
15 mesures cap a l’Economia Social 
i Solidària als municipis

El lector potser ens llegeix abans o després 
de les eleccions municipals 2019, però 

res perd actualitat perquè implementar una 
economia social i solidària a les nostres ciu-
tats, pobles i viles necessitarà temps i se-
gurament molta militància i determinació 
defensant uns potents valors socials.

El mes d’abril passat  es va presentar a Sa-
badell les “15 mesures cap a l’Economia So-
cial i Solidària als municipis”, un DOCUMENT 
elaborat per la Xarxa d’Economia Solidària 
(XES).

La idea era “ ... que les candidatures i les 
administracions locals acompanyin el procés 

d’autoorganització econòmica de les comu-
nitats locals i co-impulsin amb elles un nou 
enfortiment socioeconòmic territorial”.

El DOCUMENT s’ha discutit a molts llocs de 
Catalunya acompanyant el debat electoral, 
però evidentment aquest debat transcen-
deix les pròpies eleccions. Segurament ca-
len menys eslògans i/o promeses usualment 
molt “planes” i més aprofundir en els ter-
mes del debat. 

El Fòrum Social Mundial de Porto Alegre va 
portar moltes coses una d’elles és que sorgís 
anys després, amb l’impuls de la Federació 
de Cooperatives de Treball de Catalunya, el 
naixement de la XES. S’ha fet molta feina 

fins arribar al DOCUMENT que a continuació 
reproduïm de manera integra, per continuar 
sent discutit.

El DOCUMENT és una reescriptura d’unes 
mesures presentades fa quatre anys i des-
taca que s’hi hagi afegit un nou punt que 
no s’havia contemplat anteriorment: és la 
mesura que proposa la “transformació fe-
minista de l’economia”. 

Òbviament també caldrà seguir discutint per 
aconseguir entendre i implicar més “l’Eco-
nomia Social i Solidària” en el procés d’alli-
berament nacional com vivim a Catalunya, 
perquè s’hi faci costat o no, està passant.

DOCUMENT XES 2019 15 MESURES  CAP A L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS) ALS MUNICIPIS

L’impuls de la democràcia econòmica local
Una economia per a  la transformació social des de l’àmbit local

Les iniciatives que confor-
mem la Xarxa d’Economia 

Solidària de Catalunya im-
pulsem, en cada vegada més 
municipis catalans, una altra 
forma de fer que conjuga ac-
tivitat econòmica, arrelament 
local i transformació social, a 
partir d’una economia cen-
trada en la sostenibilitat de la 
vida i la resolució equitativa 

de les necessitats humanes.

Una economia socialment jus-
ta, políticament emancipado-
ra, compromesa amb la lluita 
contra les desigual-tats per 
raó de classe, gènere, origen 
o opció sexual. Una economia 
arrelada al territori, que fo-
menta la diversitat econòmica 
i cultural, respectuosa amb el 

medi ambient. Una economia 
social i solidària.

Arreu del país, milers d’inici-
atives socioeconòmiques au-
toorganitzades desenvolupen 
democràticament processos de 
producció, intercanvi, gestió, 
distribució d’excedent, mone-
da, consum o finançament de 
béns i serveis. Satisfent les ne-

cessitats col•lectives a través 
de relacions de solidaritat i au-
togestió, aquestes iniciatives 
de l’Economia Social i Solidària 
(ESS) practiquen la transforma-
ció igualitària de l’economia i 
la societat, defensen els béns 
comuns ambientals, culturals i 
digitals, i contribueixen al bon 
viure i a l’emancipació 
col•lectiva. Consolidar 
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i estendre les iniciati-
ves de l’ESS és cabdal 
per la transformació 
del conjunt de les re-
lacions econòmiques, 
per democratitzar glo-
balment l’economia, 
per cooperativitzar la 

societat i avançar cap 
a models socioeconò-
mics postcapitalistes.

Amb aquests objec-
tius, i, havent fet ba-
lanç de l’aplicació de 
les 14 mesures que 
proposarem el 2015, 
de cara a les eleccions 

municipals del 26 de 
maig del 2019 llancem 
la proposta de 15 me-
sures cap a l’Economia 
Social i Solidària als 
municipis, per tal que 
les candidatures i les 
administracions locals 
acompanyin aquest 
procés d’autoorganit-

zació econòmica de 
les comunitats locals i 
co-impulsin un nou en-
fortiment socioeconò-
mic territori-al, basat 
en la democratització 
econòmica i la transi-
ció cooperativa, eco-
lògica i feminista dels 
municipis.

DOCUMENT 
XES 2019

1
L’impuls d’una nova 

matriu econòmi-
ca  necessita les 

energies de tots els 
agents  socioeconò-

mics  del canvi

Proposem la creació de 
Consells Locals de l’Eco-
nomia Social i Solidària, o 
de grups de treball en mu-
nicipis petits, integrats pel 
conjunt de les iniciatives 
de l’ESS local i sectorial, 

per les entitats veïnals, 
ecologistes, culturals, edu-
catives, feministes i de 
persones migrades que ho 
requereixin, i amb la pre-
sència de les àrees per-
tinents de l’administració 
local. Aquest òrgan serà 
responsable de promoure 
polítiques econòmiques, 
socials, ambientals i cultu-
rals d’àmbit local des del 
paradigma de la concer-
tació público-cooperati-

va-comunitària, orientades 
vers la transició democrà-
tica, ecològica i feminista 
de l’economia. S’encarre-
garà de:

Realitzar i actualitzar el di-
agnòstic de l’ESS en l’àm-
bit local.

Dissenyar el Pla Director de 
l’ESS, de caràcter integral 
i d’àmbit municipal, amb 
dotació pressupostària, 

mecanismes d’avaluació i 
indicadors quantitatius i 
qualitatius.

Elaborar una memòria 
anual i ◦crear un servei 
comunitari de mediació 
pels conflictes que puguin 
sorgir de formació mixta, 
amb agents públics-coope-
ratius-comunitaris.

Per a la transformació so-
cioeconòmica local calen 

eines que la facin possible

Proposem, a tots els municipis on si-
gui possible, la creació d’Agències 
de Desenvolupament Socioeconòmic 
Local, o la transformació dels orga-
nismes existents de promoció eco-
nòmica, orientant-los a la promoció 

específica de l’ESS, així com a la seva 
transversalització al conjunt de políti-
ques municipals. Aquests organismes 
hauran d’implementar el Pla Direc-
tor i els seus programes, promoure la 
participació social, obrir un registre 
d’iniciatives socioeconòmiques locals 
i coordinar-se amb altres agències 
d’àmbit local o comarcal, així com els 
Ateneus Cooperatius de cada territo-
ri. Des de l’administració municipal 

es vetllarà especialment per revertir 
les desigualtats socioeconòmiques del 
municipi, donant suport econòmic, 
tècnic i formatiu a col•lectius espe-
cífics – dones, persones migrades i 
racialitzades, treballadores manuals, 
aturades i majors de 45 anys – per-
què puguin incorporar-se a projectes 
d’ESS en condicions d’equitat.

2

Espais per a la pro-
moció econòmica de 

proximitat

L’agència, en la mesura que 
es pugui, haurà d’habilitar un 
equipament públic on establir 
la seu, oferir l’atenció al pú-
blic, desenvolupar programes 
formatius propis o d’entitats 
locals i condicionar-hi espais 
com a viver de projectes co-
operatius. Aquests centres 
de promoció socioeconòmica 
lo-cal podran tenir, en funció 
dels municipis, caràcter de 
barri, districte, local o co-
mar-cal. També han de faci-
litar infraestructura, suport i 
assessorament per promoure 
la gestió col•lectiva de les 
cures de les per-sones inter-
dependents, generant espais 
de cura que siguin compa-
tibles amb les necessitats i 
ritmes de les persones que hi 
participin, en tots els munici-
pis que sigui possible. Igual-
ment, els espais de promo-
ció econòmica de proximitat 
podran ésser fomentats per 
mancomunitats intermunici-
pals i Consells Comarcals.

3

2



Assessoria, formació 
i acompanyament de 

noves iniciatives 
socioeconòmiques

A més dels programes adreçats 
al públic general, cal impulsar 
programes específics d’asses-
soria, formació i acompanya-
ment de noves iniciatives so-
cioeconòmiques, així com la 
consolidació de les existents, 
especialment d’aquelles que 
generin ocupació, preservin i 
ampliïn els béns comuns, con-
tribueixin a l’equitat de gè-
nere i als drets a les persones 
migrades. A més dels serveis 
de consultoria i incubació, cal 
facilitar l’accés al finança-
ment a partir del sistema de 
finances ètiques. Des d’una 
perspectiva de gènere, cal es-
tablir procediments per a la 
coresponsabilitat, la gestió de 
conflictes i la cura. En relació 
a les persones migrades, cal-
drà la coordinació entre ens 
públics com el Servei d’ocupa-
ció i altres que atenen pobla-

ció migrada, perquè permetin 
potenciar la fórmula coope-
rativa com a opció viable en 
processos de regularització, 
generació d’ocupació i d’ac-
tivitat econòmica per aquests 
col•lectius. S’ha de preveure, 
a més, el treball específic amb 
gestories locals per a capaci-
tar-les i incentivar-les a re-
comanar el model cooperatiu 
per nous projectes col•lectius 
de caràcter socioempresari-
al. Cal reorientar els serveis 
d’ocupació municipals per ge-
nerar circuits d’ocupabilitat 
dins de l’ESS, analitzant cade-
nes de valor dels sectors eco-
nòmics del municipi i acompa-
nyar-hi la creació d’empreses 
d’ESS, on donar sortida a les 
necessitats de feina de perso-
nes en situació d’atur o exclu-
sió social que atenen des de 
serveis socials. Finalment, cal 
incentivar la convergència de 
les pimes i autònoms que ope-
ren amb criteris de proximitat 
i responsabilitat social cap als 
principis de l’ESS, de mane-
ra que el teixit econòmic de 
proximitat esdevingui subjec-
te de canvi i part de la matriu 
local d’ESS. El Balanç Social o 
Pam a Pam són útils per aques-
ta sensibilització.

Gestió 
cooperati-
va i/o co-
munal del 
patrimoni 
col•lectiu

L’obertura del 
patrimoni pú-
blic i dels béns 
comuns urbans 
i rurals a les ini-
ciatives de l’ESS 
pot concre-
tar-se a partir 
de la seva ces-
sió, per a l’ús i 
gestió de l’ESS 
local, d’edificis, 
locals comer-

cials, polígons, 
granges, ma-
sos, terres i sòl 
urbà. En aquest 
sentit, s’hauran 
d’ inventar iar 
els béns immo-
bles públics i 
privats en desús 
als municipis, i 
establir conve-
nis - amb finan-
çament associat 
- per a reloca-
litzar-hi inicia-
tives de l’ESS, 
tant perquè hi 
puguin desple-
gar la seva prò-
pia activitat, 
com perquè hi 
impulsin pro-
grames manco-
munats de su-
port a la creació 
i enfortiment 
de nous projec-

tes cooperatius 
i comunitaris, 
hab i l i t an t -h i 
usos productius 
(tallers, espais 
d ’ i n c u b a c i ó , 
m a g a t z e m s , 
obradors, hack-
labs, fablabs, 
e s p a i s - t e s t 
agraris) i re-
productius (es-
pais de cures). 
Així mateix, 
s’impulsarà la 
r e cupe rac i ó , 
restauració i 
manten iment 
de l’antic patri-
moni cooperatiu 
i associatiu lo-
cal per a la titu-
laritat pública i 
la seva cessió 
a iniciatives de 
l’ESS.
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Per a garantir 
el canvi 

socioeconòmic, 
cal treballar el 
canvi cultural i 
educatiu a llarg 

termini

Des dels municipis 
cal impulsar progra-
mes propis i donar 
suport a progra-
mes d’iniciatives de 
l’economia solidà-
ria que desenvolu-
pin les capacitats 
formatives de les 

persones, tant en 
el sistema educatiu 
com en d’altres. En 
relació als centres 
d’ensenyament, es 
fomentarà la crea-
ció de cooperatives 
d’alumnes en tota 
mena de centres, en 
aquells municipis en 
què es tingui com-
petència, així com 
es donarà suport a 
la introducció de 
l’ESS en la forma-
ció professional. Els 
programes formatius 
hauran de tenir un 
vessant de capacita-
ció tècnica i adminis-
trativa (gestió eco-
nòmica, financera, 
comercial, laboral), 
una capacitació so-

cietària (governança 
democràtica, re-so-
lució de conflictes…) 
i una educació en 
valors i pràctiques 
cooperatives (acos-
ta-ment d’iniciati-
ves de l’ESS, valors 
i cultura, educació 
ambiental, igualtat 
de gènere, antiracis-
me, coneixement de 
la memòria coope-
rativa i associativa 
local i general). La 
sensibilització i la 
formació en aquests 
àmbits i característi-
ques serà extensiva 
també al personal 
tècnic i polític muni-
cipal.

5 6

Facilitar l’accés al finan-
çament a través d’un sis-
tema integral de finances 
ètiques i promoure una 
relocalització del crèdit

Cal facilitar les condicions per-
què els projectes d’ESS puguin 
accedir al finançament a través 
d’entitats de finances ètiques i/o 
cooperatives. En aquest sen-tit, 
seguint l’exemple d’alguns mu-
nicipis catalans, els ajuntaments 
podran signar i desenvolupar con-
venis de col•laboració per a la 
constitució de fons d’avals per 
tal de compartir riscos amb les 
entitats financeres. Alhora, es 
poden promoure programes que 
incentivin la capitalització de co-
operatives per tal de reforçar les 
estructures financeres d’aquestes 
entitats, per-què puguin accedir 
al finançament des de posicions 

més robustes. Per altra banda, 
l’administració pot promoure una 
fiscalitat favorable per aquells 
projectes amb un impacte social 
positiu, impulsant incentius i be-
neficis fiscals. També poden im-
pulsar processos de matchfunding 
(crowdfunding sota el principi de 
corresponsabilitat) amb iniciati-
ves de finançament col•laboratiu 
procomú, així com donar suport 
a iniciatives de finances comuni-
tàries, com les comunitats auto-
finançades (CAF). Per una major 
relocalització del crèdit, des del 
teixit social es poden promoure la 
creació de Fons locals col•lectius 
d’estalvi i crèdit, a través de la 
implicació democràtica dels es-
talviadors locals en l’organització 
de les ajudes financeres, espe-
cialment microcrèdits. Aquests 
fons han d’estar coordinats amb 
les entitats del sistema de finan-
ces ètiques i solidàries per tal que 
puguin complementar-ne l’acti-
vitat, tot assumint una tasca de 
dinamització local pel desenvo-
lupament d’ecosistemes més rics 
d’economia social i solidària.

7
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Suport a la 
intercooperació, al Mercat 

Social Local i al consum
responsable

Una nova matriu socioeconòmica 
local no és la suma acumulativa 
d’iniciatives en un territori con-
cret, sinó el resultat d’un projecte 
estratègic d’integració econòmica 
del con-junt de l’ESS local. Cal im-
pulsar, doncs, el Mercat Social Local 
i Ecològic, i fomentar la densitat 
dels intercanvis i la intercoopera-
ció entre projectes. Com? Donant 
suport a Fires locals o comarcals 
d’ESS i a mercats locals agroeco-
lògics, incentivant la creació de 
pols cooperatius territorials i l’ar-
ticulació de cadenes productives 
solidàries (producció, distribució 
consum…), reconeixent i recolzant 
a les xarxes locals d’economia so-
lidària. En aquesta integració, s’hi 

podran enxarxar iniciatives forma-
litzades jurídicament (cooperati-
ves, associacions, mutualitats de 
previsió social, societats laborals, 
fundacions), però també altres for-
mes de cooperació social sense for-
malització, en àmbits com l’agro-
ecologia, els horts comunitaris, el 
microfinançament, els fons de crè-
dit col•lectiu, els mercats i xarxes 
d’intercanvi de béns i serveis, els 
bancs del temps, les monedes so-
cials, els equipaments de gestió 
comunitària i autogestionats, els 
béns comunals naturals, culturals i 
digitals, els nodes de suport mutu i 
cura, l’economia popular i migrant, 
i les experiències d’habitatge, co-
municació o transport mancomu-
nat, que comparteixin una voca-
ció democràtica, transformadora, 
ètica i solidària. Per altra banda, 
en l’àmbit municipal es podrà im-
pulsar o donar suport a campanyes 
que promoguin el consum respon-
sable, ètic i transformador, per tal 
d’augmentar el coneixement de les 
alter-natives de consum impulsades 
des de l’ESS en el teixit social lo-
cal (associacions veïnals, comerços 
locals, escoles) i el públic general.

8

L’ESS ha de poder abastir 
el conjunt de les 

necessitats socials, 
també les  

de les administracions 
públiques

Des dels municipis s’ha de fomen-
tar la compra i contractació pública 

socialment responsable, prioritzant 
criteris socials, ètics i ambientals 
en la contractació i compra de béns 
i serveis per part dels Ajuntaments. 
Fer-ho a partir de la incorporació 
de clàusules socials que reconeguin 
les condicions de treball dignes, la 
igualtat salarial, la inserció socio-
laboral, la sostenibilitat ambiental, 
el finançament ètic, els circuits de 
proximitat, l’equitat de gènere, la 
interculturalitat i en definitiva els 
criteris de l’economia social i soli-
dària ja aplicats amb el balanç soci-
al, com a factors a tenir en compte 
al mateix nivell, com a mínim, que 
els quantitatius.

9

Recuperació d’empreses i 
relleu empresarial

En l’extensió de l’ESS, és fonamen-
tal el suport municipal per a la re-
cuperació d’empreses privades en 
crisi per part dels treballadors i tre-
balladores, per mitjà d’empreses 

d’economia solidària com coope-
ratives de treball associat, dotant 
un fons específic per aconseguir 
aquesta finalitat i participant d’un 
procés d’acompanyament conjunt 
amb els sindicats i les organitzaci-
ons representatives de l’ESS. En un 
sentit similar, s’han de potenciar 
programes de represa empresarial, 
que garanteixin l’activitat econò-
mica, amb fórmules cooperatives, 
d’aquelles d’empreses que han de 
tancar per jubilació i/o abandona-
ment de les persones propietàries.

10

Municipalitzacions i cooperativitzacions 
de serveis públics

Cal impulsar la municipalització dels serveis públics, i 
fer-ho a través de la lògica de concertació público-coo-
perativa-comunitària, per tal de garantir la universali-

tat de l’accés i la participació i decisió conjunta entre 
l’administració municipal, les treballadores i les usuà-
ries, així com amb les iniciatives de l’ESS. En aquells 
municipis on no es desenvolupin programes de munici-
palització, o de forma complementària en d’altres, cal 
impulsar la cooperativització en sectors com la gestió 
de residus, la gestió forestal, les energies renovables, 
l’aigua, les tasques de cura, els equipa-ments culturals, 
els serveis alimentaris en equipaments municipals, la 
rehabilitació d’habitatge, l’obra pública, la gestió del 
patrimoni físic, natural i immaterial, el turisme comu-
nitari o l’economia circular.

11
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Sobirania alimentària, 
energètica, residencial

Per tal de possibilitar el bon 
viure de les persones, cal do-
nar suport a la Carta per a una 
sobirania alimentària des dels 
nostres municipis, per tal d’im-
pulsar la transició d’un model 

d’agricultura capitalista i ali-
mentació globalitzada cap a la 
sobirania alimentària, des de la 
revalorització dels criteris soci-
als, ambientals i de proximitat. 
Així mateix, cal assumir la pro-
posta energètica municipalis-
ta de la Xarxa per la Sobirania 
Energètica, amb l’objectiu que 
la població del municipi tingui 
garantits els drets a l’energia, 
s’abandonin les energies fòssils 
en favor de les energies renova-
bles, es promogui la producció 
i el consum públic, cooperatiu 
i comunitari d’energia renova-

ble i s’aconsegueixin municipis 
energèticament sostenibles. 
Finalment, per a fer front a un 
dels principals problemes de la 
societat – l’accés a un habitatge 
digne i assequible – cal que els 
municipis recuperin el màxim 
de sòl públic possible i el des-
tinin a habitatge de protecció 
oficial (HPO), tant de propietat 
municipal i en règim de lloguer, 
com fomentant la cessió d’ús 
per cooperatives que potenci-
ïn models col•lectius d’accés i 
tinença d’habitatge.

Per democratitzar la 
societat del coneixe-
ment, cal reconèixer 
l’espai públic digital 
com a espai de gestió 

comunitària i fomentar 
el cooperativisme de 

plataforma

Cal promoure i garantir l’accés 
a les noves tecnologies i a la 
xarxa; promoure els usos soci-
als, cooperatius i col•laboratius 
de les TICs; fer un ús exclusiu i 
didàctic de software i hardware 
obert/lliure en les administraci-
ons municipals i tots els àmbits 
públics de la seva competència; 
re-colzar l’establiment d’infra-
estructures tecnològiques de 
caràcter obert i de gestió comu-
nitària, descentralitzada, lliure 
i neutral; incentivar el coneixe-

ment obert i l’ús de llicències 
lliures/obertes; promoure els 
valors i les pràctiques coopera-
tives en o amb TICs mitjançant 
programes específics de capaci-
tació, finançament i incubació. 
Cal evitar els monopolis, abu-
sos i precarietats associades a 
l’hegemonia del capitalisme de 
plataforma, i donar suport als 
comuns digitals, les iniciatives 
públiques de dades obertes i el 
cooperativisme de plataforma.

Cal crear un relat sobre 
la transformació socio-

econòmica dels 
municipis

Per a reforçar els canvis ma-
terials, calen relats culturals i 
imaginaris propis. Com? Facili-
tant l’accés de les iniciatives 
de l’ESS als mitjans de comuni-
cació i webs locals, visualitzant 
les iniciatives amb mapeigs i 
guies, recuperant la memòria 
cooperativa i popular local, fo-
mentant la participació veïnal 
en els pressupostos municipals, 
augmentant la presència en els 
nomenclàtors d’institucions i 

persones vinculades al coope-
rativisme, fomentant les re-
cerques, congressos i trobades 
d’economia social i solidària 
tant en l’àmbit local com inter-
nacional, promovent l’intercan-
vi de pràctiques transformado-
res, participant en la Xarxa de 
Municipis per l’Economia Social 
i Solidària, donant suport a la 
participació de les iniciatives 
locals a les Fires d’Economia So-
lidària de Catalunya.
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Transformació feminista 
de l’economia

Un canvi socioeconòmic com el 
que aspi-rem no pot deixar de 
banda la sostenibilitat de la vida 
i el benestar de les persones. 
S’ha de basar en els supòsits de 
les economies feministes, és a 
dir, que la reproducció és eco-

nomia i que valoritzar l’àmbit 
reproductiu, posant la vida i les 
cures al centre de l’economia, 
és essencial per construir alter-
natives al capitalisme. Per a fer-
ho és imprescindible reconèixer, 
visibilitzar i dignificar el treball 
de cures tant remunerat com no 
remunerat i universalitzar l’ac-
cés a la cura. L’administració 
local també ha de centrar es-
forços per sensibilitzar i educar 
en economies feministes, des de 
l’escola i al llarg de la vida, així 
com facilitar eines per garantir 
la corresponsabilitat, donar su-
port a empreses i col•lectius de 

l’economia social i solidària for-
mades per dones, i crear espais 
i formacions específiques per a 
elles. Des de l’economia soli-
dària entenem l’economia fe-
minista com un espai de trans-
formació de tota l’estructura 
econòmica capitalista i per tant 
d’emancipació, no només de les 
dones sinó de tota la societat.

Xarxa d’economia 
solidària 

de Catalunya
www.xes.cat
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Acompanyant el text d’aquest LO CAMPUS 
BARRIS en la Fira dels mini-Suplements de 
LO CAMPUS hem publicat diverses fotogra-
fies de l’anomenat “Art Urbà” realitzat en 
edificis i tanques de la ciutat alemanya de 
Berlin.

Les referències son: 1- Graffiti de Martin 
Whatson. 2 - Llop de Alaniz. 3 “Colourful 
row of buildings” a Friedrichshain de Ber-
lin. 4 - Onur and Wes21 Street Art. 5 - Mu-
ral de Handiedan. 6 - “Les enfants terri-
bles” de L.E.T.

6

ART URBÀ als carrers de Berlin
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Escultura “Cracked” (2004) 

                d’Anna Gillespie. 

    Quan l’independentisme deixarà 
de fer l’idiota respecta la governança 

de les Universitats?
"Eines de País" a la Universitat

Ed
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CONTRAPORTADA: 

         “Hucha” de Ceràmica Asturiana / 

         Taller Légano de Isabel Sánchez. 

És ben coneguda la nostra lí-
nia editorial però com edi-

tors 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 Cam-
pus universitaris, en les aules 
o en qualsevol acte acadè-
mic, encara que siguin uns 
autèntics feixistes. Nosaltres 
entenem la llibertat TOTAL 
i el combat democràtic ne-
cessita de debat, diàleg i so-
bretot d’idees generadores i 
engrescadores de pràctica de 
les llibertats i no “pallassa-
des” estèrils.

Estem en contra de fer la vida 
impossible a qualsevol asso-
ciació universitària, per molt 
feixista que sigui. Els Campus 
son de tothom.
 
Menys vísceres, menys infan-
tilisme, menys hiperventilats, 
menys fonamentalistes 2.0 
i més eficàcia anti-feixista, 
anti-repressiva i contra l’es-
panyolisme universitari, avui 
rampant per totes les Escoles 
i Facultats de les nostres Uni-
versitats públiques i privades.

Com potser que a les uni-
versitats 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 Uni-
versitari de Catalunya. 

Mirem un exemple simpto-
màtic: les estratègies de 
l’espanyolisme universitari a 
Catalunya usualment és es-
tendre’s Madrid enllà o creen 
els anomenats Campus d’Ex-
cel·lència també “Meseta” 
enllà. Tots ja muntats en un 
“Gran Campus Espanyol” lla-
vors es busca un centre propi, 
normalment el busquen per 
exemple un “Centre d’igual-
tat de gènere” i llavors apa-
reixen “les jornades espanyo-
les de les dones”, les beques 
espanyoles especials, el “te-
lèfon d’auxili a les agres-
sions” amb el telèfon d’un 
"Ministerio" i no de la Genera-
litat, i poden acabar aparei-
xen les escoles espanyoles de 
doctorat.

El que havia de ser una inte-
ressant XARXA DE RECERCA 
sense límits, l’espanyolisme 
universitari l’ha convertit 
amb una autopista ideològi-
ca del seu nacionalisme, amb 
tota mena d’acompanyantes 
i acompanyants “tontos” o 
d’estomacs agraïts sense es-
crúpols patriòtics.    

I l’independentisme, que 
avui representa majoritàri-
ament el catalanisme con-
temporani, que fa a la Uni-
versitat? 

Doncs: Es baralla per un llaç, 
una pintada, una visita in-
comoda, o una paradeta de 
“creus gammades” en forma 
de programa electoral de 
qualsevol partit espanyol. En 
comptes de muntar “Candi-
datures a Rector” i “Equips 
directius rectorals” per des-
bancar 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 per-
què “un neutre” que no diu 
res de la situació política i de 
tota la repressió que es viu a 
Catalunya forma part “intel-

lectual” del sistema coartant.
 
No n’hi ha per tant, ens di-
uen. 

Agafeu el Programa Electo-
ral, 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 po-
seu “Universitat de Murcia” i 
serviria igual. Ens col·loquen 
“Programes de govern uni-
versitari” “desnacionalitzats” 
respecte Catalunya, però ben 
“nacionalitzats” respecte Es-
paña. 

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

Allà on hi hagi contesa elec-
toral a prop, s’ha de muntar 
una CANDIDATURA potent i vi-
gorosa que defensi la sobira-
nia 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, apos-
tar per crear uns “Equips a 
l’ombra” que actuïn com ve-
ritables lobbies de defensa de 
la universitat catalana. Seran 
l’embrió de futures Candida-
tures.

L’independentisme, el sobi-
ranisme, el catalanisme ha 
de fer un canvi d’estratègia 
a les comunitats università-
ries catalanes. 

Si s’ha pogut que els candi-
dats independentistes amb 
la proposta electoral "Eines 
de País" guanyin les elecci-
ons a la Cambra de Comerç 
de Barcelona, també es pot 
fer a les Universitats.

Escultura “Bitlla” (1970) de Josep G
uinovart
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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-Su-
plements 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 bimes-
tral central que és LO CAMPUS.

Avui són 8 Suplements, que mo-
destament els qualifiquem de 
“mini-Suplements”, però seran 
“minis” o “micros” pel nombre 
de pàgines o pantalles, però al-
guns d’ells tenen dinàmica prò-
pia involucrant molta gent in-
teressada en cada una de les 
temàtiques.

Si LO CAMPUS és premsa ar-
tesanal, els “mini-Suplements” 
és orfebreria fina.

Encara no hem pogut rellançar 
un Suplement de manera inde-
pendent i convertir-lo en una re-
vista independent: estem inten-
tant 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-Suple-
ments de LO CAMPUS 2019” 
aplega textos d’opinió originals 
de tota mena o documents refe-
rencials 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 Universi-
tat i el món educatiu en gene-
ral és molt variat, incloent una 
immensa multitud d’interessos i 
els Suplements ens han permès 
arribar a més lectors i a promou-
re que estudiants s’atrevissin a 
escriure per a publicar. Aques-
ta doble funció “creació” i “di-
fusió” és l’anima de les nostres 
publicacions.

Bona Fira!!!
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