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Escultura “Clothespin” de Mehmet Ali Uysal
instal·lada al Parc Chaudfontaine de Liège (Bèlgica).

Quo Vadis CRIDA NACIONAL per la República?
En el Congrés fundacional de la
CRIDA NACIONAL per la República ja vàrem predir en públic,
que tal com s’estaven decidint
les coses en aquell acte, entraríem en un cul-de-sac polític i la
CRIDA NACIONAL col·lapsaria i
s’encaminava a la mort política.
El moviment la CRIDA NACIONAL
per la República ha desaparegut
de l’escena política i el que és
més greu, la desaparició és una
autodesaparició voluntària propiciada per la seva actual Direcció Política.

1. Una prèvia
Em cal aturar-me i fer una
“prèvia”, per posar de relleu
unes qüestions politico-morals,
del tot necessàries, per entrar
posteriorment amb tranquil·litat a l’anàlisi política i sobretot
a trobar unes possibles propos-

tes d’actuació que caldria propiciar.
Els que formem part tota la vida
de l’independentisme històric
no cal que tot el dia ens hàgim
de definir i ratificar de les nostres conviccions nacionals i polítiques. En un moment que sota
etiquetes de “republicanisme”
o “sobiranisme” conviuen independentistes i espanyolistes
federals, potser cal definir-se
bé respecte el patriotisme català. En les passades campanyes
electorals que hem viscut, ha
traspuat una espècie de “republicanisme light” acompanyant
d’un centralisme d’esquerres
espanyolista. ERC ha anat a les
eleccions amb espanyolistes declarats en les seves llistes. Tota
una declaració de principis de
com “amplien la base”. Malgrat
incloure els candidats no independentistes -els anomenats

“sobiranistes”-, la idea segueix
sent la d’una “ERC-Nosaltres
Sols”.
Tot el respecte per la bandera
republicana espanyola, però
per molt democràtica que sigui:
és una bandera espanyola. Confondre les banderes, els continguts democràtics i la necessària
solidaritat amb els espanyols
per aprofundir la democràcia,
no em converteix a mi en “espanyol”, ni a mi ni al projecte de
reconstrucció nacional català.
Accepto i defenso que FEM POLÍTICA i que un procés d’alliberament nacional com el nostre
ha estat, està i estarà ple de
contradiccions. Que les “pureses”, els “fonamentalismes”,
els “messianismes”, les “canonitzacions” i totes les “esglésies
nacionals” són actituds que ens
cal no només no caure, sinó que

cal combatre-les.
Per definició una “batalla nacional” no només pot, sinó que
té el deure de poder canviar les
estratègies i tàctiques sinó funcionen o sinó son eficaces pels
objectius.
Perquè a més, òbviament la
“contesa” no la juguem sols i
l’enemic dispara constantment
a boca de canó. O sigui en un
escenari de repressió, de judici farsa i exilis actuals i en uns
potencials escenaris del mateix,
tothom fa el que pot amb la màxima dignitat. Però això no vol
dir que políticament ho facin
bé.
Els presos polítics i els exiliats
també s’equivoquen i si son actius i els trobem constantment
a l’arena política malgrat
les seves limitacions de

llibertat, és lícit exposar
les nostres discrepàncies si les
tenim.
El xantatge emocional com a eina
per fer callar els que discrepem,
potser funciona per algú, però
aquí fem política i les coses cal
dir-les obertament i lleialment.
La llibertat a la discrepància i
a expressar-la, ja la vàrem guanyar contra el franquisme, amb
el “cornudellisme” (de Joan Cornudella, l’ideòleg de l’independentisme modern), amb el “pujolisme”, amb el “masisme” i ara
amb el “puigdemontisme” i el
“torratisme”. Uns lideratges per
acompanyar en cada moment,
però ni de llum acompanyats
amb devoció com les “Verges
de Montserrat”. De llagoteries,
d’ensabonades, de raspallades o
si ho voleu més “sacre”: encensades, ni una. Encara que porti
possibles conseqüències personals. Com hauria dit la meva
mare: “... amb aquesta actitud
teva fill, no faràs carrera política
perquè el “poder” és implacable
i li rets acatament i calles, o mai
seràs candidat a res i mai tindràs
un càrrec...”.
Les mares sempre tenen raó,
però malgrat tots els llamps i
trons de la repressió, malgrat
el respecte profund pels nostres
presos i exiliats, cal dir-ho: el
President Puigdemont s’equivoca
i el President Torra també.
La critica sana és lleialtat també
i qui no la tolera el problema el
té ell o ella.
Al Congrés fundacional de la
CRIDA NACIONAL per la República ja vàrem més que demostrar
l’estil de crítica que fem. Malgrat els alliçonament previs que
parléssim, malgrat les amenaces preventives, malgrat el joc
brut electoral que vàrem patir,
malgrat del tsunami ofegador de
l’aparell oficial del Congrés o el
seu menyspreament feridor, ho
varen deixar clar: Abans d’un
“NO” o una “ABSTENCIÓ” per a
un Reglament de la CRIDA nefast,
millor propiciar un “SÍ crític”,
per no regalar res als nostres adversaris i enemics espanyolistes
que ens miraven fora del Congrés, premsa inclosa.
Ja en aquell moment nosaltres no
érem la “dissidència”, ni érem ni
som avui la dissidència. Som avui
els autèntics defensors del “Model Puigdemont” de la CRIDA NACIONAL per la República, malgrat
que el President Puigdemont, o
millor dit el President Puigdemont i el President Torra l’hagin
dinamitada amb tots nosaltres a
dins. (I com anècdota: per més
inri veig que m’acaben de cobrar
la quota mensual de militància a
la CRIDA NACIONAL).
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2. El “Model Puigdemont”
de la CRIDA NACIONAL
Tranquils, que les coses no estant
tant malament i podem i és una
enorme oportunitat potenciar el
rellançament total de la CRIDA
NACIONAL per la República.
Caldrà primer: que “els que no
fan i no deixen fer” facin un pas
al costat i ens deixin treballar als
“altres” a plena dedicació per i
amb la CRIDA.
Els que han optat i guanyat llocs
electorals sent de la CRIDA i
que fa setmanes i setmanes que
no fan militància activa per la
CRIDA, doncs que es dediquin a
plena dedicació al que han aconseguit per estar en llocs de representació institucional.
En la situació que estem els “altres” -en els que m’incloc-, els
defensors fins a la mort política
que el “Model Puigdemont de
la CRIDA” era i és una dinàmica
viable d’alliberament nacional,
podríem articular: o una corrent
d’opinió o podríem parapetar-os
en alguna sectorial o en alguna
territorial i fer-nos forts en el
“rellançament”, i això ho podríem fer perquè els nefastos estatuts de la CRIDA permeten fer
aquesta mena d’operacions. Només calen 50 militants per tenir
una Corrent d’Opinió Institucionalitzada.
Però ni els “altres”, ni nosaltres,
ni jo, som cap mena de dissidents o carn de corrent interna.
Som centenars de associats que
volem posar com a política central el rellançament de la CRIDA
com a MOVIMENT POLÍTIC.
I és aquí on rau el problema:
seguim tenint al davant un lideratge actual amb mentalitat i
dinàmica de partit, Per una banda, perquè veuen la CRIDA com
un partit i l’altra perquè amb la
CRIDA volen solucionar els problemes del PDeCAT.
No només s’equivoquen, sinó que
és una estafa per la gent que som
de la CRIDA.
El PDeCat és necessari com a
partit de centre-dreta independentista, que en la seva “guerra
civil” l’estem pagant la CRIDA, i
no només és una injustícia és un
complet error estratègic i tàctic.
El President Puigdemont i el seu
equip personal, s’equivoca si
creu que “liquidant” els moderats del PDeCat arregla el problema. Si d’una vegada el President
Mas deixes de fer el “gandul polÍtic” i potencies el PDeCat llavors
l’independentisme serà més fort.
Mas passarà a la història per haver portat el “pujolisme” a l’independentisme actiu, (també
passarà a la historia per les salvatges retallades, d’això
no se n’escaparà, malgrat
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els potents principis socials que té), però el President
Mas tocat per la repressió cruel
i subtil que li ha caigut a sobre
pel 9N, no fa el que ha de fer.
No caldria que fes res d’agosarat i res d’unilateral, només
reorganitzar el centre independentista, donar-hi forma, donar-hi tranquil·litat, reafirmar
l’independentisme i portar més
sectors de centre-dreta al Procés.
La CRIDA és una altra cosa, no
son les sigles d’un PDeCat camuflades, no és un calaix per
enquadrar la mala consciencia
de molts “puigdemontistes” que
no volen sentir ni parlar del pujolisme del qual han pontificat,
viscut i menjat durant dècades.
La CRIDA és una cosa nova, és
un MOVIMENT POLÍTIC que només pot sortir i funcionar des de
baix, des de l’articulació social
participant de totes les lluites
actuals compartides en la nostra societat.
La CRIDA és un BLOC NACIONAL, és un bloc que lliga amb
la llarga tradició de les lluites
unitàries de Catalunya. Som una
plataforma plural, interclassista defensora de l’alliberament
global del País.
Mentre ERC és un partit que vol
ser una alternativa de classe,
de classe popular d’esquerres,
mentre el PDeCat és un partit centrista que aglutina també un sector de gent de dreta
i que ha estat essencial en la
seva transformació que avui a
l’independentisme siguem més.
La CRIDA és un bloc nacional interclassista que pretén políticament vertebrar una alternativa
de País que haurà d’activar la
independència de Catalunya a
traves de totes les vies. I això
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fet, acompanyant l’ANC com a
moviment social, a l’Òmnium
i a d’altres associacions com a
moviment cultural i als partits
independentistes de tota ideologia, com també col·lectius,
candidatures i totes les formes
de polítiques de militància sobiranista que tenim a l’escenari
politic.
La CRIDA només ha de tenir un
objectiu central: Ampliar l’adhesió dels més amplis sectors
plurals de la nostra societat a
l’independentisme.
Potenciar l’independentisme interclassista de veritat, on amb
comoditat convisquin sectors i
ideologies diverses.
La CRIDA amb mecanismes de
moviment i no de partit, s’ha
d’infiltrar als menjadors de totes les cases catalanes. Ens cal
rearmar a la gent en la defensa
de la independència. Dels valors
positius de la independència.
Només amb una adhesió amplia
de la població per sobre del 51%
com a mínim, podrem llavors
jugar forta a nivell estatal i a
nivell internacional.
La campanya de la CRIDA no ha
de ser l’autodeterminació, ni el
referèndum, ni l’aprofundiment
de la democràcia, ha de ser sobre l’argumentari de la independència. S'ha d'actuar com si
ja estiguéssim en plena campanya en un Referèndum, militant
a favor del Sí.
Han de ser els partits i altres
estaments que han de fer campanya sobre l’autodeterminació, el referèndum pactat i sobre la democràcia. Òbviament
la CRIDA vol això també, però
cal una necessària repartició de

feines en el nostre procés català d’alliberament nacional. La
CRIDA com a moviment polític
articulat com a bloc nacional
ha de dedicar-se a la difusió i
potenciació de les idees positives que ens portarà aconseguir
la nostra sobirania. La CRIDA
ha de ser un lobby militant que
faci activisme politic per convèncer. La CRIDA no ha de mobilitzar al carrer, ni convocar
masses, ni fer mega-actes, per
això ja tenim uns fantàstics mobilitzadors, com per exemple
son l’ANC o els sindicats o els
partits.
La CRIDA com a propagandistes efectius ha de potenciar
l’estratègia de complicitats
tipus “tupperware” en versió
política. (“Tupperware” és una
empresa que ven de forma comunitària a les llars). S’ha d’interpel·lar directament a tots els
membres de les famílies amb el
seus múltiples interessos. Cal
desplegar tota una pedagogia
sobre la independència. ATENCIÓ: Res a veure amb una campanya electoral.
Però el nostre repta com a CRIDA encara és més gran, ens hem
d’especialitzar en la Catalunya
menys independentista que hi
ha el País. El repte és complicat,
però les nostres campanyes, les
nostres dinàmiques han d’estar
orientades als no independentistes. Hi ha un potencial enorme i camp poc treballat de sectors de la població que es poden
influir i fer-los còmplices actius
per les llibertats catalanes.
Durant anys jo donant classes de Formació Ocupacional a
Cerdanyola del Vallès puc constatar que hi ha molt camp per
corre, amb moltes possibilitats
d’incidir però aquesta mena de
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“mobilització sensible” la tenim
àmpliament desatesa.
Ja n’hi ha prou d’actes patriòtics per auto-afirmar-nos nosaltres mateixos els convençuts,
és l’hora de intentar arribar als
llocs d’opinió difícils, nacionalment parlant. Hem de portar
les idees i valors independentistes a totes les llars del País.

+++
Un TEXT D’OPINIÓ com aquest,
sempre és provisional i obert al
debat de tothom. La política
sense DEBAT pensem que és enganyosa i reaccionària.
Ara, passats els cicles electorals, caldria fer una reflexió
profunda sobre la CRIDA i per
exemple convocar la 1ª CONVENCIÓ ESTRATÈGICA de la CRIDA NACIONAL per la República.
Sense oblidar que la “Unitat estratègica” dei conjunt de l’independentisme és un mantra
que ha de defugir el discurs fàcil de la propaganda i no s’ha
de convertir en l’arma llancívola per posar en evidència les
clares actituds sectàries.
Perquè penseu que estem més
a prop les diferents BASES PLURALS de l’independentisme que
tot l’establishment sobiranista.
Recordeu la dignitat dels votants de l’1 d’Octubre, això és
la “base”.

+++

Però sobretot dir-los al President i Eurodiputat Puigdemont
i al President Torra en clau domèstica: ‘Passeu pilota perquè
els “altres” puguem xutar a
favor de la CRIDA’.
Joan-Ramon
Colomines-Companys

Pantalons florals a "Temps de Flors" de Girona.
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Recuperant textos
Hem llegit i rellegit la Primera EDITORIAL del LO CAMPUS
número 40 (Febrer – Març 2019) i pensem que als lectors
de L’INDEPENDENTISTA els hi pot servir com a material de
discussió.

El text escrit per l’Equip d’Editorials de la revista va ser
publicat tot just abans de començar els dos cicles electorals que hem passat, cal doncs contextualitzar el que es
comenta.

La presa de decisions sense debat
Sobre els “flamers” i els “papanates” digitals
Una autèntica “amanida” i “despropòsit” que sinó fos per la situació de
repressió a l’independentisme, tot
plegat s’hauria de denunciar amb
molta duresa.
Els líders i lideratges conjunt
d’aquests partits han actuat amb una
pràctica poc democràtica, realitzant
tota mena de cacicades, situant a dit
als candidats i exercint allà de qui
“es mou o s’ha mogut, no surt a la
fotografia. Pleitesía a tota marxa.
I a Catalunya en el camp de l’espanyolisme exactament igual.
O no hi hagut Primàries, o les ha hagut i posteriorment se l’has saltat, o
les primàries han estat fraudulentes,
o unes pseudo anomenades “Primàries” que simplement han catapultat o
tot un sistema clientelar o de submissió al líder.

E

stem plenament ficats en campanyes electorals: les
estatals, les municipals, les europees i les araneses; i al voltant d’aquests esdeveniments a més de
construir-se llistes electorals, hi ha hagut canvis en
estructures de partits; en muntatge i desmuntatge de
col· lectius per anar a les eleccions; i evolucions de
grups parlamentaris que s’han transformat o aprofitat
la seva dinàmica més allà dels partits i s’han llençat
a l’arena de les eleccions; sense oblidar les propostes
polítiques que del mètode de l’elecció dels seus membres a les llistes n’han fet bandera quasi identitària
del seu perfil.
De totes aquestes variants de conducta política en podríem posar noms de les estructures, siguin de partit
o no, o posar-ne noms propis protagonistes de tanta
varietat.
A més, concretament a Catalunya en el camp de l’independentisme hi ha la qüestió del presos polítics o
dels exiliats com a candidats electorals, el candidat o
candidata familiars d’algun pres o presa, o el candidat o candidata practicant del “turisme de càrrec” o
el candidat “instrumental” com l’advocat i subordinat
d’algun pres o exiliat o els acumuladors de càrrecs.

No falta també el candidat espanyol
que aterra a Catalunya enviat per les
direccions estatals per treure representació a la “colònia”, que ells en
dient “una provincia del territorio
nacional”.
Tot un panorama per engegar a pastar
a la “classe política”, sinó fos que la
política és una cosa seriosa i cal participar-hi.
De tota aquesta estafa generalitzada de la representació o de la falsa
representació, hi ha un nou fenomen
que ens interessa: les consultes internes de partits i organitzacions fetes
per via digital per saber les possibles
participacions a les eleccions; els
possibles candidats a les llistes i/o
les possibles participacions en coalicions.
Tots sabem l’immens avenç que ha
significat internet per la socialització
de la informació, també per la participació. Però en política ha estat un
parany i una trampa en molts casos,
sobretot quan els partits o grups polítics pregunten qüestions a la seva
gent sense debat.

Internet i sobretot a traves de Twitter es practica brutalment el “flaming” o sigui la resposta airada, per
no dir l’insult. Però en altres contextos interactius com són els fòrums,
els grups de discussió, els xats, els
correus electrònics i fins i tot a traves
dels whatssaps els “flamers” també
actuen intentant reafirmar la seva
autoritat o superioritat.
En el món polític català i en especial
en el món sobiranista, s’ha imposat
la fórmula urgent de preguntar a la
seva clientela per un tema o por una
persona, sense donar més informació
que la pregunta (descoberta simultàniament al moment d’obrir el període
de votació) i sense propiciar el tant
necessari debat previ, perquè el votant digital es formi la seva pròpia
opinió i decideixi el seu pronunciament.
A més de ser una manipulació descarada, el que també és indignant és
que aquests promotors de votacions
digitals sense debat, ens venen que
tots plegats estant exercint el súmmum i desideràtum de la democràcia
directa.
Ho fan els partits polítics i aquesta
pràctica de “papanatisme digital”
també l’exerceixen en algunes associacions universitàries i en algunes
consultes institucionals d’Universitats.
Diem-ho clar: sense informació i sense debat no hi ha participació democràtica real, per molt que ens preguntin mil vegades a traves de consultes
digitals.
O el lector no sap que VOX, el partit
xenòfob, racista i espanyolista d’extrema-dreta també consulta a la seva
“manada” via digital.
La tecnologia és l’instrument i el debat ens fa democràtics.
Primera EDITORIAL
LO CAMPUS número 40
(Febrer – Març 2019)
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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

Ens pots ajudar econòmicament ?

NECESSITEM ajuts directes, publicitat, publireportatges,
patrocinis i esponsoritzacions ....
Compte : "Associació VIVÉNCIA ARANESA
Aula Europea des Pirineus"
ES92 2100 3619 1622 0014 2004
suport@locampus.cat

