
EDITORIAL

El Campus de la Penyeta Roja comença a ser història. Quan deixarà d' existir,

els prob lemes que comporta, el després.i tot allò que t' interessa saber.
(Passa a la pàgina 2)
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La teua veu
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El Consell Editor de la Revista Campus vol, en aquest primer número, del que serà ja

-el quart any de vida entre tots vosaltres, fe~ una crida a tota la e muiÜtat ~niversitària ,

i en especial a I'estudiantat, per tal de contagiar ànims de col-labor êi- amb un projecte

que ara reprenem amb il-lusions renovades. Desitgem que aquesücontacte que ara
. . ~ .

establim siga el primer de tot un seguit de trobades de tots els iarits-i les estudiantes
. I . '\ u

amb tots els estudiants i estudiantes d'aquesta universitat. Volem q~'l ·nostra revista

siga la vostra veu i que, mitjançant les seues pàgine s, siguem capaços, entre tots, de .

transmetre allò que ens interessa. I perquè tot a~xò siga possible necessitem el vostre

ajut. Esperem la vostra col -laboracióper al proper número i us desitgem que passeu

unes bones festes de Nadal i un feliç Any Nou 1999!

Tens algun a cosa a dir?

Aquesta és la teua revista.
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PENYETA ROJA I BUIDA
" t ' t I d D t ".... .. n s e y so a se que a renye a.....

Aviat la Penyeta passarà a-la història; aquest

centre tan representatiu de la vida estudiantil

uni versit àri a del s anys9ü es tà a punt de

posar: "Tanca t per vacances indefinides...."

Amb aquest tancament -alguna part de la

nostra vida també s:haur à tan cat. Les

properes promoci on s s'esta lv ia ra n le s

pelegrin acion s per a anar a Penyeta , per a

presen tar papers davan t e l fe u bu roc ràt ic

universitari per exce l-lència,

A la nova ge nt tr aslladada (es tudi antat i

professorat) parei x que el ca nvi al Ca mpus

del Riu Se c els ha ana t la mar de bé :

Fel icitats, ja era h~'a !

·1EL PENOS TRASLLAT. ...

Però, endinsa nt-nos un poc en com està funcionant tot aquest
canvi, les paraules de l'Excm. Vicerector de Ges tió Econòmica
i Infraestructures, Sr. Vicent Ce rvera, ens aproximen a tota la
problemàtica queha portat de cap (per dir-ho d'al guna manera)
tothom.

El ca lenda ri acà de mic no va ser com haguera sigut lògic:
estudiants preparats per començar , aul es i instalIacion s
preparades per ser emprade;~, no ha estat aix í.

L' ent rega amb retard de l' edifici per part de la con structora i
prom otora ha co mpo rtat que e l trasllat de les instal-Iaci on s,
apare lls, etc. , fóra al matei x temps que la revisió i posadaa en
funcionament del mateix edifici.

Ara per ara el problema no està del tot solucionat, queden
encara tot un seguit de petites coses que amb el pas del temps
s'ani ran s o l ve nta n t , . c o m e n ta e l S r. Vi cere cto r.

També cal rem arcar que l'equipament científic de l'Escola
Experimental és mo lt co mp lex i s' ha de fer amb molta cura i
si topa amb lñ burocr àcia, com ha passat am b la .instal-laci ó
del gas, el canvi s'allarga.

Amb tot això, volem remarcar les paraules d'agraïment per
part del vicerector, Sr. Cervera, a tant els professors c orn els
estudiants que han patit les mancances i deficiències en aquests
2 mesos.

II DESPRES....

Aproximadament, les vaca nces de Pasqua han de servir per
fer el tra sll at del Ca mpus de la Penyeta Roj a a l' edifici del
Rectorat, on a l'abril ja es podri a mig afirmar, que funcionaria
amb normalitat.

Però , se nse qu e ningú es faça il-lusions, tot depèn de com
vag~n les obres de final ització.

El Campus de la Peny eta Roja, ara per ara era ce di t per la
Diputació de Castelló en un conveni d 'ú s gratuït, s' espera que
aques tes instal -Iaci òns tornen al holding de la Diputaci ó.

Quan el Campus de Borriol qued e buit , que crec que serà d' ací
a anys llum , es tornarà a l ' Ajun tam ent de Cast elló .

II N OSA LTRE S ?

Els estud iant s en general; els qu e havien estat es tudiant a la
Penye ta, no enyoren res, simplement ob lidar és el miÍlor que
es pot fer, j a que "e ncara tinc el reco rd de ls Jd'hora que
tardava a arribar", comenta Pepa Vallés .

. L' ed ifici nou, nom és per ser nou j a es mira amb bon s ulls ,
però "l'espai a la cantina deixa mol t a desitjar; les sa les
d 'ordinadors hauri en d 'estar més temps obe rtes i 110 tanca r
quan vo len .. ." segons afir ma" Pe pa Vallés (estudian ta '
d ' Engin yeria Inform àtica).

En general, els defectes estan ben a la vista, e l que s' ha de
procurar és que entre tot s, amb una mescla d' esper it cr ític i
tolerànci a, les coses vagen millorant.
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QUÈ PASSA A MAGISTERI?

Els estudiants de Magi steri han

mostrat el seu mal estar per les seu es

/lOl'es instal-lac ions de l'edifici B del ,

Campus de Borriol, inst àl-lacion s que

han quedat lliures: de sprés que el s

estu diants de Químiques s' hage n

traslladat al nou edi fici de l'Escola.

El problema ha vin gut qu an

s' han reconvertit el s antics laboratoris

en classes: els alumnes es queixen ge

)a sonoritat d'aquestes sales , que

produeixen un ressò molt desagradable

i que ha obligat a alguns professors a

modi ficar la se ua ma ne ra de don ar

classe. A ques t probl ema és molt més

seriós de l que puga semblar a primera

vista, i s'agreuj a encara més per a
l' esp ec ial itat d'Ed ucació Musi ca l.

S'h a de dir, però, que l' empipament dels de Magisteri

no és nou , ja fa temps qu e dura. T ot va co me nç ar amb la

'desaparició del Campus d 'Herrero (ara fa trescanys), on es

trobaven les classes de Magister i. Des d ' aleshores fins avui

els ha passat una mica de tot, primer, un retard en la construcci ó

de les instal-lacions esportives necessàries per a l' especialització

en Educació Fís ica, instal.lacion s es portives que, una volt a

construïdes no van sat isfer totes les es pec tatives ge nera des .

També es donava el cas (a ixò l' any passat) que les aules es

trobaven al Cam pus del Riu Sec, però els despat xos del s

professors i tam bé la bibli ografia pròpia de la ca rrera es

trobaven al Campus de Borrio l, amb la qual cosa, les estudiantes

i els estu diants de Magisteri es van convertir en els màxims

usuaris de l'autobús lNTERCAMPUS , sempre amunt i avall.

I, per últim , enguany., quan ja semblava que tot

s'arreglaria perquè l'edifici B de Borriol quedava bui t en

marxa!' les/e ls de Qu ímiques, -apareix el problema de la

res sonància del s exl ab oratori s , ara convertits en aules .

, Tot i que ja se sa p que açò són probl emes temporals,

i qu e tot s' arreglarà qu an es tiga aca bat de co nst ru ir e l nou

campus, la gent de Magister i ja estan una mica farts de ser els

pàrie s de l'Ull.

Així mateix, ca l di r que les/els de Magis ter i han fet

seua una reivindicaci ó que ja fa anys que dura. Es tracta dels

accessos per a minusvàlids a l' edifici B del Campus de Borriol.

Actua lme nt, l'única rampa d ' accés es troba per la part de

darrere de l' ed ific i, no n' hi ha ca p per la par t de davant , que

co munica l' edi fici B am b el C, on es troben la ca ntina i la

bi bli o tec a (dos llocs c la us , per raons d iferent s ) .

El pa ssat dia IOde ' novembre va te ni r lloc una

concentració (bastant nombrosa, per cert) a l'entrada de l'edifici

B, j usta ment a les portes on caldrien les rampes d 'accés. Els

concentrats no deixaven entrar ningú per aque stes portes i, tos

havíem d 'entrar per la porta de darrere, pegant la volta a

l' edifici . Aix ò és , ni més ni menys, e l qu e han de f er tots els

dies aquells que van en cadira de rodes .

La veritat és que va ser una t'orma molt eloqüent de

fer-nos veure la putada tan gran que han de fer els minusvàlids

tot s e ls dies per a entrar a l'edifici . De seg ur qu e to ts vam

pr endre co nsc iè nc ia que ca l un a rampa d'accés per a

minusvàlid s a l'entrada de l'edifici B.

Sembl a ser que la protest a ha tingut efecte i qu e

pròximament es cons tru irà una rampa. Esperem 'que aq uest

pròximament siga veritablement pròxim, i no hàgem d'esperar

molt per a veure la rampa. ' '

11



BREUS

ICONNECTA'T A INTERNET

La Universitat Jaume I t'ofereix des del passat 26 d'octubre

la possibilitat de connectar-te a ln ternet des de casa de manera

gratuïta. Així, s' ofereix a l'estudiantat tota una sèrie de serveis

i informacions que esperem que ens aj ude a agi litzar el

func ionament de la nostra Universitat.

CURS DE SUPERVIVÈNCIA DOMÈSTICA

Des del passat dia 23 de novembre al 4 de desembre s 'ha

realitzat a la nostra Universitat el "Curs de supervivència seg le

XX I. L'art' quotidià" . La bona acoll ida que ha tingut aques t

ELECCIONS A DELEGATS

La Universita t Jaume I ha dedicat la darre ra se tmana de

novembre a realitzar les eleccions a d elegats i delegades per

a aquest curs 98/99. Sota e l lem a "G uanya Força: Vota" e ls

estudiants i les estudiantes han participat en aquestes eleccions

TANCADA PER LA LLENGUA

'La nit del passat dia "26 de novembre els membres del Voluntariat

Lingüístic van prot agonitzar un a tancad a a l' edifici C del

Campus de Bo rriol per tal dem anar un ajus t de la demanda

de cl asse s en va lenci à amb l' oferta d ' aq uestes cl asses. En

aquest cur s 98/99 un 30% dels alumnes m~triculats ha demanat

INOVA PORTAVEU

Els membres del Consell d'Estudiants van triar el passat dia

_ 3 de desembre Anna Calvo i Berrnejo com a nova portaveu

del Consell d 'Estudiants. Fin s al proper mes de març, en què

El

·1

La co nnex ió a ln tern et et permet co nè ixe r tota la inform ació

que ge nera la Universitat: agenda, actes, cursos , expos icions,

recull de no tíc ies . Així mateix , possibilita la pre pa rac ió de

classes, treballs i exàmens amb altres companys, consultar el

ca tàleg de llibres de la bib lioteca i fins i tot rea litzar tutories

electròniques amb els professors.

curs ha residit en els seus continguts: bàsics però desenfadats.

Durant les 10 ves prades qu~ ha durat el curs, els assistents

han pogut aprendre des de com planxar a com fer una bona

paell a.

per tal de reforçar l' organ igrama de representació es tudiantil

des de les inst ituc ions més bàsiqu es: els delegats de classe.

En el moment de tancar aquesta ed ic ió no di sposem dels

resultats definitiu s, però us seg uirem informant en propers

núm ero s.

ass istir a classes que foren impartides en ca talà , mentre que

l'oferta es redueix a un 17% de l total de les classes. Aquesta

tanca da; que a poc a poc es co nver teix en tradició és, alhora

qu e un ac te re ivindicatiu, un fò ru m de debat i di scu ssió i,

sobretot, de trob ada es tudiantil.

DIA MUNDIAL DE LA' SIDA

El pa ssat di a I de desembre van. tindre ll oc a les

instal -lacions de la nostra Universi tat tot un seg uit d' actes

per commem or ar el.Dia in tern acion al de la lluita contra

la sida : La vicesecretàr ia genera l, amb la co l-labo ració del

Conse ll d 'Estudiant s i Estudiantes, van organitza r una

taula redona amb el 'lema "La sida, un problem a de toros".

Així matei x, els voluntari s del Racó de la Solidaritat van

rep artir fullets informatius, llacets i preser vatiu s a tot qui

es va apropar a les taules informati ves que hi havia repartides

pel s diferents campus.

es celebraran le s eleccions claust rals , Anna representarà

l'estudiantat de la Universitat Jaume I i tractarà de solucionar,

des del seu càrrec , tots aquells problemes que afecten la

comunitat universitària.



Avui és divendres de vesprada i la cantina
pareix diferent a la resta dels dies: està mig buida
malgrat ser les quatre . Normalment, a aquestes
hores, sempre està de gom a gom , amb gent
prenent cafè ; d 'altres, de sob retaul a, algu ns
comparen apunts...

Però av ui és divendres i es no ta en
l'ambient. Les cambreres escombren i col -Ioquen
cadires damunt 'Ies taules; altres netegen el
mostrador on se serveix el menú i la resta de
l'equip prepara begudes cal~ntes darrere del taulell
bar.

Campus-Hola! Estem confeccionant una
edició de l periòdic Campus de I'Uji i hem
inaugur at una secc ió on pot partic ipar tot el
personal universitari... Com que la cantina és un
punt clau, hem pensat que estaria bé centrar-nos en vosaltres,
perquè tothom us ha vist alguna vegada! .

-Nosaltres? (Rialles de sorpresa) Esco lta! Que volen
parlar amb nosaltres per al periòdic!

-Has de saber que ací també treballen dos homes, a
la cuina, i que després també està J' encarregat... No totes som
dones, però ací fora de cara al públic sí que som quatre xiques

- Sí, a la cuina és on es prepara el menjar? i es renten
tots els estris i la vaixella . Nosaltres servim el menjar, els
cafès , netegem le s tau le s , recollim les safates ...

- ... per cert , escriu que no som unes pesades quan
diem que després de dinar deixen la safata al carret, perquè la
gent que està a la cuina ha d'escurar els plats i organitzar-los...

- ...Sí ! Sí! Que la gent (tant alumnes com professors)
torne les safates al seu lloc, perquè això és un autoservei i no
un restaurant...

C-Quin és el millor i el pitjor dia de la setm ana ?
Alhora: Els divendre s!
- Ja ho veus , ací els divend res no hi ha quasi ningú i

de vesprada encara hi ha menys gent, per això quasi no hi ha
treball...

- ... Els dissabtes sí que no hi ha res de treball! Només
obrim fins a la una del migdia, però ve molt poqueta gent:
algun despistat que està a la biblioteca o treballadors del centre.
Els dimecres i dijous són molt pesats, perquè és quan hi ha
més genti acabem esgo tades...

C-I què tal amb la gent?
- Doncs bé, com en tots els llocs n' hi ha de tot, però,

en general m'agrada l'ambient. Què dieu vosa ltres, xiques?
, -s-Malament, mol! malament... (Rialles) El contacte

amb la gent està molt bé... De vegades ve algun client que ja
el coneixes tant que abans de demanar-te res ja ïi has marcat
a la caixa .un tallat, i saps que se' l prendrà amb dos pastilles
de sacarina... Es fan amistats...

-Jo he estat atots els campu s i ara, de moment , estic
ací a Borriol i és curiós veure les diferèn cies que hi ha. Al

. L'ALTRA UJI
~ • 1 ~

L'ALTRA CANTINA

- Pei' cert, avui jo he ballat un pasdoble ací , emmig
de la cantina... (Rialles. Magisteri Musical ha fet un cercavi la
pel campus per celebrar santa Cecília, patrona dels músics).

C-Aquesta seria una anècdota que podríeu contar,
no? Segur que en tindreu de moltes més...

- Doncs sí, n' hi ha moltes, per exemple, l'any passat,
el matí de l'endemà de la Festa de la Inauguració, va vindre
un xic tot balancejant-se i va demanar-nos un cafè amb·llet.
Havia dormit tota la nit a la gespa de fora i duia tota la cara
marcada per l'herba! .

- .. .Conta tam bé això de la safata! (Ria lles)
- Mira, d'ací s'emporten moltes coses : forquilles,

cendrers i fins i tot aquelles safates que hi havia per.poder
emportar-se els cafès! Ara només en queda una... Fa poc, ens
van ensenyar les fotos d'una festa que havien celebrat a un'
pis... i en una foto hi havia una safata de les nostres ! És a dir,
que era un a prova de què sí que se ' ns duen co se s...

''':'''-Parlant dels cendrers: no llanceu la ce ndra de ls
ciga rrets dins dels gots, perquè després no es poden escurar
bé i s' han de desinfectar!

- Puc demanar jo també alguna cosa? Que els mocadors
.de paper usats els llancen a les paperes i no els deixen damunt
les taules;..

C- Ja ushe interromput prou, i amb tot això ja podré
fer alguna cosa... Gràcies!

I continuen amb el seu treball, que no havien deixat de
fer mentre parlàvem amb elles. Aquest grup de xiques tan
divertide s són les mateixes que dia a dia ens trobem darrere
la barra o que ens diuen que ens alcem per deixar lloc a altres
persones perquè tam bé puguen dinar. Crec que d'ara en
endavant, quan entre a la cantina, la veuré des d'una perspectiva
diferent, em posaré al lloc de les cambreres i mai més deixaré
la cendra de la meu a c iga rre ta dins la tassa de cafè!

11
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LA TEUA VEU
, J \....:l. / " ~ •

Supon go que todos, en algún momento de nuestra
aza rosa vida acad èmica, hem os ido a l Centro de
Documentación a buscar un libro y ... "[està en pr éstamo
hasta el año que viene! , ¿có mo puede ser?" Puess í, ese
l ib ro que ta nto ansiamos lo tiene un profesor.

-Oye, perdona, ¿y có mo lo puedo conseguir?
-Pues nosotros ahora le en viamos un correo

elec trónico al profesor y; en teoría, lo trae en cuanto puede
-rne dice la bibl iotecaria.

Pero las semanas pasa~ , y la fecha de entrega de
ese !rabajo esta a la vuelta de la esquina. ¿Qué haré? ¿Me
tocara ir a la librería de turn o y co mprarme ese Iibro que
se mor ira de risa en mi estantería?

Y yo me pregunto, ¿por qué el Centro de Documentación
no reduce los· pla zos de préstamo para los 'profesores? O al
me nos, ¿por qué se les permite sacar lib ros de los que sólo
hayun ejemplar? Y con respecto a los profesores, ¿por qué
piden trabajos sobre libro s que hay en la bibli oteca , pero que
tienen ell os en sus despachos? Y t odo es to . . . ¿cómo 'es que

Me gu staria que se hic iera una enc ues ta para ver qué les
. gustaria a los estudiantes. Creo que saldrian algunas actividades
extraescolares como juego s de ordenador, rol , ca rtas ..., que
tendrian muy buena acogid a. .

En verdad estoy quej àndome, los estudiantes.pagan por unos
servici os, por ejemplo, aulas libres de ordenadores, que muchas

IM'AGRADA I
© la ino uss de iog urt que posen al menú de la can tina.

© e ls j ard ins - ro to nda del nou ed ific i de l ' Esc ola .

© un xic pelut que sempre està per la cantina de Borriol.

© que en aquesta universitat som poquets i estem enjamília.

toda vía no se ha regulado?
En fin, yo seg uiré a la es pera de que ese profesor que

tiene el libro que yo quiero vuelva del extranjero o se acuerde
de devolverlo antes de mi cuarta convocatoria en la asignatura.

Raquel Burgos

veces no pueden utilizar porque hay alumnos que estan jugando.
¿Po r qu é no se guardan unas hòras para que jueguen, pera
que no lo hagan siempre, todos los días?

Espero que nadie se enfade conmigo. Sólo qu èria expresa r mi
male star , dec ir libremente lo que pienso , ya que me gustaria
que todos viviésemos mucho mej or.

Fab i àn Esco i Barberà
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ASSOCIACIÓ MUSICAL JAUME I
ORQUESTRA DE PLECTRE JAUME I

¿Q ue e n la UJI hay tina orquest a" , ¿o rq ues ta de qu é ?

Bueno, pues es verda d, a pesar de que la orquesta lleva ya
seis años de andanzas m usicales dentro y fuera de la
Universita t (incluso fuera del Esta do), la mayor ía de gente
no la co noce.

Ten éis ante vosotros una o rq uesta de pl ectro, ta mbién
lIam ad a orq ues ta de pul so y PÚl), orq uesta laud ística, etc .,
pero como es posible que esta tam poco sea muy expl ícito .
os di ré qu e esuna formación compuesta de instrumentos
de la familia dellaud y la guitarra, instrumentos tradicionales,
a menudo Ilamados populares o fo lk ló ricos qu e aq uí
muestran una cara di ferente. Es to es por el tipo de rnúsica
que pretenden difu ndir, que es, en prin cipio c las ica, pero
que abarca incluso obras de jazz, o m úsica de pel ículas.

En este curso la orq ues ta se plantea nuevos retos, aparecen
en sus miras algun os festivales internacion ale s, para acabar
de consolidar su ya reconocido pre st igio y abrir puertas a
nuevas posibilidad es de intercarnbios rnusicales , Qu eremos
tambié n ampliar nuestra repercus i ón en el arnbito de la
Uni vers itat , por lo qu e qu er emos ofrec er a todos los
interesados la posibilidad de aprende r a tocar con nosot ros
bandurria , laud , mandolina, guitara y bajo, pero si ya sabes
algo ven también .

El pr óxirno concierto de la Orquestra de Plectre Jaume I
ser à el d ía 20 de diciembre a la 18 horas en la Iglesia de
Sant Nicola u. Es ta is todo s invitades .

INGENIERÍA SIN FRONTERAS Castellón
ENVÍO DE MAQUINARIA A EL SALVADOR

ln gen ier ía S in Frontera s Cas te ll óri (IS F Cas te ll ón), es una
ONG par a e l Desarrollo qu e nació e l añ o 1997 e n la UJI,
c uando u n g ru po de es tudiantes dec id ió aportar sus
co nocimientos t écnicos al servicio de las zo nas mas afectadas
del planeta, dond e los avances tecnológicos no estan al alcance
de todos.

IS FC ma ntie ne co ntactos con elsalesiano Pepe Moratalla, ..
fu nda dor del pol ígo no ind ustrial Don Bosco. Este po lígono
se encuentra en los suburbios de San Salvador y cuenta con
un grupo de cooperativas (a luminio, calzado, pa nasIería,
ca rpinrería, etc.) cuya finalidad es el sos tenimiento de la propia
comunidad , ya que parte de los beneti cios se reviert en en la
m is m a co m un id ad , co ns ig u ien d o d e es ta f o rma :

• Crear un instituto gratuito donde atienden a jóvenes sin
rec u rsos qu e se ' podrían encontrar en la c a l le,
• un con sultori o rn édico,
• e l proyecto M iguel Magon e, encargado de rec.oger niños
de l a~ ca lles, dandoles aloj amiento , co mida , educac ión ...

En la ac tualidad, los tall eres del pol ígon o funcionancon unas
rnaquinas muy anti guas, y en el caso de La carpintería utili zan
he rr arnientas manuales que so n mas bien escasas, obtenie ndo
,]Jocos productos y totalmente arte sanale s.

,A partir de una de las visita s que, hizo el padre Pepe-Moratal la
a nuestro país surgió la posibilidad de que parte de las maqui nas
fuesen don ada s por un indu str ial.

Esta maquinaria necesita un a lim pieza y unos
pe q ueños arreglos a ntes de ma ndarl os a San
Sal vador, que van a ser rea lizados por ISFC. Para

-Y para poder man¡jarl os a S an Salva do r, se
necesitara una pequeña contri bución , la cu al se
p o dra in g re sa r e n la sig u ien te cuent a :
Banc aja : 06531100109415

dinero sólo ira dirigido al PROYECTO DE ENV IO
MA QU INA R I A A EL S ALVAD OR.

Muchas grac ias po r vuestra ay uda eintentar que
artículo ~e informe sobre tod o de l proye cto que
.varnos a real izar.

Ingeni er ía Sin Fronteras Castellón.

"



EL CONSELL D'ESTUDIAN~ESI ESTUDIANTS INFORMA
,. '

El Con sell d'Estudiantes i Estud iant s 'de la Universitat
Jaume I considera important poder arribar a tots els estudiants
.i estudiantes d' aque sta universitat i no tan sols a aquell s que
ostent en càrrecs de representació en el ~ diferents òrg-ans . És
per això que volem utilit zar aquest breu espai co m un can al
de comunicació amb tot s vosaltres. Mitjançant la Revista
Campus us informarem periòdicament d'aquells temes que
anem tractant.

També ens agradaria que ens féreu arribar tots aquell s
suggeriments, dubtes o queixes que con sidereu oportun s. No
oblideu que ens podeu trobar en el 964 34 57 76 o en el despatx
del Con sell d'Estudiants , situat al Campus de Penyeta Roja
fins el trasllat à les noves instal-lacions.

En aquests moments, alguns del temes més importants en
els qual s estem treba llant són:

-Eleccions a delegats i delegades
-Autobusos
-Normativa interna
-Campanya informativa

Fina lment ens"agradaria desitjar molta sort ~ l'equip de
"la revista Campus en la nova etapa que ara inicia amb aquest
primer número i oferir tot el nostre suport a aquest projecte.

... ~ "". - .
AGENDA - :, ~

,o. ,. ,,_~, • ~ __ ' , "

Teatre del Raval

-Dia 18 de desembre a les 21 hores, espectacle amb l' actuaci ó
d.' «El s Comediant s » amb l 'obra , 25 an y s
Co me d ian ts,A n to log ia, Pa s se ig p er Com edia nts .

IBEQUES, CURSOS i PREMIS

IAuditor i Mun icipal de Vila-Real

II Festival de Curtmetratges de Vila-Real, del 14
fins el 18 de desembre de 1998, a partir de les
22;)011. -

IAltres Espectacles

• 11 Jornades de Teatre, (Noves tendències, xarrades
col-loqui, espectacles ..),_del 9 al 18 de desembre
de 1998 a Castell ó.

~ Co ncert de Nad al per l'Orfeó Universitari al
Campus de l Riu Sec à les 19:00 hores.

. ... -,

• Concert de les Últimes Cançon s deRondalla, del
grup 'T radició" a la llibreria Babel, el dia 20 a
les -12:00 hores.

• L'Orquestra de Plectre Jaume l , de Castelló
actuarà a l' església de Sant Nicolau el dia 20 a
les 18:00 hores.

IV Certamen Universitari de Narrativa de la Facultat de Curs dePostgrau d'Educació i Teràpia Sexual, a celebrar
Ciències Humanes i Socials a la Universi tat Jaume I de l 15 de gener al 9 d' abril de
Termini: 15 de gene r de"1 999 1999. Consta d' I I crèdits i té una matrícula de 135.000

, , ptes. , ho organitza la Fundació Uni ver sitat-Empresa.

. ~

III P rem i Universitari d'assaig de la Facultat de Ciències Concurs de Cartells, "Carnestoltes 1999" organitzat per
Humanes i Socials la Regidoria dela Joventut de i'Ajuntamentde Castelló .
Termini: 15 de gener de 1999 Termin i fins el 30 de desembre de 1998. .M és informació

al telèfon d'Ofijove: 964-229551
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