


ntrevista amb la vicerecto ra

de Relacions Internacionals i Coope
ració , Inmaculada Fortanet Gome z,
molt simpàtica per cert, i ens ha con
testat a les següents qüestions:
CA MPU S-Què és pe r a vosté un
Vicerectorat?
VICERECTü RA-És un lloc de la Uni
versitat on es gestiona cadascun dels
àmbits de la mateixa. Cada vicerector
s'ocupa del seu. AI mateix temps cada
vicerector duu a terme un programa
que s 'ha proposat al principi del seu
manament.
C-I aquest en concret? .
V-Aci es tracta el tema de relacions in"
ternacionals, i també ens preocupa el
tema de la cooperació, el desenvolupa
ment dels països desfa vorits i la solida
ritat. AI mateix temps quan el Rector
creu convenient, representem a la Uni
versitat en les relacions institucionals.
A més a més tenim la tasca defaci litar a
l 'estudiant l'accés al món del treball.
C-Quina és la feina d'una Vicerectora
(en el seu cas)?
V-De vegades pot semblar prou avor
rida, perquè estem ací moltes hores,
entre moltspap ers i assumptes que tens
que resoldre i que cal consultar quan
es dificil trobar la solució. Sobretot la
nostra f eina es de ges tor; i organitza
dor. Jo crec que una vicerectora deu
d'escoltar a la comunitat università
ria, veure quines necessitats te i bus
car les solucions als problemes i les
respostes a les demandes i les inquie
tuds d'aquest conj unt. AI mateixtemps
som membres d 'un equip de govern i
cal estar compromesos amb els nos
tres companys.
C-Què fa vosté un dia normal?
V- Doncs, m 'arregle, arregle à la meua
filla de 3 anys , la duc a l 'escola i des
prés vinc al despatx i comence a gesti
onar pap ers, a fer trucades telef òni
ques, a rebre gent , també vaig a reuni
ons i cap a les 15:15 o 15:30 me 'n
vaig a dinal: Normalment per les ves
prades done classes d 'ang és per a la
Titulació de Administració -i Direcció
d 'Empreses. També tinc alguna reunió
d 'investigació, o siga laf eina quefe ia
abans però no amb el mateix temps,
procure f er-la sempre de vesprada, i
no barrejar una cosa amb l 'altra.
De tant en tant, tinc que viatjar, visitar
unes altres universitats. També dins del
tema de les relacions a nivell nacio-

nal, tenim moltes reunions,j a que man

tenim una estreta relació.

C-És difícil compaginar les dues coses?
.V- A mi és que m 'agrada moltdonarclas

se, elquepassaés queperexemple,enèpo

cad'exàmens,se t'acumulatot, lajèinadel

despatx, corregir exàmens,etc...Joprocure

que una cosa no incidisca en l'altra i al

mateix temps que tampoc ho faça en la

meva vidaprivada.

C-Quant arriba a casa és fàcil deixar a
banda tot aquest treball?

, V-De vegades és molt dificil, perquè

quant estic amb la meuafa milia, el meu

cap segueix treballant. Però trobe que

és necessàri desconn ectar. Hi ha vega

des que inclús tinc que viatjar els caps

de setmana i és esgotador començar la

setmana ja cansada i sen~e haver po

gut gaudir amb la meua fa mília.
C-Com ha arribat a ser Vicerectora?
V-En principi va ser un poc de sorp re

sa, jo estava en la llista de 1niciativa

Democràtica, en les passades elecci

ons a Claustre. I no esperava que el

Rector em triaria per al seu equip, i

vet ací que un dia em proposà fo rm ar

part del seu equip. Vaig tindre moltpo c

de temps per a pensar-ho i alfinal vaig

decidir que era una oportunitat, i po

dria ser bona' idea. A mi tot el tema de

les relacions internacionals em sembla

molt interessant, a més a mésjo estava

treballant en temes com este en el De-
.. partament de Filologia. Sobretot conei

xia el programa Socrates-Erasmus.
C-Quins problemes es troben més a
sovint en aquest Vicerectorat?
V-Bé, no hi ha en general massa pro

blemes, de vegades alg ún estranger o

algun estudiant nostre té alg ún proble

ma personal i cal resoldre 'I. Si tenim

que trobar allotjament urgent. Però, al

cap i a lafi, en aquest vicerectorat no

_ trobe massa problemes.

. C-Que li agrada més de tot.
V-EI que més, doncs"que es coneix gent

molt interessant, gent amb molta il·lusió

i que vol tirar endavant molts projectes;

C-I el que menys?

Estar fora molt de temps . Les llargues

esperes als aeroports . Estar lluny de

casa quan'penses que hauries d'estar

en ta casa amb la teua.família.
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IIleccions

El funcionament .de la teua Facultat o
Escola depén de tu

Els estudi an ts podem parti cipar en el funcioname nt de la nostra escola o
facultat amb una candida tura o bé fent ús del nostre dret al vot. No oblideu qu e
el 27% del s membres de la Junta de la Facultat de Ciències Jur'diques i
Econòmiques i de fa Facultat de Ciències Humanes i Socials , aix' com de l' Escola
Superior de Tecnologia i C iènc ies Experimentals corresponen al s no stres
representants . Només amb la nostra presènc ia podem defensar els nostres
interessos i garantir que es porten a terme els canvis ne cessaris per a l' evolució
educati va. Per tant; tu i jo ten im un comprom's.

La parti cip aci ó de tots els membres de la co munitat uni versit ària toma a ser
decisi va per a determinar el fun cionament de les facultat s i escoles i, per tant, la
millora de la gestió i de l' oferta docent de l'un: Les eleccions a les juntes de
centre, que es faran a partir del 17 de febrer, representen l'oportunitat del perso
nal universitari per a decidi r el futur acadèmic. Els representants de l' estudiantat,
del professorat i del PAS en aques t òrgan de govern marcaran les l'n ies d 'actuació
de les facult ats i escoles durant els pròxims quatre anys. És raó suficient per a
reconèixer que el dret al vot es converteix, més que mai , en un deure.

La crida a la participació en les eleccion s, les prime res pe r ala ren ovac ió de
les juntes de centre de s de l'aprovació dels Es ta tuts , pret én incid ir en la
importància que té la implica ció de tot s per al futur de la Univers itat. Els comicis
dec idiran en quines mans qu ed a la potestat d ' intervindre, entre altres ass umptes,
en l'elaboració de noves titulacions o en la modificació dels plans d ' estudi .
! Totes aquestes func ions con verteixen les juntes d e centre en un impo rtant
òrgan de govern i les elecc ions en suposen un pas més en la democratitzaci ó,
alhora que consoliden la representació del s diferents sectors de la comunitat
universitàr ia en la gestió acadèmica. Aquestes seran les terceres eleccions a jun
tes de centre des de la creació de la Universitat JaumeI, el 1991 . A les primeres,
l"ndex de parti cipació va se r molt bai x - a pe nes va arr ibar al 5%- , mentre que
a les segones el percentatge va aug me ntar fins a12 !%. La xifra, tanmateix, haur ia
de créixer mol t més. El deure és de tots. De tu depèn.
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Tú pots escollir quan anar a
classe i quanJer els examens

El teu vot i la teua candidatura són
més importants del que penses. Si no
estàs d'acord amb els horaris de classe o
amb les dates dels exàmens, o penses que
els nous plans d'estud i estan mal
plantejats, o vols que la teua universitat
augmente el nombre de titulacions, ara és
la teua. Només amb la teua participació
podem defensar els interessos de tots els
estudiants. La unió fa la força.

Les eleccions a les j untes de centre
són la teua oportunitat per a canviar i
millorar les coses. Recorda que aquest
òrgan té competències que afecten
directament la teua docència i la teua
llibertat com a estudiant. Amb els nostres
representants, és a dir, tu mateix o a qui
tu hages donat el vot, podrem decidir la
persona que ocuparà eldeganat o la
direcció de la facultat o escola.

Motius més que suficients per a
acudir a la cita. Aix' que t' esperem del 17
al 19 de febrer per a presentar la teua
candidatura. I t'esperem del 2 ai4 de
març per a participar en la campanya
electoral i donar el teu vot anticipat. 1
també t'esperem ei S de març per a fer
efectiu el teu dret i 'deure de votar. Perquè
fer universitat està a les teues mans.

D - - - -
EH? I què faràs si no fasel servei militar?
AH? Saps que hi ha unaaltraopció?
Segurque coneixes la PSS (prestació sociai substitutòria). El que pot
sernosaps, és que també lapots feraci a laUniversitat Jawne I.
Si!, la Univeristat t'ofereix l'oportunitat de poder fer l'objecció de
conciència en diversos llocs. Si vols saber-ne' més del tema, pre
gunta en el SIAE o bé truqueu al telèfon d'informació general 901-,
21-04-60

_lIaelles ...' i pa ells '

Tots els grups interessats en fer una paella el proper dia 27 de febrer
(Festa de la UJI) hauran d'apuntar-se a qualsevol consergeria, do
nant les dades del responsable i el nombre de persones que hi seran.
Per a més informació telefoneu-nos.
I després d'aquestes .

POO: De l'arròs, llenya i ferros es farà carrec l'organització de la
festa.



-Saps que la Universitat te al seu abast
tot un mon d' activitats esportives?
Doncs sí, la un t' ofere ix mitjantzant el
Servei 'd' Esports multitut d'ofertes.
Apunt a't la teua salut t'ho agrairà. Per a
més informació dirigiu-vos 'al SIAE o al
mateix Servei d'Esports, telèfon 345865 .
-Ja està preparat el programa d' activitats ,
socio-cultura ls per al segon semestre ,

- aquest ha estat confeccionat pel Sasc
(Servei d' activitats socioculturals),
conjuntament amb el Vicerectorat de
Cultura i Dinamització Universitària.
Entre elles us mostrem:

El dia 17 de Febrer, comença el Taller de
ràdio que fa Ràdio Única.
També comença el Cicle de cine Gai i
Lèsbic que durarà fins al 12 de març,
que es realitzarà al Saló d'Actes del
Campu s de Borriol.

El dia 18 de Febrer, s'inaugura
l'exposició en la Galeria Octubre
(Campus de Borriol): "Arq ueología del
tiempo", d 'I sabel Oliver.

El dia 19 de Febrer també s' inaugura el
cicle de Filmoteva .Valenciana al
Teatredel Raval a Castelló.

El dia 20 (una actuació d'última hora),
arriba a Castelló el Programa de la Cope

, Cadena 100 "La Jungla" al Campus de
Borriol.
I com no el dia 27 de Febrer serà la
Festa de la Universitat , (informaicó que
us ampliarem en el prope número de
Campus). .

.:....Pi_n_ió_----:- _

Germà és un estudiantde 3ereJt Ciències
Polítiques. Reparteix el temps entreels
estudis,associacions,un sindicat
d'estudiants i la collade castellerdel seu
poble. Fa 'un parelld'anys va decidirno
fer la mili, perquèno li agradaaixò
d'aprendre a matar, obeir ordres com una
dolça orelleta; ni tampoc la PSS, perquè '
considera que no té cap deureamb la
societat. Aquest mes seràjutjat per
insubmissió. Li esperen la presóo la mort
civil (sense beques,ni oposicions, ni
ajudes..).
El cas de Germà,fa uns anys, només
haguera despertat curiositat, peròavui
forma pari: d'un col-lectiu que va
estenent-se amb força i començaa
representarun problema per a les
autoritats. Hi ha més de 100insubmissos

Si voleu mésinfonn ació sobre aquests
temes, adrece u-vos al SIAE o
directament al Sasc, telèfon 345864 .

-Ha eixit una nova convocàtoria de
Beques per part del Servei de Lleng ües i
Terminologia, i Vicerectorat de
Coordinació, Comunicació i Polític a
Lingüística . Aquesta beca està destinada
a dinamitzar grups de conversa entre
estudiant s de llengües de la nostra
universita t i estudiants estrangers que
arrivenen progra mes d'i ntercanvi. Si
estàs interessat, pots adreçar-te com no al
SIAE, o directament.al Servei de
Llengües i Terminologia, telèfon
'345868; o be a qualsevol CAL (Centre
d'Autoaprenentatge de Llengües) dels
Campus.

-Premi Nacional de Pintura per a Joves
"Ciutat de Castelló" 1998 Temps de
Primavera. Termin i de Presentació 16-2
98. Si vols més informació adreçat a
l'Ajuntame nt de Castelló .

-Prerni Nacional de Teatre 1998.
"Cas telló a escena" . Temini de
presentació 25-2-98. Per a més
informació, dirigeix-te al SIAE.

-Concurs de Portades, convoca "Revista
Mundo Joven". Termini de presentació '
28-2-98. Més informació al SIAE.

-Certamen Literari per ajoves Vila de
Nules. Termini de presentació 13-3-98.
Més informació al SIAE.

a la presó i centenarsque seranjutjats per
la mateixacausa.Però no és nomésun
col-lectiu dejoves radicalsi peluts:Avui
hi ha estudiants, concejals, capellans,
alcaldes,.. que s'han declaratinsubmissos.
La insubmissió ha deixat de ser un
moviment marginal: perexemple, al Pais
Baschi ha més de 70 ajuntaments i
alcaldes insubmissosdel PSOE, PNV,
EA, IU i HB. La seuaenvergadura va ,
provocar fins i tot el canvi del CodiPenal.
La insubmissió no és passotisme, sinó
unaresistènciaactivaa dues alternativesa
lesqualss'oposa. Per una part rebutgen el
serveimilitarpel simple fet de ser

, antimilitaristes, perquè no elsagrada
l'autoritarisme, la submissiói la violència
que implica l'Exèrcit.Per una altrabanda,
rebutgen la PSS perquè al ocuparuna
plaça d'objectoren la major partde les
ocasions serveixesde mà d'obra barata

TEATRE MUNICI
PAL DE
BENICÀSSIM
20 divendres
21 dissabte
22 diumenge
CINEMA : UNA
HISTORIA
DIFERENTE Hora:
22 '30 (tots els dies)
19'30 (disabte i
diumenge) Preu:
400 Ptes. V.O.
Subtitulada .

27 divendres
TEATRE:
CIA.MONT
I:'LANS, presenta:
«CHAISE
LONGUE». Hora:
22'30 Preu 800
Ptes.

28 dissabte.
I diumenge. MARÇ
CINE: EL SABOR
DE LAS CEREZAS
FESTIVAL DE
CANNES 1997:'
PALMA DE ORO
Hora: 19'30 i 22'30
(tots els dies).

(1500pessetes al mes).Amés, reclamen
la cooperació socialcom una cosa
voluntària, ja que ningúpot obligar-te a
fer una cosaque no vols fer, i menysuna
activitat social, humanitària, ... _
Sempre s'ha intentat presentarels
insbumissos com insolidaris i radicals,
perquè són la puntade llança d'un
moviment., que juntament ambels
objector de consciènciaamenaça
l'estructura militar. Són un perill, però
nomésperals militars.
Centenarsd' insubmissos estano estaran
a la presó, mentre que milersde joves
que no'es' molestenen moure's de casani
anisquen res,s'han lliuratper un sorteig,
son si fos la Primitiva.
PD: I les dones, perquè no fan
l'objecció? '
GERMANIAD'ESTUDIANTS
UNIVERSITARIS
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