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. menció de les carreres que pròximament es posaran
en funcionament.

Per últim, referint-se a la política lingüística ,
va comentar que l'equip rectoral seguiria la línia
empresa en l'anterior legi slat ura en l' esforç de
promocionar el valencià com a llengua pròpia de
la Jaume I, per facilitar així la seua normalització
en el sí de tota la comunitat universit àri a. Va
concloure aqu est tema es me ntant que en aqu esta
nova e ta pa, e l Comi ssionat de Política Lin
güística de saparei xi a i se ria un vice rec to ra t,
enc ara sense concretar, el que s' encarrega ria de
dur-lo a terme.

Després de la presentació del programa, es va
dur a term e la votació i elecció de Ferra n Romero
com a rector de la UJI.

El rector amb e l nou equip de govern

Pel que fa al programa de govern, el rector va
posar mol t d 'èmfa si en la lluita per mantenir
l'au tonomia universitària que últimament s' ha vist
amenaçada i la voluntat de construir una Universitat
que oferesca un profes sorat efici ent i amb una
estimable qualitat humana en el tracte amb els
estudiants.

Romero va afirmar també, que es treballarà
perquè la Jaume I siga una institució , que puga
ofertar a l' estudiantat , uns convenis adequats amb
les empreses, per a que les seues estades en
pràctiques o els treballs d'in vestigació que estiga
realitzant, li siguen veritab lement útils per al seu
futur. També va parlar sobre la revisió dels plans
d ' estudis de les titu lacio ns que s' imparte ixen
actualment en la nostra Univer sitat, i va fe r

Una altra manera de passar l'estiu

El passat dia 14 de maig, va celebrar-se la segona reuni ó del nou Claustre en la que s' havia

de procedir a l'ele.cció del Rector. Aquesta sessió, que va iniciar-se poc abans

de les 10 del matí va con star de due s parts: en la primera, Ferran Romero va exposar als

membres'del Claustre el seu programa de govern per als pròxims dos anys i en la segona

es va procedir a la votació i posterior nomenament oficial del nou Rector.

L'a ny acadèm ic és llarg, les assignatures moltes i dels exàme ns, no cal ni parlar- ne. L'e studiantat no té temps de res, ni
d 'assitir a conferències, ni de participar en activitats extrauniversitaries , ni de complementar la seua formació. L'estiu pot
ser un bon moment per reforçar els coneixements adquirits al llarg del curs. La temàtica és molt ampla i variada. Pots trobar
cursos de qualsevol àrea, i alguns d'ells són convalidables per crèdits de lliure configuració de la llicenciatura o diplomatura.

A més d' ampli ar el teu currículum, oferten diversos taller s, activi tas culturals, visites, concerts,e tc... Visitar altres
indret s i conèixer gent d'a ltres llocs del País pot ser també un alicient atractiu per embarcar-te en l'aventura d 'un curs
d' estiu.

Però no acab a ahí, la majoria d 'u niversitats d'es tiu ofereixen beques, o bé de matrícula o per despeses de viatge i
allotjament. Ajudes per desp laçar-te, gaudir de l' encís d 'altres ciutats , convivència amb altres persones, i formació
comp lementària són algunes de les coses que t'ofereixen els cursos d' estiu. La resta la descobrireu vosaltres.

En l'última fulla d' aquest número trobaràs una relac ió de seus de cursos d 'e stiu, on et pots adreçar per infomiar-te o
passa't pel Servei d'Informació de l' UJI. No tens excusa, no pots perdre el temps en aquesta societat del XXI.

PILAR VIDAL

El Consell d 'E studiants no
es fa responsable de les

opinions expressades pels
seus ccl-laboradors
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El catàleg de la biblioteca através
de la WWW

~
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http://sic.uji .es/cd

VICENT FA.LOMIR
Director Centre de Documentació

Des d' aquesta pàgina es té
accé s a gran quant itat de re
cursos , com la cons ulta de
catà legs de biblioteques uni
versitàries espanyoles i estran
geres , co nnexi ons a l'ISBN,
butlletins oficials , informacions
de caràcter general dels nostres
serve is, horari s, etc.

Esperem que aquesta nova
eina documental siga del vostre
interés i us facilit e l' accés als
nostres fon s bibliogràfics i
documentals.

mental , permet una consulta
senzilla i ofereix una interfície
molt més amigable amb els
usuaris. A més el catàleg de la
Biblioteca tamb é es pot con
sultar via rem ota mitjançant
l'aplicació telnet (violant.uji.es)
i a través de modem.
També cal indicar que hem
reestructurat la informació que
teniem a la pàgines de la Web
de la Bibl ioteca-Centre de
Documentació a l'adreça:

Aquesta opció millora la con
nexió i les tasques de recerca del
nostre fons bibli ogràfic i docu-

htt p://sic.uji .es/cd/opad vwg

s'adequava a les seues neces
sitats i això fa que existesca una
gran diversitat de catàlegs que
han de consultar-se de diferent
manera, i els investigadors es
troben , a vegades , desorientats
davant d ' aquesta diversitat. En
l' actualitat existeixen proje ctes
que tracten de resoldre aquest
incon venient, com és el desen
volupament dels gateway (pas
.sarel-les) World Wide Web que
perm eten consultar serv idors
remots OPA C ainb un llen 
guatge com' basat en un proto
col Z39.50 . D' aquesta manera,
poden consultar -se sistemes
informàtics bibl iotecaris mun
tats sobre protocols diferents,
sense nece ssitat de conèixer el
llenguatge d'interro gaci ó espe
cífic de cadas cun d 'aquest s
sistemes.

Des del passat dijou s, 15 de
maig , la Universitat Jaume I ha
instal -lat una pasarel -la d 'aquest .
tipus que pot ser con sultada en
la següent URL:

Universitat Jaume I

Bibi ioteca-Centre de Documentació

Infonnació General
Fons bibliogr~iic i funcions . Instal -Iacíons . HOI8rls . DireclOri ,i 'a.dreces i telèfons .

SeIVeis
Assis1ència.1eleiònica i electrònica.. Consul1aen sala i ilÚOfJ1lació bit.liogràfica. Prés1ec a
domicili. Accés a.bases de dades i teledocumentacíé. Pi"éS1eCínterb íblíotecerí . Fonnad ó

La biblioteca de la Jaume I pot consultar-se via lnternet

<>0 I coS> tJ I @ iflJ ~ I 8 I ~ I !ij I nil
~Fo)nf~rd~ R~1(¡~d Irn~g~s ~~~~ _

Loca tion : IhHp :/ lsic.ujÜ s /c dl

\lIh~l's N~\h' ? I v/h~l's CM1? I Handbook N~l S~arch N~l Dir~cl(¡ry I S(¡ fl\,'ar~

- ~ ue I:.l1lt ureui (jO uoukrnarx s upuon s urrect org unn no ur

~o Netscape: Biblioteca- Centre Documentació. UJI

Durant els anys 80 van anar
estenent-se els ordinadors i es
va generalitzar l' aplicació en les
bibl ioteques de sistemes auto
matitzats que permetien tractar
informàticament les principals
tasques i productes , com el s
catàlegs.

Paral-lelarnent es va produir
un desenvolupament en la tec
nologi a de le s telecomuni 
cacions que va fer possible la
creació de xarxes inform àtiques
per a la int erconnex ió d' or 
dinadors i es van desenvolupar
estàndards per a la integració de
sistemes i serveis.

En el cas de les biblioteques,
el catàleg automatitzat és la
principal eina que es posa a dis 
po sició del s in vestigadors i
estudiants per tal de localitzar els
recursos bibliogràfics. Aquests
catàlegs esconsulten mitjançant
un determinat llen gu atge de
rec erca que permet la recu
peració del s documents mé s
pertinents, són els OPAC (On
line Public Access Catalog) , i
d'aquests depèn, en gran mesu
ra, l' èxit de les recerques biblio
gràfiques.

Cada biblioteca ha instal -lat
l'aplicació informàtica que més

Menys
assignatures en
la reforma dels
plans d'estudis
L a re forma d e ls pl an s

d'estudi s va estar aprovada
e l passat 17 d ' ab r il pel
Conse ll de Ministres. S 'han
e lim inat le s anomenades
mi croass ignaturesi es re
forcen les troncals: és a dir,
le s ass ig nature s d e dos
hores se tm a na ls de sapa 
rei xeran . Com tot l' estu -.
di antat sa p, la multipl icació
de matèri e s pro vo c a u n
ele vat nombre d ' exàm en s al
llarg del curs, i és un a de les
causes del fracàs acadèmic.

En el futur hi haurà menys
ass ig natures . Aquest a re
du cció serà 'possible perqu è
le s troncal s ab sorbe ixen
moltes de les actuals obli
g a tòr ies i optati ves . La
reforma establei x qu e le s
anuals han d 'impartir- se
com a mínim en 90 hores i
les se mes trals en 45 hores.

L' altra rei vindicació de
manada no ha es tat apro
vada per la Ministra, Espe
ran za Aguirre. El s ex pert s
universitaris proposaven
redefinir el crèdit, de les 10
hores que té , 7 serien pre
sencials en les aules i un
màxim de 3 de treball de
l'alumnat. Açò hagués re
duït la sobrecarrega de
l 'alumnat, ja q ue un del s
defectes estructurals de la
Un iver sita t espanyola és
l' excessiva presència de
l 'estudiantat en les aules,
sob re to t si les comparen
amb les de la resta d'Europa
i les de ls Estats Units.

Els títols no us que comen
çaran a impartir-se el proper
curs hauran d 'ajustar-se al
Rei al Decret, pel que fa a la
re sta de carreres , es di s
senyarà i homologarà el pla
d' estudis ~urant un any, i
entrarà en vigor el 1998.
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Constituit el nou claustre, el
proper dia 14 de maig dime
cres, es procedirà a elegir al
rector de la nostra universitat
per als propers quatre anys,
sent Fernando Romero Subi
r ón, membre de la candidatura
Iniciativa Democràtica i actu
al rector de la Jaume I, qui
sembla comptar amb el recol
zament majoritari del Claus
tre.

va durar prop de dues hores
es van tractar les funcions que
haurà de dur a terme el claus
tre durant els propers quatre
anys, incidint, principalment,
en la imp ortant tasca que
suposa el desenvolup ament
dels Estatuts i la definició de
la política a seguir en quant a
plans d'estudi, investigació i
participaci ó en òrgans de
govern .

El passat dilluns 28 d'abril
va tindre lloc la sessió consti
tutiva del màxim òrga n de
representació, de planificació
i de control de la comunitat
universitària. Els 137 candi 
dats més votats , entre profes
sors funcionaris, no funciona
ris, personal d' admini stració
i serveis i estudiants ,-repre
sentats per les associacions
Assemblea d 'Estudiants,
amb 24 claustrals, i Coor
dinadora d'Estudiants, amb 13
claustrals-, es van reunir, per
primera vegada, en el Saló
d' Actes Alfons el Magnà
nim en el campus de Riu Sec
per participar en una ceri
mòni a ge caràcter formal i
solemne<, durant la qu al es
van entregar als presents el
docum ents que els acrediten
com a membres del clau stre
de la Universitat Jaume I.
En la mateixa sessió -que
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Universitat Jaume I

Maig de 1997

Sentència del Tribunal Constitucional
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El Tribunal Constitucional, les decisions del qual
vinculen a tots els tribun als ordinaris~ amb data de 21
d'abril de 1997 ha fet públic a una sentència que posa
fi al contenciós que manten ien la Unive rsi tat de
València i l'associaci ó Alternativa Universitària des de
feia II anys. La sentència considera que, en l' àmbit
científic , es pot emprar la denominació català i que
imposar que la institució acadèmica utilitze el terme
llengua valencia na vulnera el dret a la autono mia
universitària. '

La Universitat Jaume I, que va 'formalitzar el seu
recurs contra el govern autonòmic ara farà dos mesos,

utilitzarà aquesta se ntència com un argument més
en el pro cés judicial obert amb moti u de la supre ssió
de ls articles dels Estatuts de la nostra Univers itat que
in troduïen el s termes ll engua ca tala na i Pa ís
Valencià i considerava el coneixement de la llengua
autòctona no nom és com un dret sinó tamb é com un
deure ,

D'aquesta manera la Univers itat Jaume I con
ti nuarà llu itant per l ' aprovaci ó íntegra de l tex t
est atu tari per part de l Co nsell, text que ja va "ser
aprovat per majoria absoluta en el claustre cons
titu ent.



Estudiants
Claustrals

Eleccions
bianuals

pe l portaveu i un nombr e
parell entre 4 i 8 memores del
Consell d'Estudiants elegits
per un sistema majori tari pur.

El Consell d 'Estudiants de
la Uni versitat Jaume I no
menarà els representa nts dels
estudiants a les corresponents
comissions de la Universi tat
i ele gir à d ' entre ells als seus
representant s en la Junta de
Govern .

Conse lls de Titulació

Portaveu

l'estudiantat de la Ull. Esta
rà format per una rep re-

. senta ció del cinquanta per
cent dels membres del CCT i
un terç dels represen tants '
dels estudiants al Claustre.
Una volta constituït el Con -

sell d'Estudiants , s ' e legirà
d 'entre els seus membres el
portaveu . A l'efecte del go
vern ordinari , es constituirà
una Junta Permanent formada

Delegats

Comissió
de Titulació

Eleccions anuals

Consell Gene ral
de Titulacions

Consell d'Estudi ants

Junta Permanent

ESTUDIANTS

Estudiants Claustrals: Els
estudiants claust rals s' ele
gi ran bianualm ent mitjan
çant sufragi universal, lliure,
igual, directe i secret de tot
l 'estudiantat de la Ul l, i
elegiran d 'entre ells als seus
represents al Consell d 'Estu
diants.

Consell d'Estud ia nts : És
l'òrgan màxim de govern de
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Consell General de Titula
cions (CGT): Estarà confi 
gurat pels coordinadors de
cada titulació i pel portaveu
del Consell d' Estudiants. És
unf òrum de trobada de dife
rents representants d 'estu
diants de totes les titulacions,
i s 'encarregarà de vetllar
pels interessos dels estudiants
en l 'àmbit acadè mic en a
qu ells temes de ca ràcter
gene ra l universitari. A ix í
mateix, serà marc de refl exió
sobre temes docent s i aca
dèmics.
El CGT serà de renovació

anual i elegirà d' entre ells als
seus repre sentants al Consell
d'Estudiants.

Organigrama de representació estudiantil
a laJaume I

Delegats de Curs: Anualment
cada classe eleg irà el seu
delegat de grup. Les elec 
cions es duran a terme durant
la primera quinzena de no
vembre, una volta estiga
disponible el cens de matri
culats.

Consell de Titulació: És l 'òr
gan de representació de ls
estudiants d 'una titulació o,
en el seu cas, de diverses titu
lacions afi ns.
Cada Consell de Titulació es

con stituirà anualment en un
termini màxim de quinze dies
després de l' elecció dels dele
gats.

Dins del Consell de Titulació
tindran veu i vot els delegats de
cada grup, els representants dels
estudiants en els departament s
i en les Juntes de Centre i a més
a més un número d'e studiants
que no supere el total de dele
gats de la titulació, però qual
sevol estudiant de la car rera
podrà assisti r a les reunions
tenint dret a veu però no a vot.

Cad a Cons ell de Titul ació
elegirà un coordinador que serà
el representant de la titulació al
Consell General de Titulacions.
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En Relaciones Laborales... preparado, listo, ¡ya!
Ha pasado ya mucho tiempo desde

que el proyecto de un segundo ciclo
para la Diplomatura en Relaciones
Laborales se puso en marcha. Y
duranteeste proceso las idas y venidas
han sido constantes: como en todo
proyecto ambicioso, las cosas no han
sido, ni mucho rnenos , sencillas. A lo
largo de estos años hemos pasado por
situacionesdifíciles, pero también por
momentos que nos lllevaba a seguir
en nuestro empeño. Y parece que , por
fin, de una manera definitiva, todos
nuestros esfuerzos van a dar su fruto
un un tiempo relativamente cercano.

Durante los últimos el proyecto ha
recibido un importante empujón que
lo ha puesto en marcha de manera
irreversible . A raíz de las movi
lizaciones de los pasados meses ,
unidas a la presión que desde la
Comisión Permanente Estatal, méxi
mo órgano de representación de
nuestrocolectivo entre Congresos, se

han conseguido los tan anhelados
ponentes que seran los encargados de
elaborar un dictamen sobre la pro
puesta de creación de un segundo
ciclo en Relaciones Laborales para
que definitivamente el Consejo de
Universidades apruebe su creación.
Estos ponentes, cuatro en concreto,
seran los Rectores de la s univer
sidades de Barcelona, Alicante ,.
Murcia y de la Carlos III de Madrid.

Pase lo que pase, y todc parece
indicar que el fin serà acorde a
nuestras esperanzas, hemos entrado
en una nueva fase en la cual las
conferencias infonnativas deben dejar
paso a otra s acciones mas directas,
pero en la que debemos seguir de
mostrando que estamos todos a una,
en pos de un objetivo común: un
segundo ciclo en Relaciones Labo
raies, segundo ciclo que si no se
producen sorpresas desagradables ,
esperamos tene r en marcha en las

universidades pioneras para el curso
98-99 . Nuestro objetivo particular
debe ser conseguir que en la Jaume I
la implantación se produzca en la
fecha mas cercana a ésia .

XXXIII Congres o Estatal de
Estudiantes de GS/RRLl

Una de las consecuencias ma s
importantes del último Congreso
estatal, celebrado en Murcia durante
el pasado mes de marzo, fue la
elección de nuestra universidad como
sede y organizadora del XXXIII
Congreso Estatal. No parece nece
sari o resaltar la importancia de tal
decisión para nuestra universidad y
para todos los estudiantesde Relaciones
Laboralesde laJaume I. Podemo s decir,
sin temor a equivocamos, que para la
un supone una enorme oportunidad
para consolidar su prestigio en el
marco de las universidades del estado ,
y para los estudiantes de Relaciones

Laborales un nuevo paso, impor
tantísimo tambi én, en el proceso de
integración en el modelo estatal de
representación de los estudiantes de
Relaciones Laborales/Graduado
Social.

Naturalmente esperamos contar
con el apoyo y la colaboración de
todo s vosotros en este difícil reto que
nos hemos marcado y del cua l iremos
infonnando puntualmente. Queda por
delante casi un año de arduo trabajo
que deseamos se vea recompensado
el próximo mes de marzo con la
celebración del mejor de los 33
Congresos.

ROBERTO CORONEL
SA.NCHEZ

Coordinador de titulació en
Relacions Laborals

El programa DRAC de mobilitat universitària
El programa DRAC (Docencia i

Recerca en l'Àmbit Català) és un
programa de mob ilitat universitària
entre la Universitat de Girona, la
Universitat de Lleida, la Universitat
Autonoma de Barcelona, la Uni
versitat de Perpinyà, la Universitat
Rovira i Virgili, la Universitat de
les Illes Balears i la Universitat
Jaume I. Aquest programa va
naixer a l'any 1994 amb la vocació
de se rvir a tots els professors,
personal de servei i estudiants i
estudiantes de les universitats amb
una llengua i cultura comunes. El
programa DRAC pertany ara a
l'Institut Joan Lluís Vives , que
recull les 14 universitats de Cata
lunya, País Valencià i Balears, a
mas de la Universitat de Perpinyà.
Aquestes universitats compar
teixen, a més de la proximitat
geogràfica, unes relacions histò
riques, culturals , lingüístiques i
acadèmiques que des de sempre
han mantingut les comunitats en
que es troben inserides. La intenció
dels responsables del programa és
augmentar el número d'universitats
fins incloure les 14 universitats del
Lluís Vives.

Els estudiants i estudiantes

podeu aprofitar el programa DRAC
per tal de viatjar a alguna universitat
on s' oferesquen estudis als quals no
teniu accés en la vostra pròpia
universitat. L'objectiu és que
pugueu complementar la vostra
formació com a universitaris en
cursos d 'estiu, seminaris especia
litzats, jornades acadèmiques o
cursos de doctorat que us siguen
útils per a la vostra formació. El
programa també està pensat per a
poder cursar alguna assignatura
semestral a una altra universitat,
amb la convalidació pertinent per
part de la Universitat Jaume I i sen
se cost addicional per als estudiants;
tot seguint la normativa del progra
maERASMUS .

Cada any hi ha dues convo
catòries , la primera es fa a la
primavera (I d'abril-15 de ma ig) i
la segona a la tardor (I d ' octu
bre-15 de novembre) . La primera

està pensada per a cursos que es
duguen a terme durant l'estiu i el
primer semestre del curs acadèmic,
mentre que la segona està més
orientada al segon semestre de cada
curs acadèmic. La Comissió Mixta
que avalua les sol ·licituds té en
compte diversos criteris per a

atorgar les beques: es valora la
intenció d'anar a les universitats
xicotetes, la relació entre sol-licitat
i la titulació o formació de l'estu
diant, que el flux entre dues univer
sitats siga mes o menys, la diver
sitat de camps tematics, etc . Per
raons pressupostàries, la beca
normalment cobreix el desplaça
ment per tren o autobús (no per
cotxe) i la matricula del curs. En la
primera convocatòria d'enguany, el
número de sol-licituds ha superar
amb escreix el de convocatòries
passades.

Els professors i professores
poden utilitzar el programa per
iniciar projectes d 'investigació
conjunts (veure què fan altres
universitats amb les nostres assig
natures, contactar per primera
vagada amb un equip investigador
que investiga en el mateix camp
que nosaltre s, etc .); mentre que el
personal d'administració respon
sable d 'un determinat servei que
pot utilitzar el programa per veure
com funciona el seu servei en altres
universitats .

Us anime a fer servir aquest
programa marc de col-laboraci ói a
intercanviar experiències en l' àm-

bit de la investigació, la docència,
la cultura i la gestió universitària.

FREDERIC CHAUME
VARELA

Comiss ionat de Política
Lingüística
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NOTíCIES BREUS

@ Setmana de les ONGs.'
Durant la segona setmana de
maig hi ha u1lfJ trobada d 'ONGs
per al desenvolupa ment, or
ganitzada pel Serve i d 'Activi
tats Socioculturals de l' U'Jl.
Estan pro gramades diverses
activitats com xerrades , una
taula redona Els joves volun
taris, i projecció de pel-licules
i vídeos. El dijous s'insta l
laran els estands de les dife
ren ts membres de la coor
dinadora d'ONGs i el diven
dres hi haurà una presentació
de campanyes globa ls (mines
anti -personals, comerç j ust u
objecció fisca l) dutes a terme
per les diferents associacions.
Un lugar en el mundo,i Cartas
a Alou, el documental: Saha
ra. LIamando a las puertas del
cielo, són els fi lms que podran
gaudir els participants. Tots els ·
actes es faran al Campus del
Riu Sec.

@ Cine en català . El
voluntariat lingüístic ha orga 
nitzat un cicle de cine en català
i un curs de teatre, La comu
nitat universitària podrà veure
els fi lms: El petit Buda, El
carrerde la mitjalluna, El nom
de la rosa, Tomàquets verds
fregits i Molt soroll per nis
durant els dies 12, 13 i /4 de
maig, en el campus de Borriol.
Per altra banda, dins de la
mateixa línia s'ha impartit un
curs teatral Juguem,durant els
dies 9 i 10 de maig.

El voluntariat lingüístic, que
depén de l'àrea de promoció
lingüística del Servei de Llen 
gües i Terminologia, treballa
pe rfomentar l 'ús de la llengua
en tre la comunitat univer
sità ria. És un grup d 'estu
d ian ts/ es de diverses titu 
la ci on s universitàries que
realitzen act ivitats diverses de
promoció del valencià: cine,
te a tre, campanya' de d re ts
lin güíst ics, dur personatges
f amosos a la universitat, revis
ta en valencià, Vol-Tic, excursions
alspoblesamb estudiantsd 'altres
comunitats i de l'estranger.

Agenda

o Activitats

'* Temps d e prim avera .
Dijous 15 de maig , 19, 45
h . Concert de la Filhar
mònica. Teatre Principal,
Orquestra Simfònica de la
Ràdio Búlgara .

'* Musica. Dissabte 17 i 18
de maig . VI Festival de
Bandes de Música Ciutat de

Castelló, plaça ' Major de
Castelló.

'* Co ne ix els Països Baixos.
Programa Coneix els Països

Baixos, eixides des de el 26
de juny al 29 de setembre.
Més informació : Turivaj .
Avd. del Mar, 23 . Castelló.

'* Fotografia: 20 de maig al
6 de juny: II Jornades de
Fotografia en el Campus de
Borriol organitzades per el
Servei d'Activitats Socio
culturals de l'UJL

o Cursos i
conferències

'* Curs de l'Aula Americana
del Centre d'Inves tigació
d'America Latina : Las

fuerzas sociales a nte la

independencia de Cuba

(siglo XIX) del 14 al 20 de
maig .

'* Continua el Seminari d ' In
vestigació i Discusió de
l'Escri ptu ra del Cos i la
Memòria. Més informació:
departament de Traducció i
Comunicac ió , i departa
ment de Filo logia Anglesa i
Romànica.

'* Trobad a d'Autores-Lecto
res 1997, organitzat per la
Direcció General de la Do- ·
na, a la Biblioteca Pública
Provincial de Castelló (c/
Rafalafen a): Cristina Fer
nàndez Cubas, La trastien

da de la escritura, dijous 15
de maig ales 19 h. Marina
Mayoral: Dar la vida y el al 

maa un desengaño, dimarts
20 de maig a les 19 h. Isa
bel-C ia r a Simó: Dona i
literatura , dilluns 26 de
m~ig a les 19 h.

o Beques i
ajudes

'* Beques Sòcrates -Erasmus
curs 1997-98: Alemanya,
Àustria, Bèlgica, Dinamarca,
Finlàndia, França, Grècia,
Itàlia,PaisosBaixos,Portugal,

, Suècia, i Regne Unit. Data
límit de presentació: 15 de
maigde 1997.Més informació
Siae, OficinaTècnicade Coo
peració Internacional (Ull).

'* Cooperació Internacio
nal. Ajudes per activitats de
cooperació i ajuda al desen
volupament ' 97. Projectes
d'inicativa part icular. Ref.:
BOE 26-12-96.

'* Co nvocator ia de beques
per a tesis doctoral s en el
camp del petroli, gas i petro
química. Curs 1997 i 1998.
Més informa ció: Fundació
Repso l, Juan Bravo, 3B-2°,.

o Premis i
concursos

'* VII I Con curs Nous Crea
dors Pint ura i Escultura .
Convoca Ajuntament de
Benidorm. Termini: 15/05/
97. Referència: SIAE.

'* II Certamen de Poesia
Ciutat de Torrevieja. Con
voca Institut Municipal de
Cu ltura Joaquin Chap a 

prieta Torregrosa. Termini:
15-09-97. Referència:SIAE.

'* Concurs cultural Villa de
Mora 97. Pintura, Foto
grafia; Concurs Literar i i
Cartell anunciador. Premis
deS O.OOOpts i 100.000 pts. .
Termini : 30-05-97

'* Premis literaris Universitat
Il les Balears.Adreçat a autors
menors de trenta anys. El
premi consisteix en la publi
cació de obra, així com una
dotació de 100.000 pts per
cada modalitat: novel-la i
narració curta, poes ia i
teatre. Termini: 30 de maig
de 1997. Enviar al Vice
rectorat d ' Exten sió Uni
versitària (Son Lledó, Cam
pus universitari , ctra . de
Valldemosa, Km 7.5,
070 701 Ciutat de Mallor
ca) .

http://sic.uji.e.s
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Crispación.estudiantil
en la ~ampañaelectoral
Un total de 12.000 miembros

de la co munida d uni vesit aria
castellonense fuero n lIamados a
votar en las segundas eleccciones
a Claustro, celebradas días atr às,
las primeras tras la aprobación de
los Estatutos y que han obtenido
como resultado un eq uipo de

, gobierno -encargado de su desa
rrollo tal y como pro pon en las
candidaturas presentadas.

La campaña e lectoral tran s
currió con normalidad salvo entre
las candidaturas es tud ia ntiles,
hasta ei punto de ser requerida la
actuación de la Junta Electoral.

.De bo ch ornosa podríam o s
calificar la campa ña llevada a
cabo por algunos de los estu
diante s que componen las dife
rentes candidaturas, acusaciones
de vinculación partidi st a, uti 

-Iizaci ón del cobro de sue ldos,
desaparición de carteles de las
candidaturas, pero por encima de
ello indigna e l menosprecio
mostrado hacia sus rivales en las
elecciones y ante todo com
pañeros en la universidad. Ni sé,
ni me inter esa saber qui én co
menzó el fuego, la cuestión es que
nadie procuró apagarlo y todos

han contri buido a avivaria perju 
dicando muy seriamente la ima
ge n de la uni ver sidad dent ro y
fuera de nuestra provincia , Ha
sido mayor la preoc upac ión por
desprestigiar al rival, contes tar a
las ofe nsas y quedar siempre por
encima del otro , que la obligac ión
primera de quien aspi ra a rep re
sentar, cual es informar de lo que
se vota ba, y a quién se votaba,
castig àndolos por ello la com u
nidad es tudia nti l co n un esc aso
25 % de part ic ipación (un 5%
menos que las pasadas elecciones
de 1995).

Tristemente la imagen que han
mostrad o algu no s de los can
didat os me re cordab a mas e l
lament able panoram a político que
se vive en España , que el foro
plural, tolera nte y dernocr àtico
que suponía en toda comunidad
univesitaria. Si los futuros repre
sentantes de la sociedad han de
salir de entornos como el que
ahora co me ntamos mejor no s
quedamos con lo malo con ocido.:
y preferiría no conocer lo bueno,
que según estos, que juegan a
politiquear entre sus compañeros,
a ganar a cualquier prec io, en las

que son sus primeras oportuni
dades de ser elegidas por alguien,
podrían llegar a realizar cuando
lo qúe el poder rea l de los cargos
políticos y el dinero se puedan
entremezclar, no sé ni quiero
pensar lo que entonces podrían
hacer, Ahora, sí que sé, lo que yo,
y como yo otros muchos, en un
futuro si los volvernos a encontrar

en otra s elecciones, sean para lo .
que fuere, harern os, no votarlos
por ser -unos 'sujetos altamente
peligrosos y no merecedores de
representar a nadie. .

JosÉA.GALLEGO HERREROS
Representant de ls alumnes en la

Junta Elec tora l
~

NOTICIES BREUS
@ Convocats els premis al rendimen t acadè mic. La Conselle riad'Educació ha convo cat els premis al rendiment acadèmi c, dest inats als quihagen finalitzat els seus estudis durant el curs 95-96, en qualsevol de lesquatre universitats públiques valencian es. Els premis estaran dotats ambulla quantitat de 500 .000 pessetes cadascun. Els alumnes seran premiats envirtut del seu expedient acadèmic, que serà l'Olorat per la mitjana de lesnotes obtingudes en la carrera. Per optar a aquests premis s 'ha de remetrel' expedient a la Direcció General d 'Universitats, si bé s 'haurà d 'esperar aque es publique la correspo nent ordre ell el Diari Oficial de la Generali tat,on quedaran estipulats els terminis i les condicio ns per a presentar lessol-licituds.

, @ Curs d'estiu de les quatre universitats. La Politècnica, la Universitatde València , la Jaum e I i la Universitat d 'Alacant s 'han unit per organitzardiferent s cursos d 'estiu a Cocentaina. Sota el títol Comuniquem la ciència:la divulgació científica, professors de les quatre un iversitat s impart iran untotal de li cursos, entre el 14 i el 18 dejuliol, al Palau Comtal de Cocentaina .L 'obj ectiu d 'aqu esta iniciativa es promocionar l 'ús del l'Olencià en àmbitscienttfics i davant el repte de les noves tecnologies, per exemple, en Intern et.Més informaci àen la pàgina web hup t/www.ua.es.

@ Volunta riat lingüístic. El Voluntariat Lingüístic de la Ul l , que l'Oentrar en fun cionament durant el prim er trime stre de l'any, compta ja ambquasi un centenar d 'estudiants que segueixen les tres parts del programa.Aquesta inic íativa es un mitjà de col.laboracio i participa ció dels es tudiants

de la Ul l en la promoció i ús del valencià en la Universitat i constitueix unade les finalitat s de la Ul l , d 'acordamb els seus estatuts. L ' última acti vitatha estat ulla Ilova publicaeio, VOL-TIC, fa nz ine del voluntariat ling ülsticde la Ul l , 01 1 info rmen de les activitats que estan realitrant.

@ Jornades d 'ocupació i formació en la Jaum e I. Els dies 27 i 28 de'maig es celebrarà en el campus de Riu Sec el XIII Foro de Empleo yFormación, organitz at per l' ass ociació AIESEC, Es tracta de presentar enun mateix punt de trobada tota la ofe rta de ma sters i cursos de postgrau. Elassistent s poden vis itar els diferent s sta nds per arrepl ega r inf ormac ió iassistir a confe r ències ref erides a tècniques de recerca de f eina o altrestemes rela cionats amb el món del treball.

@ Homenatge a la Universitat Jaum e I. El Bloc de Progrés de la localitatcastellonen ca d' Artana, en col -laboracio amb la resta de blocs de la comarcade La Plana van dedicar el passat 23 de maig un homenatge a la Universitatlaume I i al seu rector Fernando Romero Subiron en reconeixement per laprofunda preocupació demostrada en temes com la histÚria, la cultura. lallengua i les alternatives socials, industrials i econòmiques del nostre poble,

@ Ausiàs Mar ch i la se ua època. La Unive rsitat va recordar a AusiàsMarch i la seua època. en el VI centenari del naixem ent del póeta amb ullasèrie de confe rències. La temàti ca va versar sobre el segle Xv. i la seuaobra . Les jornades es van celebrar al Campus de Borriol, a la Casa deCultura de Borriana, a l 'Auditoride Vila-R eal i a l'IB F. Ribalta.
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Agenda
Ciclo rama 97 . Actitvitats
al voltant del teatre. Co
mença el 2 de juny.

o Cursos

,* Celebració de les IV Jor
nad es so bre la tradu cció
a l' anàl isi dels objectius
d'aprenentatge i metodo
logia en la for mac ió de
trad uc tors i interpretes,
durant els dies 5, 6 i 7 de
juny, organitzat per l'Àrea
de Tradu cció i Int erpre
tació.

o Beques

* El 19 de juny finalitza el
termini per presentar les
beques ESPAÑA - USA
2000 CAM-FUL BRIGHT
98-99.0bjecte: estudis de
postgrau en una Universitat
d'EEUU en l' àrea de Medi
Ambient i Desenvolupa
ment Sostenible. Més in
formació: CAM, San Fer
nando, 40.Alacant 0300 I .
Tel. (96) 590 58 19

o Premis

IV Prem i d ' Investigació
Històri ca de Benicarl ó .
Tema: Evolució marítimo
pesq uera de Be nicarló .
Dotació : 500.000 PTA.
Termini:3 l/l2/97

I Concurs de cò mic Uni
ve rsitat Polit ècni ca , Ma
drid . Termini: 16 de juny.
Més informació: Extensió
Universi tària . UPM , Pio
Juan XIII , n° Il . 28040
Madrid.

o Especial
Cursos d'estiu

Adjuntem una relació de les
diferents seus de cursos d'es
tiu . Podeu ampliar la infor
mació al SIAE o adreçant-vos
directament als llocs que
indiquem.

* Cursos d 'estiu de la Jau
me I. El fi de segle. So
cietat i Cultura en-els can
vis definals del segle XIX i
començament del XX, del
14al 18de juliol a Morella.
Nou s fàrma cs: aspectes·
ci entífics i la se ua pro
blemàtica en la societat
actual, del2l al 25 de juliol
al campus de Borriol. L'es
trés i la societat: reper
cusions sobre la salut indi
vidual i social, del 10 al 12
de setembre al campus de
Borriol.

* Cursos d 'estiu a l Palau
Co mtal de Cocentaina.
Del 14 al 18 de j uliol.
Comuniquem la ciència: la
divulgació científica.Tots
tenen una durada de 20·
hores. El Servei de Llen
gües ofereix deu beques per
asistir. Més informació: '
Servei de Llengues de l'Ull.

*XIVUniversitat d ' Estiu de
Gan dia. Els usos del cone
ixement, del 21 de juliol al
I d'agost, Més informació:
Universitat d'Estiu de Gan
dia, Plaça Loreto, 4- 46700
Gandia.

* 3 a e d ició Universitat
d 'Estiu Terres de l'Ebre .
Del 7 al 25 de ju iol. Més
infor-mació: CI Ciutadella
13, 3r. 43500 . . . '

'* Unive rs itat d ' Est iu de
l'Autòno ma. Juliol. Més
informació: Secretaria Ge
neral. 08193 Bellaterra.

- Universi tat de Girona.
Cursos d'estiu, ju liol- se
tembre. Més informació:
Vicerectorat de Relacions
Exteriors. Plaça de Sant
Domènec. Edifici Les À
guiles. 1707r Girona .

Universitat de les Illes
Balears. Juliol i setembre.
Més informació: Vicerec
torat de Persona l Docent i
de Relacions Internacio
nals. Ctra. de Valldernosa,
km. 7,5. Edifici Sonlledó.
0707 1 Ciutat de Mallorca.

'* Universitat de Lleida. Juliol
i Setembre. Més informa
ció: Vicerectorat de Rela
cions Institucionals. Ram
bla d 'Aragó, 37. 25003
Lleida

* Cu rsos d ' e st iu a Sa nt
Sebastià. Des de juliol a
setembre, en les diferents
àrees: Medicina, Dret, Lite
ratura, Ciència i Tecnolo-

gia, Ordenació Territorial
Nutrició, Economia i E~~
presa, Educació, Medicina
i esport , Ciències de la

· Infonp ació, Psicolo gia,
Qualitat, Treball i Co l-lo
'cac i ó. Més informació:
Palacio de Miramar, 2007
Sant Sebastià.

* XIII Cursos de form ació
d 'h istoriado rs. Del 30 de
juny al 24 de juliol. Fun
dació S ànchez Albornoz
Àvila. .

.. Universitat d' estiu Terol.
XIII Edició . Més infor
mació : Secretaria de la
Universidad de Verano.
Ciudad Escolar, s/n.44003
Terol.

* Cursos d 'es t iu de la
UN ED 199 7. Del 30.de
j uny al 25 de j uliol. Els
diferents llocs on s' im
parteixen "els cursos són

.Àvila, Dénia, La Seud'Ur~
geli, Mèrida, Pontevedra, i .
Segòvia. Més informació:
Vicerecto rado de Educa
ción Permanente. U.NED
Cursos de verano. Apar
tado 60155. 28080 Madrid.

'i<r Un ive rs idad Corn p lu
ten se. Cursos d 'est iu.
Seu: L'Escorial i Almeria.
Beques fins el 4 de juny.
Més informació: Fundació
Genera l UCM , Donoso
Cortés, 63. 28015 Madrid.

ttp://sic.uji.es
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