
 LA PREMSA A LA UPF
Barcelona, 6 de novembre de 2009

Benvolguda Vicerectora Emma Rodero,

Des de la  Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya de la Universitat 
Pompeu Fabra ens posem en contacte amb vostè per fer-li  arribar la nostra 
opinió en relació a la política de repartiment de premsa a la Universitat d'aquest 
curs 2009/2010. 

L'any passat ja vam reclamar una major presència de la llengua catalana en els 
diaris que podem trobar alguns mesos als diferents Campus de la Universitat a 
través  del  vicerectorat  d'estudiants;  i  aquest  any,  hem  vist  en  bons  ulls  la 
presència d'alguns exemplars del Diari AVUI al Campus. Així doncs, en aquesta 
línia,  des de la FNEC agraïm aquesta millora.  No obstant  però ens sembla 
encara una mesura insuficient ja que la presència d'aquest diari en català era 
molt menor en comparació amb d'altres diaris com El Pais o La Vanguardia. 

Des de la mateixa manera i des de la FNEC no ens semba bé la distribució tal i 
com s'ha fet la que no se'ns ha avisat en atelació; i tampoc se'ns ha preguntat 
com proposàvem fer-ne la difusió correcte. I el resultat ha estat que aquests 
diaris  no  s'han  distribuit  d'una  millor  manera  i  més  eficient  entre  totes  les 
persones de la Universitat.

Per altra banda apuntar que a la Biblioteca hi ha poca premsa en català de 
lectura,  però sí  que n'hi  ha de premsa internacional.  Demanem per tant als 
CRAI/BIBLIOTECA premsa comarcal catalana, sobretot la que es publica de 
forma diària. Começant pel Regió 7, Diari de TGN, Diari de Girona, Segre, LA 
MAÑANA, i les ediccions de totes les comarques del Punt. També el 3d8 i el 
Periòdic d'Andorra. D'aquesta manera aconseguiriem l'equilibri a la premsa que 
hi ha de lectura a la Biblioteca. També demanem al vicerectorat que es podrien 
comprar les revistes SÀPIENS, el TEMPS, VIATJAR, entre d'altres.

Atentament,

Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya.
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