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ditorial

Benvolguts estudiants, una altra vegada amb vo
saltres,ambelnúmèrotresde larevistaCAMPUS.
Estem a les portes de unes noves festes, les de la
Magdalena de Castelló,unabona partde vosaltres
segur que esteu preparant lacolla,la gaiata.el pre
gó, o qualsevol altracosa. Els que no, aprofitareu
aquests dies de festa per tomar a casa o fer unes
xicotetes vacances lluny de Castelló. Des d'ací us
desitgem que us ho passeu bé allàon aneu.
Elsestudiants noparem,quanno és Nadal,és Pas
qua, i si no Magdalena, si amb això no en tenim
prou. afegim festescom les passades del VII ani
versaride lacreacióde la UniversitatJaumeI;amb
La Jungla, l'espectacle de perruqueria Osadía, les
paelles. els cercaviles, i els concerts. De tot açò us
oferim un especial en la nostra revistaCAMPUS,
amb articles i fotos.
També incloemels apartatsde sempre: l'entrevis
ta, aquesta vegada amb Juanjo Ferrer, vicerector
de Culturai Dinamització Universitària; la tiracò
mica, l'articled'opinió. etc. En aquest número in
troduïm unanovetat,una agenda especial on teniu
suggeriments d'on anar i lloc per ficaranotacions
personals.
Abans d'acabarnoens oblidemde felicitaraquells
que han estat elegits en lesjuntesde centre.
Apassar-ho bé, s'acomiadenels redactors de la re
vistaCampus. i fins l'altra.
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ntrevista amb Juanjo Ferrer

vicerector de Cultura i Dinamitzac ió Uni
vers itària
e. Què és un vice rectorat?
J. És un òrgan de gestió universi tària de lega
da pel rector. Na ix de la mateixa complexitat
d'aqueixa gestió. El rector no és únicament
la persona que representa institucionalment
la universitat, sinó també qui en dir ige ix l' ad
ministrac ió; però aques ta és tan densa que re
qu e rei x aj uda d ' alt res persones (e ls
vi ce rectors ), so bre e ls qu al s de le ga
específicament nucli s d'activitat.
e. I aquest en concret?
J. Des d ' aquest Vicerectorat ens ocupem de
tots els aspectes que es relacionen amb l' ex
tensió universitària, els cursos d 'estiu, l' es
port uni versitari, les activi tats socioculturals,
la gestió mediambiental de la mateixa uni
vers itat i les activitats de coparticipació amb
el s es tudia nts, se mpre que sig ue n
extraacadèmiques, és a dir, l'associacionisme i
la dinamització de totes les iniciatives condu
ents a la millora de la participació i de la for
mació no reglada. A això, hem d'afegir la ges
tió de complements molt específics que afavo 
reixe n i milloren l'estada de tots els universita
ris, com ara la mediació amb el servei urbà d'au
tobusos o la dinamització de serveis, com pot
ser una àrea comercial i d' atenció a l'universi
tari o una residència d'estudiants al campu s.
e. I el seu treball en concret, en què consisteix?
J. Con sisteix a ges tionar totes aquestes acti 
vitats i coordinar l' execució en el cas d ' aque
lles que es formalitzen conjuntament amb ins
titucions o empreses mercantils que ens pro
porcio nen suport financer. És el cas de la Di
putació Pr o vinci al , la F unda ció Caixa
Castelló o BP Oil. Natura lment, sempre que
es referisque n a activ ita ts relacion ades en
l' àmbit del Vicerectorat i que són de la meua
competència, per exemple, una de les mani
festacions socioculturals que més èxi t ha ad
quirit en aquests anys és la Mostra de teatre
Reclam, que consiste ix en un treball de coo 
peració institu cional de gran èxi t de públic,
els cursos d ' estiu, les jornades de cine, o di
versos tallers com els de vídeo , ràdio , foto
grafia , etc., sense oblidar les més de quara nta
activi tats esportives que oferim a la comun i
tat universitària. De la mateixa manera, s' han
d ' administrar les ajudes per a l'associacionis
me o per a la realització de jornades científi 
ques i gestio nar les beques per a estudiants
col-labora dors del Vicerec torat.
Recentment s'acaba d 'i nco rporar l'Oficina
Verda, organisme que vetlarà per l'adequada
gest ió media mbiental de l' U1I. El seu procés
de creació ha sigut un assumpte que ha oc u
pat gran part del meu temps i al qual m' he
dedicat amb molta satisfacció .
Un altre aspe cte del meu treball consisteix a
establir nove s relacions de patrocini amb no
ves empreses i ins tit uc ions qu e de sitgen
col.laborar en l' àmbi t de la sociocultura .
e. Que fa vostè un dia normal?
J . Re parti sc el temps entre la gestió del
Vicerectora t, les clas ses i la part d' inves tiga 
ció, que no hem d' obl idar. Quan arribe a casa,

tamb é dedique algun temps a les meues acti
vitats d ' investigació històrica.
e. Per què es va decidi r a dir sí a Fernando?
J. Això ve de temps enrere, quan vam comen
çar a treb all ar j unts , i tamb é perquè a mi
m' agrada la ges tió públi ca i tinc experiència
en aques t camp .
e. Quins problemes es trobe n més sovin t en
aquest Vicerectorat?
1.Els habituals de la gestió i, bàsicament, les difi
cultatsde no disposar d'un pressupost més ampli
per a satisfer tantes iniciatives com es generen.Tot
i que he de reconèixer que aquest inconvenient és
comú a tots els vicerectorats de cultura o d' exten
sió universitària, tal com he pogut observar en els
contactes amb altres col-legues, Reconec que la
docència i la investigació són prioritàries, de ma
nem que això ens obliga a ser imaginatius per a
programar el màxim d'activitatsamb els recursos
disponibles i gestionar una bona políticade patro
cini cultural.
e. Que li agradaria canviar en el seu treball?
J. És un treball que per ell mateix ja canvia
cada any, no és en abso lut rutin ari, perqu è ens
oblig uem a projectar activ itats distintes cada
curs. Tens l'oportun itat de ser original i crea
tiu i això és una sort.
e. Qu antes per son es treb all en en aq uest
Vicerecto rat?
J. Tenim una estructura que es configura de
manera senzilla en dos serveis : el d'Activi
tats Socioc ulturals (SASC) i el d 'Esports. En
el SASC hi ha dues persones i en Esports, sis,
incloen t-h i e ls resp on sabl es de cada un
d ' aquests; la resta de col-laboradors són oca 
sionals; tamb é rebem ajuda dels becaris.
Vull afegir que aques tes persones, junt amb
el cap del Nego ciat del Vicerectorat, són les
vertaderes orga nitzadore s de tot el treball del
Vicerectorat i que la co nfiança mútu a que
mantenim ens perm et avançar en els objec
tius proposats . Mantin c que tota institució ha
de reco lzar sobre un suport hum à de ges tió
suficientment professionalit zat per tal que no
es ressentisca de qualsevol canvi en la direc 
ció del projecte.
e. Projectes de futur?
J. Entre els objec tius socioculturals d'enguany
destaquen l' organització de dos centenaris : el
de la guerra de Cuba i e l na ixem en t de
Fede rico García Lorca . Hem inicia t
un taller de ràdio que té
molta acce ptació en tr e
l'estudiantat , com també el va teni r
el de pilota valenciana,
ja finalitzat, en esports.
També , en aquest curs,
som els organitzadors
de la lli ga esporti va
universitària en zona.

Dinamitzarem tamb é les activ itats de l'Ofici
na Verda i la donarem a conèixer mitjan çant
programes de respon sabilitat mediambiental.
Un altre objectiu, direc tame nt relacionat amb
els estudia nts, és el d 'augmentar enguany la
do ta ció d ' ajudes per a assoc iacions i
dinamitzar la creació d 'una d 'aquestes dedi
cada a genera r preoc upació pel manteniment
de l patrimoni cultural i artístic.
Entre els projectes per al curs pròxim inclo
em l' impul s def initiu per a la co nst rucció
d' una residència al Campus del Riu Sec, i l' or
ganització de serveis a l' àgor a universitària,
entre els qua ls hi haurà una zona per a estudi
ants, serveis comerc ials, mèd ics i la nova Ga
leria Octu bre , la nostra sala d 'expos icions, a
la qual ded icarem una atenció especial.
e. La Festa d 'enguany, 1998?
J. Presenta una originalitat pel que fa a l'or
ganitzac ió. No hi ha acte acadèmic i els actes
lúdics i culturals s'estructuren al llarg de tota
una setmana. Les acti vitats estan organ itza
des tant pel Vicerectorat com pel Consell d' Es
tudiants, actuant en conj unt , i s'ofereixen a
tota la comunitat universit ària .
Tot comença amb la retransmissi ódel programa
de ràdio La Jungla. després hi haurà una
performance de perruqueria espectacular als tres
campus, que transformarà l' aspecte de tots elsque
s'atrevisquen; a continuació tindrà lloc una audi
ció dejazz i lagran festa aniversari amb una cerca
vila musical, la gran aposta de les paelles al Cam
pus de Borriol i el final de festa amb l'actuació
dels grups universitaris de rock.



m Ullar per CIFUentes

Què és?

AEGEE és una associació d'estudiants euro
peus l'objectiu de la qual és promoure la coo
peració i integració europea, especialment en
l' àmbit universitari. AEGEE va ser fundada
el 1985 a París i en l' actualitat compta apro
ximadament amb 15.000 socis en 150 ciutats
universitàries repartides per tot Europa, des
de Lisboa a Moscou i des de Copenhague
fins a Ankara.

La idea que intentem transmetre és la de la
consciència europea, fomentant que estudiants
de tot Europa coneguen la diversitat de les
cultures europees i intercanvien punts de vis
ta. Per això organitzem cursets, congressos i
universitats d'estiu . AEGEE és l'única asso
ciació que garante ix cada any cursos d' estiu
de 14 idiomes diferent s i d'altres matèries a
més de 70 ciutats per tot Europa.

mF-p_in_ia_' ---------

UNIVERSITAT MODERNA... MODERNA
I EFICAÇ?
No faltarà molt, esperem... encara que nosal
tres ja no ho veurem, a pesar que la Universi
tat Jaume I siga una realitat més compacta i
digna.
De bon matíja es comença a veure l'eficàcia,
en la xarxa tan complexa que tenim per a ac
cedir a la Universitat; complexa, perquè com
bines \O minuts de "caminada" (si vius rela
tivament prop d'alguna parada) i 10 minuts
més d'espera i 10 minuts més per a accedir al
campus on les obres actuals encara ho entor
peixen més. Per cert , no és cap ganga el viat
ge a 35 pessetes veient aquesta magnífica xar
xa d' una capital provincial? de "la España que
va bien", ... No tots disposen d'aire condicio 
nat i/o calefacció i a part que, quan puges,
t' has d'agafar ben agafat igual que al trajec te
(...).

Aleshores, que no saps què fer aquest estiu?
Vols aprendre a muntar a cavall a Ucraïna?
Aprendre alemany a Berlín, grec a Atene s,

italià a Nàpols, francès a Grenoble ...? Des
cobrir Transilvània, Croàcia ...? Fer un curs
d'informàtica a Amsterdam? Hi ha un munt
de possibilitats per a viatjar a Europa, i sols

Quan vaig amb autobús , vaig veient a poc a
poc uns edificis que a poc a poc semblen més
avançats, per cert, la Facultat de Ciències Hu
manes i Socia ls serà la darrera a construir-se,
segons diuen les bones llengües: aquesta és la
categoria que tenim els de lletres , de 3a? I això
que estem a la Universitat on precisament
s'apel-la a l'impuls humanístic? Malpensa i
ence rtaràs -diuen al meu poble: nosa ltres , no
crearem fàbriques de taulells, que per cert ,
digue u-li "Institut de Tecnologia Ceràmica"
així ho tindreu tot en el vostre espanyol tec
nològic, no obr irem botigues de venda d'or
dinadors, no "ejercernos en abogacía" no res
possiblement d' això , però allà on anirem in
tentarem veure i transmetre la vida el més
humana i digna possible.
Per tant , i aprofitant el meu impuls huma
nístic, com és que la Universitat no té cap
mena d'idea de projectes i l'articu lació d'al
guna carrera a alguna localitat de la demar
cació ... com Vinaròs, Beni carló , Nules, Vila
real, etc?

per \00 ecus (16.000 ptes).
AEGEE-Castelló també organitza una univer
sitat d'estiu a Benicàssim al mes de febrer
(vols particip ar en el nostre Concurs Interna
cional de sangries o vindre de marxa amb 35
estrangers"), participem en el programa d'aco
Í1ida d' estudiants estrangers (t'agradaria ser

tutor d' un Erasmus?), ce le brem la festa
d'Europa el 9 de maig i milers de coses més ,
com assistir a cursets i conferències per tot
Europa .
Si estàs interessat o interessada en les nostres
activitats, contacta amb nosaltres:

aegee@guest.uji.es

I així articular de veritat aquestes comarques.
El centralisme provinc ià és clar i ras .
El fome nt del valencià és pura demagògia; el
coneixement de la informàtica i de l' anglés
van per davant del propi idioma; sense menys
prear-los, per què serà? -Inconvenients admi
nistrati us o de pur interés ... en la proliferac ió
de classes en valencià o per què no copiar el
mode l de la Universitat de València en matè
ria d'exigència lingüística als futurs contrac
tats?
A més, cóm és que l'UH es l'única Univers i
tat de l'àmbit lingüístic català, que no té els
estudis de Filologia Cata lana?
Només cal veure, al Departament de Filolo 
gia Anglesa i Romànica, el pes que té el va
lencià; per començ ar no té ni departament pro
pi... m'imagine que deu ser per falta "d' es
pai"!
En fi, la Universitat creieu que si a la fi del
segon mi l-lenni ésja una universitat moderna
i eficaç , per a emprendre el tercer mil-lenni?
ANDREU VIDAL I SORIANO



12 de març. Dijous
CINEMA. 17.00hCampus
cie de cinemagai ilèsbic, ,
de Hetie MacDon~d . Es pe
CINEMA ENVÜ20.00 h 'I
al del Raval Breaking Th i
Color 158' ,
TEATRE. 15.30 hTeatre
Beni càssim, Bambolino y.
payasos depeseta de La Es

IOde març . Dim art s
CINEMA. 17.00 h Campu s de Borriol.Cicle
de cinema gai i lèsbic, Costa Brava de Mar
ta Balletbó-Col l. Espectacle gratuït.

Dim arts 17 i dimecres 18. TEATRE. 2 1.00 Teatre Provincial del Raval El botin de Joe Dijous 19 i divendRs 20
Orton , (comèdia) Companyia Primer Paso/ asa l Produ ccíones. TEATRE. 21.00h eatre

Raval Esta /loche llJ esto )!
Juan Carlos Rubio, comèd
Suspiro Produccions.

Del 14 al 22 de març MAGDAL ENA
Ja es tà ací, ja arriben les tan esperades fes
tes magdaleneres de Castelló. Amb les ga
iates i gaiaters, els pregons, les correg udes
de bous, i les colles , ah! i no podem obli
dar e l Casal de l Vi, on seg urame nt tots
anem a parar algun dia.
Des de la revista Campus us desitgem que
passeu unes bon es fest es de la Ma gadal ena
1998.

Divendres 27D1AMUNDJ
TRE.
TEATRE. 21.oohTeatre Pn
val Esta noche/lOesloy par
Carl os Rubio, (comèd is
Suspiro Producciones.

Dimecres I d ' abril CINEMA
EN VO 20.00 h. Teatre Pro vin
c ia l del Rav al Am erican
Buffalo EUA , 1995. Color 88' .

dilluns dimarts dimecres dijous



diumenge

MAGDALENA VITOL! !!

Dissabte i diumenge
CINEMA: Megasonicos
Goya 98 a la millo r pel-Iícula d' anim ació
Es panya 1997 . Du ració: 8 1 min
Hora: 18.00 h Preu 250 ptes.

dissabte

Divendres, dissa bte i
diumenge. 'CINEMA: Persi-
guiendo a AIIlY. EE .UU .
1997. Duració: 112 mino Hora:
22 .30 h (to ts els dies) i 19.30 h
(dissabte). Pre u 400 ptes.

divendres

Divendres, dissabte i diumenge CINEMA:
El dulce porvenir Festival de Can nes 98 :
Premi internacional de la Crítica i del Ju rat
del Fes tival de Valladolid 98: Espiga d 'or.
Mill or llargmetratge y fotografia . Hora:
22 .30 (tots els dies) , 19.30 (dissabte i
diumenge ). Preu: 400 ptes. VOS àng lès.
Qualificació NR -18

.
' OUSb.... i

TeatreProvincial del Ra
es toypara nadiede Juan

(comèdia) Comp an yia
ron cs,

ndres 20
h Teatre Provincial del

e 110 estoy para nadie de
io, (comèdia) Companyia
lo nes.

30 h Teatre Municipal de
ïam lrolina y cuchufl eta. 21~,:-_:-_""'_• ....:.

d L E 11 Divendres
eta e a stre .;;;a.;.... , TEATRE: Teràpies,

Companyia Capsigranys
Hora : 22.30 h Preu 800 pts.
Qualificació NR-18

[jou s
00 h CampusdeBorriol. Ci
~ai i lèsbic, Beautiful thing
)o nald . Espectacle gratuït.

O 20.00hTeatre Provinci
lreakil/g The lVaves 1995.



Ipassatdia20 de febrer, va tenirllocal Campusde Boniol, l'actuació de LaJungla,Cadena lOO-Cope.
Aquestespectacle, previa la festadel dia 27, encetava el paquetd'espectacles que la UniversitatJaume
I haviaprogramatenguany pera commemorarel VII aniversaride la creació de l'U1I.
El Show emet al dial 91.7 i fan un programade 7h a 12hdel matí. Hi ha vegades que retransmeten el
rogramades d'algun lloc de fora del seu estudi.Fonts prope~es ens han comunicat que probablement

aquestasigalapenúltimavegadaque ixenforaperferel programa.Aquestespectacleésunacombinació
de trucadesa la gent per fer broma, d'això s'ocupa Jacinto; intervencions dels mateixos protagonistes
que canten,com perexemple,FemandoiPatricia, acompanyats pel"maestro" Woper o bé recitant, com
és el cas de MiguelÀngelRodríguez, tot açò coordinatperJoséAntonioAbellan i sempreacompanyat
per l'inimitablePulpo.
El saló d'actes del Campusde Boniol, estava ple de gom a gom; va estar molt entretingut, ja que sien
escoltar-loset diverteixes, quanels veus encara més. Varen telefonara diferents persones, entre elles al
rector i Carlos Fabra, per tal de gastar-los una broma. Vanactuar un grup d'improvisats "rapers" de
Castellócapitanejats perJosé LuisRipollés "Ripo",AIcap i a la fi una festad'allò més singular.
Sia aquestcòcteldecompenetració, improvisació, i "caradura'' (enel bonsentit), hiafegimunbonequip
de realització i programació , eix un espectaclediffcil d'oblidar.

_ .Nota: llàstimaque no vam poderaconseguircap fotografia.





ACTIVITATS DEL SERVEI D' ESPORTS

-Escola de Pilota Valenciana. No t'agrada
ria fer una partideta de pilota? Si es tàs inte
ressat, les cla sses són els dime cres de 15.00 h
a 18.00 h al trinquet de Castelló. El preu és de
1.500 ptes per socis del Servei i 3. 000 ptes
per a la resta de la comunitat unversitària. Ins
cripcions al Servei d ' Esports.
-Cam piona t de Basquet 3x3 . Al mes d 'abril
es ju gar à un campionat de Basquet. Vols apun
tar-t'hi? Termini d'inscripcions fins al 30 de
març, al Servei d 'Esports. Màxim de 32 equip s
masculins i de 16 equips femenins. Nom és es
permeten 4 persones per equip. El preu es de
500 pessetes per persona i si ets soci del Ser
vei , gratis.
-Esqui Setmana-Santa. Vine a esquiar amb
l'U1I, del s dies 13 al 19 d 'abril a Andorra.
Preus, socis 34.000 ptes, universitari s 35.500
ptes i no universitàris 39.900 ptes. Si tens ma
terial d 'esqu í, pots descomptar 6 .500 ptes.
Inscripcions al Servei d 'Esports.

Ram ón

Teresa
Daniel

Antonio
Angeles

Mercedes

.special informació

Per fi han arriba t els ca rne ts de l' autobús!
Després de les negociacions mantingud es amb l'Ajuntament de Castelló de la Plana,

per tal d ' acon seguir beques de transport per a l' estudiantat de l'U1I , aque sta administració ha
decidit atorga r-les només a aquelles persones que el curs anterior van obtenir una beca de tipu s
compensatori.

Aquest és el llistat de persones que ja poden passar per la Consergeria del Campus de
la Penyeta Roja, per tal d' arrepl egar la seua targeta de transport:

Carretera Góm ez, José
Casarrubios Avellaneda, Patricia
Corella Góm ez, Ver ònica
Gómez Chalmeta, Ma
Hue so Llopi s, José
Lopez Barbera , Pedra
Marques Rornero, Ma
Rubio Cuenca , Maria
Salido Sorlí, Francesc

Cal comunicar que ens han sigut tornades aquelles instàncies que no adjuntaven tota la
documentació requerida, i també aquelles que no complien el requisit d'haver estat becats
l'any passat amb una beca compensatòria.

Aix í, preguem a aquelles person es a les quals els falte documentació que ens la facen
arribar el més aviat possible al Co nse ll d 'Estud iant s i Estudiantes mitjançant el registre , per tal
de fer-le s arr ibar a l 'Ajuntament.
Per a qual sevol aclariment passeu- vos pel Co nse ll d 'Estudiants o truqueu-nos al 345776.

PAELLES I "PA ELLS"
El dia 27, VII Aniversari de la creació de la Uni versitat Jaum e I, va teni rï
lloc, el prim er concurs de paelles, convocat des del Con sell d ' Estudi-
ant s i Estudiantes. Va ser tota una festa, unes dues-centes cinquant a pa
elles i més de tres mil persones van disfrutar d 'un dia meravellós a pI
sol i fum , al Campus de la carretera de Borriol. L'organització repartia els
ferros, la llenya i l' arròs, la resta ho portava cada colla. També es feia una paell
oficial, per taide ¡xx.Ier degustar aquesta delícia culinària.Tot açò va estar ame-
nitzat pel soroll de les dolçaines, que tant alegren les nostres festes tradicionals.
Vist l'èxit de participació, possiblement l'any que ve es repetirà.
CERCAVILES. Al llarg del dia, van transcórrer pels carrers de
Castelló,dues cercavilesamb el grup d'animació Flic-Flac.Music
Show, per fer entendre a la gent de la ciutat que la universitat
estava de festa.
LA FESTA A CASTELLÓ. A la nit, la festa va continuar en
Botanico amb l' actuació dels grups Fluor Kin, la Karrasca, Los

_ Buhos, Motel, Oblivion, i Where is whoner and the baffles, fins
ben oberta la nit.


	Campus_9_març_1998001
	Campus_9_març_1998002
	Campus_9_març_1998003
	Campus_9_març_1998004
	Campus_9_març_1998005
	Campus_9_març_1998006
	Campus_9_març_1998007
	Campus_9_març_1998008

