. La "llibertat d'expressió del barret" podria
ser més útil per protegir-se en altres contextos, com ara quan es fa front a l'acomiadament
d'una institució estatal, o la fiscalia, per les
seves opinions o expressions.
Què en penses? Està d'acord que els acadèmics
tenen dos "barrets"? És una cosa bona?

Rob Quinn
Director Executiu de “Scholars at Risk”
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Quan l’independentisme deixarà
de fer l’idiota respecta la governança
de les Universitats?
"Eines de País" a la Universitat
É

s ben coneguda la nostra línia editorial però com editors de premsa universitària,
dels textos que publiquem,
més de 75% nosaltres no els
signaríem per discrepar-hi.
Però això és la democràcia, el
debat i la premsa feta per i
per a estudiants i professors
ha d’enquibir-ho tot. Tothom
és benvingut en les nostres
publicacions.
Estem encontra els escarnis
als polítics visitants als Campus universitaris, en les aules
o en qualsevol acte acadèmic, encara que siguin uns
autèntics feixistes. Nosaltres
entenem la llibertat TOTAL
i el combat democràtic necessita de debat, diàleg i sobretot d’idees generadores i
engrescadores de pràctica de
les llibertats i no “pallassades” estèrils.
Estem en contra de fer la vida
impossible a qualsevol associació universitària, per molt
feixista que sigui. Els Campus
son de tothom.

Escultura “Bitlla” (1970) de Josep Guinovart

Menys vísceres, menys infantilisme, menys hiperventilats,
menys fonamentalistes 2.0
i més eficàcia anti-feixista,
anti-repressiva i contra l’espanyolisme universitari, avui
rampant per totes les Escoles
i Facultats de les nostres Universitats públiques i privades.
Com potser que a les universitats hi hagin tant EQUIP
RECTORAL que practiquen
l’espanyolisme militant?
L’espanyolista que governa a
la universitat ho fa molt bé,
son uns cracs i si bades ja te
l’han clavat.
L’espanyolista que governa a
la universitat es fi, subtil i fins
i tot et pot crear un enorme
síndrome d’Estocolm. Amb
eficàcia minen el Sistema Universitari de Catalunya.

Mirem un exemple simptomàtic: les estratègies de
l’espanyolisme universitari a
Catalunya usualment és estendre’s Madrid enllà o creen
els anomenats Campus d’Excel·lència també “Meseta”
enllà. Tots ja muntats en un
“Gran Campus Espanyol” llavors es busca un centre propi,
normalment el busquen per
exemple un “Centre d’igualtat de gènere” i llavors apareixen “les jornades espanyoles de les dones”, les beques
espanyoles especials, el “telèfon d’auxili a les agressions” amb el telèfon d’un
"Ministerio" i no de la Generalitat, i poden acabar apareixen les escoles espanyoles de
doctorat.

lectual” del sistema coartant.

El que havia de ser una interessant XARXA DE RECERCA
sense límits, l’espanyolisme
universitari l’ha convertit
amb una autopista ideològica del seu nacionalisme, amb
tota mena d’acompanyantes
i acompanyants “tontos” o
d’estomacs agraïts sense escrúpols patriòtics.

S’ha d’acabar d’una vegada
que l’independentisme faci
l’idiota respecta la governança de les universitats o se’n
desentengui.

I l’independentisme, que
avui representa majoritàriament el catalanisme contemporani, que fa a la Universitat?
Doncs: Es baralla per un llaç,
una pintada, una visita incomoda, o una paradeta de
“creus gammades” en forma
de programa electoral de
qualsevol partit espanyol. En
comptes de muntar “Candidatures a Rector” i “Equips
directius rectorals” per desbancar l’espanyolisme de la
governança universitària.
I cal recordar que no existeix
el “Rector neutre” el que es
fa passar per un “acadèmic
sense color”. Sobretot perquè “un neutre” que no diu
res de la situació política i de
tota la repressió que es viu a
Catalunya forma part “intel·
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No n’hi ha per tant, ens diuen.
Agafeu el Programa Electoral, per exemple, de les dos
l’ultimes eleccions a Rector
o Rectora a les Universitats
Públiques de Catalunya i us
adonàreu que parlen de tot,
menys de l’actual conflicte a
Catalunya. En algun Programa
en comptes de llegir el nom
de la seva Universitat hi poseu “Universitat de Murcia” i
serviria igual. Ens col·loquen
“Programes de govern universitari” “desnacionalitzats”
respecte Catalunya, però ben
“nacionalitzats” respecte España.

Allà on hi hagi contesa electoral a prop, s’ha de muntar
una CANDIDATURA potent i vigorosa que defensi la sobirania universitària i la sobirania
catalana.
I allà on falti un llarg període
perquè vinguin unes eleccions
al Rectorat o als Deganats o a
les Direccions d’Escola, apostar per crear uns “Equips a
l’ombra” que actuïn com veritables lobbies de defensa de
la universitat catalana. Seran
l’embrió de futures Candidatures.
L’independentisme, el sobiranisme, el catalanisme ha
de fer un canvi d’estratègia
a les comunitats universitàries catalanes.
Si s’ha pogut que els candidats independentistes amb
la proposta electoral "Eines
de País" guanyin les eleccions a la Cambra de Comerç
de Barcelona, també es pot
fer a les Universitats.

CONTRAPORTADA:
“Hucha” de Ceràmica Asturiana /
Taller Légano de Isabel Sánchez.
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Fira dels mini-Suplements
de LO CAMPUS 2019
Com fem una vegada a l’any,
aquí tenim la “Fira dels mini-Suplements de LO CAMPUS” que
és una gran excusa per publicar
conjuntament sota cada una de
les capçaleres dels Suplements
que ens hem anat inventant per
complementar la revista bimestral central que és LO CAMPUS.
Avui són 8 Suplements, que modestament els qualifiquem de
“mini-Suplements”, però seran
“minis” o “micros” pel nombre
de pàgines o pantalles, però alguns d’ells tenen dinàmica pròpia involucrant molta gent interessada en cada una de les
temàtiques.
Si LO CAMPUS és premsa artesanal, els “mini-Suplements”
és orfebreria fina.
Encara no hem pogut rellançar
un Suplement de manera independent i convertir-lo en una revista independent: estem intentant fer-ho amb els Suplements
“Goodbye Institut” i amb el LO
CAMPUS MÈDIC. Veurem com
acaben les negociacions amb els

possibles patrocinadors, perquè
costa molt trobar finançament
i poder seguir fent periodisme
universitari independent.
Aquesta “Fira dels mini-Suplements de LO CAMPUS 2019”
aplega textos d’opinió originals
de tota mena o documents referencials importants, però el més
important és que la “Fira” és
com una mena de rellançament
unitari de totes les sensibilitats
que convivim sota el paraigües
del món LO CAMPUS.
Com tothom ja sap la Universitat i el món educatiu en general és molt variat, incloent una
immensa multitud d’interessos i
els Suplements ens han permès
arribar a més lectors i a promoure que estudiants s’atrevissin a
escriure per a publicar. Aquesta doble funció “creació” i “difusió” és l’anima de les nostres
publicacions.

Bona Fira!!!

la premsa universitària
independent i artesanal
editada per associacions
i voluntaris culturals
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