
Balanç de les eleccions

rals .

Les instal·lacions esportives

(més informació a la pàgina 2)

Les noves instaJ.lacions esportives, construïdes al campus
del Riu Sec, les quals havi en d 'estar acabades en novembre, i .
fins després de le s festes de la Magdalena no ha po gut
impartir-se classes en elles, han estat una qüestió polèmica
durant aquest curs. Ha afectat especialment a la titu lació de
Mestre d'Educació Física.

Campus ha volgut contar allò que ha passat , i s' ha adreç at
al Vicerector d'Infraestructura, Juan José Ferrer Maestro, i a
Robert Senoko Ganet, delegat de la titul ació de Me st re ,
especialitat d 'Educaci ó Física, co m a representant del s
estudiants.

/

ESTUDIANTILPARTICIPACIO

Estudiants censats Vots emesos Participació

Borriol 3.650 1.008 28%

Penyeta 2.007 609 30%

Riu Sec 4.979 1.038 21%

Total 10.363 2.655 25%

Relació provisional
dels membres del
claustre

Una vegada realitzades les eleccions el pas sat dia 16 d'abril i coneguts els resultats ofici als definitius,
cre iem que ha arribat l' hora de fer un balanç sobre els mateixos per poder analitzar la configuració del
claustre per als pròxims dos anys .
En primer lloc , volíem fer pa lés, que malgrat que la un seguesca enregistrant el nivell més alt de
participació de les universitat s del País Valencià, lamenten que tant per causes de mala previsió logística
co m pe r l' enr ari ment de la campanya electoral (aliè a la nostra voluntat), aquest haj a sigut
percentualment menor que en les passades eleccions.
En la nova config uració del Claustre, com ja vam dir en el número anterior, la representació estudiantil
ha augmentat, passant de 33 a 37 representants, dels quals (segons els resultats oficials de les eleccions),
24 pertanyen a la candidatura Ad'E i 13 a la de CODE.
Finalment, només ens queda animar als/ les estudiants/es claustral s a fer una bona defensa del s nostres
int eres sos din s del Claustre i d'altres òrgans de rep resentació (Consell d'Estudiants, Junta de Govern,
Co missions de trebalL .), i comptant amb la implicació de la resta de l'estudiantat per intentar donar
solucions als problemes que com a estudiants ens puguen afectar.

Estudiants/es

• ADE Linares Bayo, Cristian
• ADE Moles Abad, Pep
• ADE Orozco Ripoll, Inma
• ADE Mataix Berenguer, Si!.
• ADE Piera Moya, Olga
• ADE Ortell s Fores, J.acobo
• ADE Roig Capafons, Adela
• ADE Ortí i Marín , Dídac
• ADE Salvador Almela, S.
• CO DE Ne bo t Perales, M .
• ADE Vida l Soriano, Andreu
• CODE Mo ntoli u Monros, Y.
• ADE Poveda Noguera, R.
• CODE Mañez Ribelles A.
• CODE Rotll àn Olivares, E.
• ADE Soliva Renau Eduard
• CO DE S àez Gu tiérre z, M . L.
• ADE Vizca rro Boix, Marta
• CODE Prats Ram ón, Luis
• ADE Cal vo Bermejo, Anna
• CO DE Santolaria Das, Olga
• CODE Ruix García, M . R.
• ADE Be l Tur, Ru th
• ADE Alcañiz Gascó, Nati
• ADE Esc uder Mollon, Pili
• CODE Viole ta Taberner, M .
• ADE García Celades , M . J.
• CODE Saura Garzón, B.
• ADE Barberàn Gal mes, F.
• ADE Vila Sil vestre, Andreu
• ADE Cervera Vida l, Jo rdi
• ADE Estrada Guill en, Jos ep
• ADE Ferrando Tarreg a, Pau
• CODE Alcaraz Salaj, R.
• CODE Ferrer Castillo, Silv ia
• CODE Garcia i Forner, M. A
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11 campus .

Parlem de les instal-lacions esportives

Ca mpus ha parlat en el Vice
"rector d 'Infraestructura, Juan
José Ferrer Maestro, i li ha
demanat que ens explique com
ha estat el tem a des de els inicis.

Existia un compromís adquirit
per l'anterior equip de govern de
l'Universitat amb la Conselleria
d'Educació i Cultura, en el que el
Campu s de Herrero es convertia
en un ce ntre d 'ESQ. El canvi
s ' haguera hagut de fer en el 95,
però es va retardar un curs .

L' actual equip va negociar en
el gove rn de la Generalitat una
co mpe nsació econ òmica per a
poder utilit zar-la en el Pla d 'In
versi ons . La Generalitat es va
co mprometre a ampliar les inver
sions en 600 milions. AI mateix
temps d'aqueix pla d'inversions
aprova t. vàre m de st inar un a
quantitat per a la co mpra de
terrenys, solars necessari s per a
la construcc ió del campus univer
sitari. Es van destinar 160 milions
a la partida de les instal-lacions
espo rtives . La intenció era que
aques tes tingueren un ca rac ter
definitiu, no provi sional, tant per
a la docencia de mestre de
Educació Fis ica, com per le s
activitats esportives del Servei .

Es va dissenyar un edifici que
albergarà vest uaris , les aule s
pràctiq ues corresponents d' Edu
cació Fisica i servei de Esports, i
una pista po liesportiva descober
ta . En aq ue s t mom ent es tà
construït de tal manera que en un
futur pròxim se li puga afegir un
pavelló poliesportiu cobert.

Estava programat per a que les
obres s ' inic ia re n en ag ost i
final itzaren en novembre, però "
l'empresa constructora a la que li
van adjudicar l' obra va incomplir
tant el termin i d'entrega ordin ari
com la pròrroga.Volíem aprofitar
les vaca nces de Nada l per
amoblar i traslladar els materi als
necessar is. En fallar el terniini
d'entrega l' obra, es va ret ardar
l' actuació i organització previ sta.
Finalment en molt s problemes,
per culpa d 'impediments, i fins i
tol amb expedient obert a
l'empresa constructo ra, en febrer
pogueren disposar de les instal
lacion s. A partir d 'aqueixos mo
men ts, e ls serveis t ècnis van
acondionar els loca ls. Les classes

d ' educac ió física i d ' ed ucació
musical van començar després de
les festes de la Magdalena.

Campus ¿Què van fer elslIes
estudiants/es fins març?

Per donar una solució momen
tàni a en el primer semes tre hi
havia un conven i amb el Patronat
d' Esports Municipal per utilitzar
les seues instal-lacions .

Camp us Vold r íem que ens
come nta rà també quines edifi
cacions espo rtives hi ha

Hi ha una pista poliesportiva,
vestuaris doble s i prepar~ts per a
minusvàlids, vestuari per a per
so nal docent, serveis generals i
despatxos del Servei de Esports,
due s aules d'Educac ió musical,
l 'aula especia l d'Educació Física,
dos magatzens, telèfon púb lic i
màqu ines expenedores de beguda
i prod uctes sò li ds. D ispose n
d 'aigua calenta i calefacció. Des
del primer dia de funci onament ,
hi ha tran sport en les hores de

fina litzac ió de la docència per a
que pugueu baixar a Bor riol a
co nti-nuar les classes.

Campus Què opina sobre el
problema de la manca d 'espai?

Som co nscients que les
instal.lacions són minimes, de mo
ment solucionen el problema de la
docència. Nosaltres no renunciem
a construir el pavelló cobert, estem
treba llan t en aques t tema, com
també ho fan des de el Servei de
Esports,del Vicerectorat de Cultura
buscant finançament extern. En un
futur, els d' Educació Musical, que
tenen docència allí se n' aniran i
deixaran més lloc per als d'Edu ca
ció Física.

Campus va parlar en Robert
Senako Garret, delegat de Primer
de la titulació de mestre d'educació
Física , com a representant dels
Estudiants, per a que ens
comentarà la visió dels afectats.

Van com en çar el curs i no

teniem instal -lacions esportives.
Ens havíem de desplaçar a les de
Castàlia i a les que hi ha al costat
d'Al campo, que depenen del
Patronat d'Esports de Castelló.La
majoria de vegades no teníem
transport . El conveni es va acabar
abans de tindre les instal·lacions
del Riu Sec i van perdre molts dies
de classe. Anavem al Pavelló
Esportiu, i no teníem mitjans de
desplaçament. Els de València
havíem de portar el cotxe o de
vegades vam agafar taxis. Resulta
que si no anàvem a classe ens
restaven crèdits.AI final estàvem
farts de promeses, primer per a
novembre, després per a Nadal i
després de Nadal encara no teníem
res. En teor ia les obres havien
d' estar acabades en novembrei no
va ser així, es va establir el segon
semestre com a data de finalització
i tam poc va ocò rrer així. Les
culpes li les atribueixen a l'empre
sa co ns truc tora, però si no hi
havia pressupost com havia de
seg uir...

Abans de les festes de la Mag
dalen a i per tot açò, vam fer una
se ntada, la gent de Prim er
d'Educac ió Fisica. Els de segon i
te rce r estaven fora , fent .les
pràctiques i després de dos dies
de vaga vam conseguir "que ens
esco ltara el degà de la Facultat.
Per manca d'acord entre els tres
cursos d 'Educació Fisica en
qüestions de forma vam descon
vocar la vaga i després ja va ser
les festes de Magdalena. En tomar
van tindre allò que tenim ara...

Campus ¿Creus que hi ha
suficient eq uipa ment? ¿ Està el
tema solucionat?

Les instal-Iacions són insufi
cien ts, no tenim lloc. El problema
del lloc és el principal. Només es
pot jugar al basquet i a handbòl.
No hi ha pista d'atletisme, i ¿els
ves tua ris? ens hem d'esperar a
dutxar-nos... Quan donem classes
de teori a no tenim lloc, ens hem
de sentar-nos per terra...

La comunitat estudiantil ha de
pensar que paguem unsdinersique
de cinc classes n'hem tingut dos, no
hi ha dret. Volem continuar revin
dicant la millora de les instal

.Iacíons, la solució del problema
perquè els futursestudiants/esnoes
troben amb tot açò.



I Congrés d'Associacionisme
i Voluntariat Universitari

La ciutat de Valènci.a va acollir els passats dies 18, 19 i 20
d 'abril el I Congrés d'Associacionisme i Volunta riat
Universitari' organitzat pel Co nse ll Interuniversitari Valenci à
d' Estudiants, CIVE. i coordinat pel Vicerectorat d 'Estudiants
de-la Universitat de València-Estudi General.

Es tracta del primer encontre d 'estudiants de les universitats
valencianes, que naix amb l' objectiu d'acostar co l-lect ius i
entitats d'estudiants amb fina litats i cai res diferents per a
plantejar i debatre problemes i projectes co muns que ajuden a
dinamitzar i a augmentar el pes del moviment est udiantil en
el si de les universitats i de la societat en general.

Les activitats del programa van estar referides directament
a la exposició de les diferents ponències, la elaboració de grups
de treball i la assistència a tres taules redones que tractaven
els temes següents: Participac ió iAssociacionisme en la societat
valenciana, El fenomen del voluntariat i la seua vinc ulació
amb la participació i el compromís social, i Univers ita t i
Associacionisme: formació integral i compromís social.

El punt .fort de le s jorn ades va estar representat per
l'exposició de les quatre ponències, mitjançan t les quals es
tractava, d'una banda, de donar pas a la reflexió sobre el present
i el futur de l'associacionisme i sobre la din am itza ció del
voluntariat social i cultural en l'àmbit universitari i, d ' altra
banda, propiciar la interrelació de ls diversos co l-lecti us i
associacions de les un iversitats vale ncianes . Així mateix, es
pretenia la creació d 'espais de debat i de coincidència entre
els assistents al congrés amb la finalitat de formar els
congressistes i as si stents en matèria de vo lun ta riat i
associacionisme.

La primera de les pon èncie s, elaborada per Joaquim Càd iz i
Ródenas, Rosa Oltra i Costa i Elies Seguí i Mas, va tractar el

NOTíCIES

§> Sindicatura de Greu ges. La Sindicatura de Greuges de la
Universitat Jaume I és l' òrgan encarregat de la defensa dels drets de
tots els membres de la comunitat universitària. El Claustre ha d 'elegir
la persona que ha d'ocupar la Sindicatura de Greuges entre els
membres de la comunitat universitària o persones de reconegut
prestigi, encara que 110 pertanyen a la comunitat universitària , per

.una majoria de tres cinquenes parts del Claustre. La durada del séu
mandat és de cinc anys sense possibilitat de reelecció consecutiva.
El telèfon de contacte és el 344109.

©> Jun ta Qu al ificadora de Con eixements de Valencià.
Convocatòria de proves. S 'obri el periode de matrícula. de l'I d 'abril
al3 de maig inclusivament, per a l 'obtenció dels certificats oficials
d'administratius de coneiximents de valencià. Podeu rebre informació
més completa per lnternet mitjançant la pàgina Web www.cult.gva.es/
jqcv.

©> Seminaris de l'Aula Americana del Centre de Investigació
de América Llatina (ClAL) . A través de l'Aula Americana, ClAL
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tema d 'Associacionisme universitari i societat, incidint en la
realitat associativa, les relacions entre universitat ï entorn so- .
cial i fent referència al fenomen de l' associacionisme com a
escola de participació que invertei x real en democràci a

Per la seua part , Ricard Martínez i Martínez va exposar la
ponència referida a la Representació i la participació del
estudia nts a la Universitat tractant. dos tem es claus: el marc
normatiu de l' associacionisme universitari i els models de
represent ació.

La tercera de les ponències, sota el títol de Associacionisme
i voluntariat cultural, va ser introduïda per Rosa Ulpiano i
Aurora Pérez i va centrar el debat en la formació i potenciació
del voluntariat i de l'associacionisme i la dinamització socio
cultural de les asso ciacions.

Rafael Fabra Bellido i Òscar Cervera García van expo sar,
finalment, la ponència Associacionisme i voluntariat social i
ambiental tractant, fonamentalment, el punt de sol idaritat i
cooperació internacional dins de l'àmbit universitarii no universitari.

Per últim senyalar que l'objectiu principal ha estat fomentar
les noves iniciatives d'associacionisme i de voluntariat, donar
suport a les ja existents i, sobre tot, introduir un nou i interessant
objecte tem àtic en l' àmbit de debat estudianti1 interun iversitari.

BREUS

ofereix un programa docen t dirigit a alumnes universitaris, diplo
mats, llicenciats, alumnes de tercer cicle y professionals interessats
per un coneixement científic sobre la història, la cultura t el territori
americà. Aula Americana està articulada en seminaris independents
impartits per reconeguts especialistes. Aula Americana vol ser un
estímul per a la projecció dels seus assis tents en la investigació
americanista. Els seminaris s'impartiran durant els mesos d'abril i
maig.

§> 'Cooperació Internacio nal. Més de cent cinquanta estlfdiants/
es han participat en les Jornades sobre eixides professionals en
l'à mbit de la cooperació internacional, que es .van celebrar durant
els dies 17 i 18 d 'abril en el Saló d'Actes del Campus del Riu Sec.

Van intervindre representants del programa del Voluntariat de
l' ONU, de l'Agència Espanyola de Cooperac ió i membres d 'ON(;s
com Metges sense fronteres, Enginyeria sense fronteres, Farmaceutics
Mundi. Aquestes j ornades han estat organitzades per l'Oficina
Tècnica de Cooperació Internacional i Racó de la Solidaritat.
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"* Beques de formació de la Unió Europea sobre
cooperació internacional. Termini: 1 de març de 1998 .

Referència: DOCE 15/2/95

"* Concurs de Dis seny per a la Construcció de Gaiates
Experimentals 1997. Convoca: Ajuntament de Castelló.
Termini: 9/05/97. Referència: SIAE.

"* Programa d 'activita ts formatives. Varios cursos de
Psicolog ia. Organitza : Col-legi Oficial de Psicòlegs - País

Valencià. Caducitat: 5/05/97. Referència: SIAE.

"* II Cértamen de Poesi a Ciudad de Torrevieja. Convoca:
Institut Municipal de Cultura Joaquín Chapaprieta
Torregrosa . Termini: 15/09/97. Referència: SIAE.

"* Beques i ajudes de la Fundació Davalos Fletcher de
Música, Arts Plàstiques i Treballs d 'Investigació. Ter

mini : 30 de maig de 1.997. Referència: SIAE.

* O Cinema

** "* Dijous 24 d'abril, 20:00 h
Teatre Provincial del Raval. Filmoteca, cloenda del* cicle Hab éis sido buenas?, malas en el cine amb la* projecció de Criaturas Cele stiales de Peter Jack-
son.

*
** O Beques i ajudes

*****
*** O Premis i concursos

*

* "* Programa de Cursos de la Càmara de Comerç:* Organitza: Càmara de Comerç. Caducitat: 30/06/97.* Re ferència: SIAE.

***

* "* VIII Concurs Nous Creadors Pintura i Escuitura.* Convoca: Ajuntame nt de Benido rm . Termini: 15/05/97.
Referència: SIAE

** "* Festival Internacional de Cine Cinema Jove. Convoca:* IVAJ. Termini: 30/04/97. Referència:SIAE.

**
**
**** O Cursos

"* Casa Abadia.
Del 17 d'abril al 15 de maig. Ceràmiques de Pep

Barrachina.

o Exposicions

"* Dimarts 29 d'abril, 19 :45 h
Teatre Principal, concert de la Filharmònica It àlian
Sinfonieta (Orquestra Simfònica Abruzzese),

Agenda

"* Dissabte 26 i Diumenge 27 d'abril, 20 :00 h
Teatre Principal, Dia Mundial de la Dansa. Premi

Nacional de Dansa Ciutat de Castelló.

o Temps de primavera

"* Centre Municipal de Cultura.
Del 17 al 30 d'abril. Obres guanyadores i final istes
del Premi Nacional de Pintura per a joves Ciutat de

Castelló.

"* Del 26 d'abril al 4 de maig
Plaça Santa Clara, XIII Fira del Llibre de Castelló.

"* Dissabte 26 d'abril, 20:00 h
Església de la Sagrada Família, concert de primavera
per la Coral Borriolenca, dirigida per Henri Bouché.

"* Dimecres 23 d'abril, 20:00 h
Teatre Principal, Gran festa cultural del Día del
Llibre. Presentació de publicacions municipals .
Actuació extraordinària del saxofonista Pedro
Iturralde, amb la Banda Municipal de Castelló.

"* Dijous 24 d'abril, 19:45 h
Centre Municipal de Cultura, concert del Tercet Líric
Amadeus amb Emilia Vera, Javier Bovea i el pianista
Javier Signes . .

"* Divendres 25 d'abril, 19:45 h
Teatre del Raval, música i cançons de sarsuela amb
Margarita Fernandez, Minerva Moliner, Santiago
Santana, Vicente Valcàrcel i la pianista Rosa
Castañer.

¡

http://sic. Uj i.es
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