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La defensa d’un sistema de salut
que incorpori les qüestions de gènere
V

ivim una època que és ineludible a l’hora
de reforçar i augmentar la qualitat democràtica de la nostra societat del benestar, incorporar de ple la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
És a dir, la qüestió de GÈNERE entra amb
força a tots nivells i evidentment entra
també amb força a les agendes polítiques
i socials de tots els estaments, incloent-hi
partits, sindicats i tota mena d’organitzacions i associacions que enquadren a la nostra
societat civil.
Des de LO CAMPUS MÈDIC ens sembla que
la qüestió de gènere també s’implica en
les qüestions de Salut, però no només com
a element temàtic a tenir en compte, sinó
que la qüestió de gènere acabar sent una
part nuclear i podem dir que el gènere forma part dels determinants de la salut.
Aquestes consideracions ja son ben compatides, començant per l’Organització Mundial de la Salut -la OMS- qui ja ho ha fet. Com
també la pròpia Unió Europea per exemple
a traves de la Comissió Europea.
Propugnar una Doctrina de GÈNERE en Salut,
té moltes capes, molts nivells, molts estaments, molts professionals i molta població
usuària. Tot això vivint-ho amb lleis, normatives, polítiques, planificacions i programes.
Amb uns Sistemes Sanitaris en marxa, que

de vegades els hi costa assimilar la mirada
de gènere. Per això fem aquí aquest titular
periodístic “La defensa d’un sistema de salut que incorpori les qüestions de gènere”,
perquè encara estem en el moment de la
“defensa”.
Si en una Facultat de Medicina o en una
d’Infermeria el tema de Gènere encara grinyola: tant en els acadèmics, en als investigadors, com als estudiants; no cal dir que
en altres Facultats i Escoles d’altres camps
i disciplines de les nostres Universitats el
tema de Gènere també patina i encara més
lligant-ho amb Salut, encara que tota la comunitat universitària és usuària del Sistema
Sanitari i a més, té l’opció de viure una vida
saludable o no, respecte els hàbits sobre la
seva salut.
Quedem-nos amb tres conceptes i les seves
definicions:
Sexe: Conjunt de característiques biològiques i fisiològiques que distingeixen homes
i dones.
Gènere: Construcció cultural mitjançant la
qual s’adscriuen rols socials, actituds i aptituds diferenciats per a homes i dones en
funció del seu sexe biològic que depèn d’un
determinat context socioeconòmic, polític i
cultural i està afectat per altres factors com
són l’edat, la classe, la raça i l’ètnia. Fa re-

ferència a les diferències socials que, per
oposició a les particularitats biològiques,
han estat apreses, canvien amb el temps i
presenten multitud de variants.
Perspectiva de gènere: Consideració de les
diferències entre homes i dones en un àmbit
o una activitat determinats, amb l'objectiu
de reflexionar-hi per trobar línies d'acció
que permetin resoldre les desigualtats.
Des de la variable del GÈNERE podríem de
parlar de la biologia en la salut de les dones, de la percepció de la qualitat de vida
de les dones, de la seva esperança de vida,
de la salut sexual, de les conductes addictives, incloses les conductes suïcides. De la
potenciació de la recerca en patologies que
afecten de manera predominant a les dones. Fins arribar a constatar la important feminització de les professions sanitàries. Tot
i que les dones metgesses, necessiten promoure lideratges i impulsar la seva progressió cap a llocs de decisió i comandament.
De tots aquestes aspectes n’escriurem a LO
CAMPUS MÈDIC pels nostres lectors.
A continuació presentem el text “La PROMOCIÓ DE LA SALUT des d’una PERSPECTIVA DE GÈNERE”. És un material de “Reflexions en Femení” elaborat pel Servei
de Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home de la Diputació de Barcelona.
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La PROMOCIÓ DE
LA SALUT
des d’una
PERSPECTIVA
DE GÈNERE
Què s’entén
actualment per
Promoció
de la Salut?
La I Conferència Internacional de Promoció de la
Salut, celebrada a Ottawa
(Canadà), l’any 1986, va
donar lloc a la Carta d’Ottawa per a la Promoció de
la Salut. Aquest document
conté les estratègies i les
accions per desenvolupar
les polítiques públiques
que s’han elaborat en les
següents conferències de
promoció de la salut (la
darrera a Jakarta, Indonèsia, el 1997) i que constitueixen el marc teòric
de referència per a tots
aquells organismes i institucions que treballen en
l’àmbit de la promoció de
la salut.
La Carta d’Ottawa (OMS,
Ginebra, 1986) defineix
la promoció de la salut
com el procés polític i
social global que inclou
no solament les accions
adreçades
directament
a enfortir les habilitats
i les capacitats de les
persones, sinó també les
adreçades a modificar les
condicions socials, ambientals i econòmiques,
amb el fi de mitigar-ne
l’impacte en la salut pública i individual.
Així mateix, identifica les
cinc àrees d’acció prioritàries:
— Establir una política pública saludable.
— Crear entorns que donin suport a la salut.
— Enfortir l’acció comunitària per la salut.
— Desenvolupar les habilitats personals.
— Reorientar els serveis
sanitaris.
La Declaració de Jakarta afegeix el concepte
d’apoderament de les
persones i de les comunitats, i el de participació
com a part essencial per
sostenir els esforços. Les

persones han de ser el
centre de l’acció de promoció de la salut i dels
processos de presa de
decisions perquè aquests
siguin eficaços.
D’altra banda, en el glossari de definicions editat
per l’OMS el 1998, l’apoderament de les dones és
considerat un dels recursos que s’han incloure en
les inversions per a la salut, a més de l’educació,
l’habitatge, el desenvolupament de la infància,
i dels intrínsecs dels serveis sanitaris.
La visibilització de la participació de grups de dones en la promoció de la
salut és encara un tema
pendent, malgrat el seu
saber mil·lenari i malgrat
que, estadísticament, ja
s’admet la seva major dedicació en la cura de les
persones respecte dels
homes.
Les institucions públiques
catalanes que treballen
en promoció de la salut
(Departament de Sanitat
de la Generalitat, diputacions,
ajuntaments)
tendeixen a tractar una
sèrie de temes concrets,
com ara la prevenció del
tabaquisme i altres addiccions o de malalties de
transmissió sexual, sense
afrontar la prevenció específica i la inespecífica
(les habilitats personals
i de la comunitat), especialment les habilitats
saludables que tradicionalment desenvolupen les
dones.
D’altra banda, manca una
bona coordinació intersectorial que faciliti la
participació de les associacions del teixit social,
i en particular dels grups
de dones. Aquesta participació multiplicaria els
esforços per arribar amb
equitat i més eficàcia a
tota la ciutadania.

Les variables de salut
i el repartiment
dels recursos
En teoria, una bona promoció de
la salut hauria de tenir en compte,
i exigir, la no medicalització excessiva dels processos vitals: ni la
lactància, ni els embarassos, ni els
parts, ni la menopausa, ni tan sols la
menstruació; ans al contrari, s’hauria de proporcionar informació a la
població femenina i masculina dels
seus propis processos, i facilitar els
recursos perquè es pugui viure amb
plenitud cada cicle de la vida, sense
agredir els processos vitals. Ja és un
clàssic el plantejament de Lalonde
de l’any 1974, en el qual analitzava
els factors de salut, tenint en compte l’estil de vida i el medi ambient
com dues de les variables que més
podien afectar la salut de la població, juntament amb la biologia i el
sistema sanitari.
El 1974 hi havia un biaix en la distribució dels recursos. A més, cal dir
que tota l’estratègia de promoció de
la salut dels darrers vint-i-cinc anys
s’ha basat en aquesta apreciació de
Lalonde, que va analitzar les causes
de mortalitat i morbiditat prevalents
en el sexe masculí.

La perspectiva de gènere
Per incorporar la perspectiva de gènere haurem de recórrer als estudis
de Jerelynn Prior, que afirma que:
“La salut de les dones depèn tant de
la biologia com de la psicologia pròpia, dins d’una cultura i una societat
determinades”.
Prior planteja quatre perspectives
des de les quals podem veure la salut de les dones:
— “Les dones són iguals que els homes". Aquest enfocament es desprèn
de les idees feministes d’igualtat.
Però com que no té en compte les
diferències biològiques reals de les
dones ni els condicionaments culturals, els provoca un distanciament
emocional del seu propi cos, no contribueix que s'apropiïn d’ell i el valorin, proporciona una base pobra per
a l’autoestima i, finalment, condueix a la sobreutilizació dels serveis
sanitaris, ja que fa que visquin tot
allò diferent com a anòmal.
— "Les dones són diferents biològicament als homes". Aquest és l'enfocament de la medicina oficial, que, a
més, considera aquestes diferències
com a discapacitats, concepció
que li permet medicalitzar el
processos naturals de les dones.
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No té en compte la cultura ni com a condicionant de
la salut ni com a substrat de la
seva interpretació.
— "Les dones són víctimes de la
cultura". Aquest punt de vista
analitza de manera molt crítica
i encertada tota la construcció
cultural que hi ha entorn de
temes com ara la menstruació,
la menopausa, l'anorèxia, etc.,
però deixa de banda el component biològic, de manera que
no permet aprofundir més en
l'estudi de les interrelacions
d’ambdós plans.
— El quart punt de vista que
proposa Prior considera tan els
aspectes fisiològics com els psicològics i el lloc sociocultural de
les dones. Aquest enfocament,
a més de ser el que integra tots
els aspectes que conflueixen en
una persona, posa de manifest
la necessitat d’estudiar en profunditat i objectivament la biologia de la dona, la qual cosa,
encara que sembli mentida, diu
Prior, és una assignatura pendent.

El biaix de gènere
Els aspectes culturals i les creences limiten en moltes ocasions la cultura en què s’està
immers i les creences sobre la
vàlua de l’autoestima personal.
La societat patriarcal ha posat
límits al desenvolupament de
les dones ja que les considera
inferiors, amb més malestars o
més debilitats que els homes,
i això fa que l’abordatge de la
salut de les dones estigui esbiaixat.
Per canviar aquesta situació, les
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intervencions de promoció de la
salut han de tenir una informació de més qualitat. S'ha d'investigar i divulgar els resultats
dels estudis i, sobretot, s'ha de
comptar amb la participació de
les dones. En l’aspecte biològic
els riscos es deriven de la morbiditat diferencial i la mortalitat
existent, i de les intervencions
per canviar aquesta situació.
D’una banda, cal centrar-se en
la millora de l’exercici físic,
amb pautes diferents, segons
els darrers estudis que s’estan
realitzant. Per exemple, s’ha
descobert que caminar de pressa durant una hora és tan beneficiós per prevenir malalties
cardiovasculars com l'exercici
vigorós, amb l'avantatge que no
és tan dur i no requereix anar al
gimnàs. D’altra banda, cal promoure la nutrició equilibrada i
la prevenció del càncer ginecològic i de còlon, que són els
de més alta mortalitat, a més
d’evitar el tabaquisme (causa
primària del càncer de pulmó) i
de fer promoció de la salut sense addiccions.
Pel que fa a l’aspecte psicològic, hem de tenir en compte que
és en la psicologia on més prevalen els estereotips de gènere.
Com es construeix la subjectivitat femenina? La internalització
de gènere és un dels riscos de
la salut mental de les dones.
Asunción González Chávez, en
el llibre “Cuerpo y subjetividad
femenina: salud y genero”, ens
parla de les relacions mare-filla i ens mostra com els "mandats" de gènere, dictats per la
cultura i transmesos de mares
a filles, imposen a les dones un
nivell d’exigència tan alt com
a mares, com a esposes i com
a dones, que les condemnen a
una autoexigència i a una insa-
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tisfacció personal constants. A
més, si treballen fora de casa,
els provoquen un sentiment de
culpa per no poder arribar a tot.
D’una altra banda, creiem que
la discriminació social de qualsevol tipus és una de les bases
principals de la vulnerabilitat
de la dona pel que fa a la salut
mental. La promoció de la salut des del punt de vista social és un aspecte que diferencia
clarament el projecte basat en
la morbiditat masculina de Lalonde del que proposem com a
model de promoció de salut a
partir de la proposta de J. Prior.
Hem constatat en diversos estudis que la contradicció entre les
condicions de vida i de treball,
la doble i a vegades triple jornada, amb la responsabilitat de la
cura de criatures, ancians i malalts en les famílies, i la manca
de suport social, provoquen una
gran sobrecàrrega de treball i
que donen lloc a un estrès físic
i mental. No hi pot haver una
bona promoció de la salut sense
una millor organització de la societat, per això diem que l’estrès psicosocial que es genera
per les condicions de vida i de
treball de les dones és un dels
factors essencials que afecten
la seva salut. En l’àmbit social, tenim el sistema sanitari,
que en principi haurien de ser
factors de promoció de la salut,
però que es transformen de vegades, en un sistema negatiu,
ja que medicalitzen molts dels
processos fisiològics naturals.
A més, moltes de les malalties
que es presenten habitualment
en les dones (malalties autoinmunitàries, anèmies, ferropènies, dèficits de calci) no són
tractades correctament. Moltes
vegades el sistema sanitari no

té en compte que cal formar
els professionals en l’existència
de diferències a l’hora d’emmalaltir, en l’evolució de les
malalties, en els diagnòstics i
en l’evolució dels tractaments
diferenciats.
La promoció de la salut en les
dones és una àrea subdesenvolupada dins de la pràctica social, amb un gran potencial per
incrementar la salut de la població.
En l’àmbit mediambiental hi
ha, cada vegada amb més freqüència, evidències dels riscos
que poden provocar les substàncies químiques que actuen
com a disruptors endocrins6 o
les mateixes dioxines que s’introdueixen en el cos humà a
través de l’aire, l’aigua i els
aliments. Aquestes substàncies
actuen en el cos de les dones
d’una manera més intensa, ja
que la majoria són substàncies
liposolubles i, per tant, es mantenen més temps en les cèl·lules grasses, que en el cos de la
dona constitueixen d’un 20 % a
un 25 % del total, el doble que
en el cos dels homes. En aquestes situacions es produeixen alteracions en el sistema nerviós
central, en la menstruació i en
el sistema respiratori, i també
l’exacerbació de producció de
tumors a les mames. També hi
ha evidències creixents de la
coincidència d’aquestes substàncies amb l’increment del
càncer de mama en les societats industrialitzades. Per tot
això, la promoció de la salut des
d’una perspectiva de gènere no
pot obviar aquesta correlació
mediambiental. Cal millorar
la informació que es dóna a la
població i posar en marxa una
pràctica rigorosa de controls

seriats de la qualitat de l’aire, l’aigua
i els aliments en relació amb aquests
disruptors i, d’altra banda, cal controlar l’afectació de la ciutadania en cada
territori.

La promoció de la salut
des de la llibertat:
la salut per gaudir
La promoció de la salut des d’una perspectiva de gènere conté tres variables
més que no havien estat observades en
el projecte de Lalonde: l’aspecte social,
el psicològic i el de les creences culturals. Aquesta visió de la promoció de la
salut incorpora una nova dimensió: “la
salut com una autonomia personal, solidària i joiosa”, i la proposta: “la promoció de la salut per gaudir”. Significa
donar a les persones els recursos adients
perquè puguin actuar amb major llibertat, puguin decidir el seu futur en cada
moment i el grau d’implicació biològic,
psicològic i social que tenen amb l’entorn, la pròpia vida i el propi cos.
La promoció de la salut i la
prevenció de les malalties
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en les dones inclou la incorporació d’activitats d’acompanyament, tècniques de pedagogia feminista, activitats en
grup i formació de xarxes.

Les dones decidim
sobre la nostra salut?
El sistema sanitari s’arrela en
una societat i en una ciència
androcèntriques que massa sovint obliden el dret a decidir de
les persones ateses. La Xarxa de
Dones per la Salut proposa la
defensa de quatre drets bàsics,
en un model de promoció de la
salut que considera la salut per
gaudir.
— El dret al propi cos. La promoció de la salut des d’una
perspectiva feminista suposa
la capacitat de decidir sobre el
nostre benestar, la nostra salut
i el nostre cos. Això implica una
actitud per assumir que som
protagonistes de la nostra vida.
— El dret a decidir amb llibertat. Incorporar una pedagogia
feminista que promogui activitats d’informació, formació
i implicació en xarxes basades
en suports naturals de l’entorn
de les dones: grups de dones,
d’ajuda mútua, de veïnes, etc.
— El dret a participar sense exclusions. Per promoure la salut
cal la participació de les dones,
professionals, activistes i ciutadanes que i donem valor al
nostre benestar. L’apoderament
de les dones consisteix també
a participar, des de la seva ex-
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periència com a receptores del
sistema sanitari i com a coneixedores del seu propi benestar,
en el disseny de les recerques,
en les propostes i en les formes
d’organització sanitària.

per fer. Fins quan haurem d’esperar per impulsar programes
de promoció de la salut que
incorporin la violència com un
tema emergent i prioritari?

— El dret a accedir als recursos
amb igualtat i equitat. Promoure la salut vol dir, també, proporcionar recursos per aconseguir una societat més saludable.

Segons Pilar Blanco i Consuelo Ruiz Jarabo, de l’Associació
per a la Defensa de la Sanitat
Pública de Madrid, les accions
preventives i d’abordatge de la
violència contra les dones tenen
dos grans àmbits:

La prevenció de
la violència
contra les dones en els
programes de promoció
de la salut

• El social, per a la transformació de les normes i institucions
socials en les quals s’arrela la
violència.

L’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer, l’any
1979, que la violència contra les
dones és l’atemptat contra els
drets humans més freqüent i
menys reconegut del món. Segons la Comissió Europea (1997)
i l’OMS (1998) d’un 20 % a un 30
% de les dones dels països del
nostre entorn estan sotmeses a
la violència domèstica.

• L’individual. És necessari crear espais i grups educatius per
reflexionar i qüestionar els valors tradicionals i treballar en la
construcció d’una masculinitat
no lligada a l’ús de la força i de
l’agressivitat, sinó que es basi
en el respecte i la cura per les
relacions.
Cal fomentar
de:

l’aprenentatge

La
important
prevalença
d’aquest problema i les greus
repercussions en la salut de les
dones i dels seus fills i filles, va
portar l’OMS a establir, el 1996,
la prevenció de la violència contra les dones com una prioritat
de salut pública.

— L’expressió i la canalització
d’emocions i sentiments.

Des de la Unió Europea s’impulsen investigacions, programes
de detecció precoç i intervencions educatives de prevenció,
però encara queda molta feina

— El respecte per les diferències.

— Maneres no violentes per resoldre els conflictes entre dones i homes, i entre persones en
general, tant en l’àmbit micro
com macrosocial.
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Què es pot fer des
dels municipis?
• Promoure la participació de
les dones de cada localitat. Tant
en qualitat de professionals de
la salut, com en qualitat de
ciutadanes, usuàries. Afavorir
que incorporin els seus coneixements en el disseny de les recerques, en les propostes i en
les formes d’organització sanitària local.
• Impulsar la coordinació intersectorial; és a dir, potenciar
l’intercanvi d’informació i la
col·laboració en les activitats
endegades des dels àmbits de
salut pública, de l’assistència
primària social i sanitària, de
l’assistència hospitalària, de
benestar social, d’educació,
del medi ambient, de joventut
i d’esports.
• Potenciar campanyes i accions
de sensibilització per donar a
conèixer la promoció de la salut
des d’una perspectiva de gènere, incloent-hi el concepte de
l’apoderament de les dones, el
reconeixement del valor de la
seva experiència i l’adjudicació
d’un major control sobre les decisions que afecten la seva salut.
• Incloure la perspectiva de gènere en els observatoris de salut
local, mitjançant els indicadors
adequats, ja que constitueixen
una font d’informació clau per
visibilitzar la salut de les dones.
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Rita Levi Montalcini (1909-2013)
Pionera en neurociència
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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 /
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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

