
El nou edifici de l'UJ! , l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, s' ha come nça t

a uti litzar enguany. Poc a poc la Ciu tat Univers itària de Castelló s'està converti nt en realitat.. .
(Passa a la pàgina 2)
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La Revista Campus torn a a estar amb tots vosa ltres en aquest nou any 1999

després de les vacances nada lenques . Desitgem que aquest, sempre curt, descans

haja servit per a torna r a la rutina estudiantil amb la mate ixa il-lusi ó de sempre

(perquè nosaltres sabem cert que en el fons no podeu viure sense aquest ritme

frenètic i alienant que ens imposa, a voltes , la vida universitària) .

I volem que aques tes línies servisquen també per a donar-vos els nostre

reco lzament en aquests temp s difícils que s'acosten: els exàme ns.

Això sí, entre examen i examen no oblideu preparar les vostres col-laboracions

per a la nostra revista; per a la revista de tots.

J
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EL XIQUET DE L'UJI: L'ESCTE
L'anter ior reportatge va parlar so bre el Ca mpus de la Penycta. Entre
altres coses, s'ex plicava quan es preveu que es traslladen a Riu Sec
les ofic ines que enc ara hi ha i també es tocava una miqueta el tem a
de l nou ed ifici de la Univers ita t, l'anome nat l' Escola Superior dc'
Tec no log ia i Cièncie s Experimentals o ESTCE. En aques t núm ero '
volem fer una espèc ie de con tinuació i parlar de l' edilici més jove de
l'UJI (malgra t que aquesta qualit at pro mpte l' exercir à l'edifici de la
Biblioteca) .

Poc a poc l"UJI està convertint-sc en tota una Ciutat Universitària com
ca l. La ge nt que a llarga els seus es tudis haurà viscut molt s canvis
respec te els ca mpus: pr ime r es tave n el dHerrero, el de la Penyeta
Roja i el de Borri ol . Després va inaugurar-sc la prim era fase: l'e dilici
de Riu Sec al curs 95-96 i es va suprimir el Ca mpus dHerrcro . La
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques era un edilic i novíssi m
amb molta llum , plantes i una bib liotec a de tres pisos! Més tard , vam
ana r ve ient co m com ença ven a alçar-se altres edilicis: els blocs de
pisos de l cos tat i l' Escola. Se sentien crítiques en contra "de ls colorets
que liquen a les parets" , però també emoció perqu è tot lestudi ant ut
estaria cada vegada més prop, el que faci litaria el desplaçament d'un es
fac ultats a altres .

I en e l curs d' enguan y, 98-9 9, ja s ' ha pogut uti litzar l'edifici "dels
co lo-riuets", el qual rep familiarment diferents noms: l'Escola, Penyeta
11. Riu Sec 11 i potser n'hi ha algun més.

IQUÈ S'ESTUDIA?

En aq ues t edific i s ' estud ien les següents titulac ions: Eng inyeria
Indu str ial. Enginyeri a Indu strial especialitat Mecàni ca. Enginyeria
Química, Llic enciatura en Química, Engin yeria Tècnica de Dissen y
Industrial , Engin yeria Informàtica, Enginyeria Tècnica de Ge st ió i
Eng inye ria Tècni ca Agrí cola. Aquest edilici és I'u ulari però també
s' hi troben els laborat ori s, la cantina, el PIC , reprografia, l' aula
d'ordinadors i una biblioteca prov isional, Els tallers d'industria ls estan
e n altres edilic is. "S' ha de donar un aplaudime nt als tallers pe rquè
ara estan molt bé: a la Pcnyeta hi havia màquines als corredors . . ... ens
d iu una es tudianta.

ION ES TROBA QUÈ?

A la planta baixa està la cantina, que rep molte s queixes: s' ha quedat
xicoteta per a la quantitat de gent que la freqüenta (o intenta freqüentar
Ia si hi ha lloc !). Tamb é hi ha diferències d'opinions a les dues part s
en qu è es divid ei x el local : en restaurant i en cafeteria . N' hi ha qu i
diu que és cla ssis ta això d 'haver-h i menús diferents i que es podria
apro fitar l'espai del restaurant per a tots . Però també n'hi ha qui
pre fere ix pagar un poc més, menjar millor i saber que té lloc segur.

El PIC també s' hi troba a la planta baixa. Allò
q ue a ba ns s' a no me nav a SIAE (S e rve i
d'Informació i Atenció a l' Estudian t) ha passat
a ser e l Punt d'Informació del Campus. Els
se rve is que ' ofer eix só n e xac ta me nt e ls
mat eixos , com ara informació acadèmica,
in formació d 'activitats cultural s, borsa
d 'habitatge. beques i cursos. Així doncs. si
necessiteu qualsevol cosa, podeu adreçar-vos
hi (rec orde u que tam bé n'hi ha a les altres
facultats ). .

Primer pis : Servei de Reprografia, "dissenyat
amb els peus", com diu algú . perquè hi ha una
única finestret a per a tot l' alum nat de totes les
titu lacions i, no cal dir-ho, resulta insuficient.

La Sala d'Ordinadors tamb é la trobem al prim er pis i els informàtics
i informàtiques es queixen de ls aparells que els han posat : diuen que
só n vells, que tenen poca mem òria en re lac ió a les aplicacions que
ha n de suportar, que el s costa molt d'arrencar, que Internet amb
Windows 95 i en un DX2 és molt deficient . etc.. etc. I per aques tes
raon s hi ha ge ntque prefereix anar a les sales d 'ordin adors d' altr es
edili cis.

La Sala d'Estudi és un lloc aco llidor i, ma lgrat ser xicotet, la gent s 'hi
troba molt a gust. "El que m'agrada és que pots fumar --jo ho necessite
quan passe els apunt s-- i que ningú et diu res. El que.passa és que falta
un poc m és dcspai ...... s egon s opin a un a est ud ia n ta.

La Biblioteca provisio nal ocupa un corredor del segon pis. "És estrany
estar estudia nt al corredor", afirma un estudiant. Fins que l'edifici gris
de "Biblioteca" no es tiga acabat d 'ací un parell de mesos, haurem de
continuar e mpra nt aquest ll oc habi lita t (j a fal ta menys l l)

.Els despatxos dels pro fessors estan, segons el matei x model que la
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, als edilic is laterals.
Ca l destacar l'embolic de la "X" i la piràmide que hi ha enmig del
jardí d'un pati . També és remarcable la quantitat de plantes que hi ha
dins de tots els edilicis (les famo ses " rotondes-ja rdí") i la llum que hi
ha, no solament a les aules. sinó per tot arre u. .

IHOLA , CIUTAT UNIVERSITÀRIA!

Malgrat les queixes o de ficiències que ja hem dit que trobem en aquest
ed ific i, el co njunt general d'opinions és altament positiu . Ha resu lta t

un can vi molt gran, de l d ' estar a la Muntanya
de la Penyeta Roja. al d'estar a la Carretera de
Borrio l. Ara. anar a classe ja no costa tres quarts
d ' hora e n au to bus . A ra , se po den de ixar
tranqu il-les les gar roferes de l'hort-aparcament
del Penyora, sense cotxes per enmig. Aparcament
no falt a a l' Esco la . I si vo le m fe r un poc
d'exerc ici, pode m anar molt bé a peu. fen t un
curt passeig des de Cas telló (a ixò sí: sem pre i
quan les eternes obres de la carretera no face n
més forats per enmig!)

En definiti va: e ls plàno ls i proj ectes de l' UJI
estan co nvertint-sc en realitat. Una rea litat que
conve rtirà a l' UJI en una Ci utat Universitària
co m ca l. prop del casc urbà de Castelló . de la
futura estació del tren i feta (més o men ys) a
la mid a de les nec essitats de l' es tud ian tat.
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"ALGUNA COSA SOBRE ELS EXAMENS

Sem bla que el curs acaba de

començar. encara no estem adaptats

al nou curs i, allò qu e es ve ia ta n

llunyà, ha ar rib at com sempre, pe r

sorpresa. Els exàmen s ja estan ací , i,

a més d'un ens ha "agarra t el bou"

com se sol di r.

Tot i q ue ha víem j ura t i

perj urat que enguany seria diferen t,

q ue comen çaríem a estudi ar ben

promp te , que portaríem totes les

ass ignat ures al dia, qu e no eixiríe m

tots els dijous de festa , i tota una sèrie

de bon es int en cions que sempre es

fan quan com ença el curs però que

s'obliden de seguida.

Així do ncs, ens trobem igual

que sempre, a meitat gener i amb "el

cul a l' aire" , disposats a afro ntar la

nostra part icular "c ues ta de enero" ,

pegant -n os la gran empatxad a

erestudiar i no dormir, per tal de salvar

una mica el semestre.

Com tots sabem, tot i que mai

va malament recordar-ho, els exàmens

co mençaran e l di a 23 de ge ne r, i

acabaran el dia 20 de feb rer (llà stima

que enguany els Carnestoltes queden

dins d' aquestes dates, no podrem anar

a Vinaròs). Durant aquest gairebé un

mes. les classes s 'i nterro mpe n, aç ò

pot semblar obvi pe r als que fa més

d' un any que estem ací, però pot ser

tota una novetat per a la gent de primer

curs .

Referent als exàmens s ' ha de

sa be r que hi ha un a norm ati va

d ' e x à m e n s que és d 'obli g at

co mp lime nt tan t pe r part dels

pr o fe s s o r s com per p art d e

l'estud ian tat. Res ulta curiós donar-se '

compte que la majoria de nosaltres desconei xem

aques ta normativa, és una llàstima, perquè en

ella surt en algune s coses molt interessants, com

per exemple :

• S' estableix un mínim de'24

hores entre ' e ls exàmens

d 'assignatures troncal s i

obligatòries d 'un mateix curs i

semestre .

• Els ex àmens orals tindran

caràcter púb lic i Seran

nec essàriament enregistrats

• Qualsevol estudiant, ~mb dre t a

examen, podrà so l-licitar la

creació d'un tribu nal, respon sable

deIa

real ització, desenvolupam ent i

valo ració del seu examen .

• En qu alsevol cas, serà el

professor responsable, i no el seu

substitut qui s ' encarregarà de

l'avaluació de l'assignatura.

• Les qu alificacions dels exàmens

s ' han de publicar en un termini

de 15 dies de s la realització de

l' examen. (Aques ta se la salten

molts)

• Tot l' estudiantat tindrà dret a

revisar e l se u examen.

• La revisió d ' exàmen s s' ha urà

de realitzar entre 4 i 1I dies

desp rés de la pu blicació de les

notes.

• L' estudiant pod rà imp ugnar per

escri t el res ultat de la seua

ava luac ió o revisió davant el

Dep artam en t.

Per a conclo ure ja nomé s ens resta

desi tjar-vos bona sort a tots i a

totes i dir-vos que tampoc cal

preocupar-se massa, tot exame n

suspès se mpre es pot recuperar:



CONSELLS DE TITULACIÓ

Durant to t e l mes de desembre s' ha n es ta t cons ti tui nt e ls

Co nse lls de Titul ació de les diferents carreres que es cu rsen

en la nos tra Uni versitat. En e ls Co nse lls de Ti tu lació es

I TROBADA A BARCELONA

Els passats die s 20, 21 i 22 de desembre va tindre lloc a la

Un ive rs ita t Autònoma de Barce lona u na trobada de

representants d 'estudi ant s de totes les universitats que formen

parede l'Institut Joan Llu ís Vives. En aquesta trobada es va

reuneixen els delegats de curs , els membres de Junta de Centre

i el s representants en e ls departamen ts per tal de tract ar els

temes relatius a la titu lació .

continuar el camí començat a Morell a mesos arrere i que tracta

d 'arriba r a la institu cionalització d'un fòrum comú de debat

on es puguen aple gar les universi tats em plaçades en territori

de domini lingüístic cat alà.

I DRETS HUMANS

El dia IOde desembre es va celebrar el 50è aniversari de la Declaració

Universal dels Drets Humans. Amb aqu est motiu es van dur a term e

en la nostra Univers itat tot un seguit d 'actes commemoratius com ara

conferències, exposic ions i co ncerts (el més mu ltitud inar i del s qua ls

va es tar el prot agonitza t per Lui s Ed uard o Aut e en el recinte de la

Pèrgola el dia 16).

CREU ROJA

La ONG Creu Roja va escollir el Campus de Borriol per de sp lega r

durant els dies 17 i 18 de de sembre unes jornades inform atives que

sota e l nom " La guerra no es un juego de niños" tractaven de

con scienciar la gent sobre el problema de la sit uac ió de ls xiquets en

e ls co nfl ictes bèl-Iics, Tot un seguit de fotografies referides al tema

van envair el hali del Campus de Borriol j untame nt amb confer ències

i taules rodones que van girar en pro de la defe nsa de ls Dre ts Humans

i en especial de ls Dret s del Xiquet.

INUNDACIÓ

El passat dia IOde desembre va succeir una xicoteta inundació al nou

ed ifici de l' Esco la (s i haguéreu es tat a llí no diríeu que era xicoteta

però) . El succés va ocó rrer concre tame nt a l'edifici TC (e l de la

piràmide) on es tro be n els laboratori s d ' investigació i e ls despatxos

de ls professors. Sembla ser que va rebentar una canonada al quart pis

i l' aigu a va arribar fins i tot a alguns laboratoris del segon pis, amb

el perill que això comporta degut al material "sofis ticat" dels laboratoris.

Això só n prob leme s que ocorren a voltes als edi ficis acabats de fer,

esperem que no torne a passar.

El



L'ALTRA REPROGRAFÍA

Les 8 del matí de cada dia feiner és l 'hora

ciau en que les màquines de repro grafiar es posen

en marxa per a ga irebé no parar a l cap de 12

hores després.

Munt anyetes de 'caixes de fulls en blanc

o per qu è no dir-h o : " arbres en porcions" ,

fotocòpies per tot arreu , màquines que no paren

de funcionar, persones movent-se a tot hora del

mostrador a les fotocopiadores i nosaltres

omnipresents a tots e ls lloc s buscant el mim 54

de 2n de Dret i tot això en un espai físic que deixa

molt a desitjar......

- Però com veuen tot aquest món immers

en la monotonia pura i dura, darrere el mostrador

els treballadors i treballadores que sembla ser que no s'asseuen

en tot el dia?

El dia 5 de gener pel matí és sens dubte un dia la mar

de tranquil per a aquest servei (tots els estudiants estem en

casa o compra nt els regals), doncs bé, encara així la vergonya

i el sentiment de por és present en alguna trebal ladora de la

copister ia de l Riu Sec...... .La Revista Campus no es menja

ningú!

En general , els empleats estan contents amb la seua

feina, evidencia nt que no és la feina de la seua vida i que les

èpoques d'exàmens ells/elles també ho passen mal encara que

a la seua manera:més fei na-m és tensió.

Quant a la relació que tenen amb els pro fessors i amb

tots nosaltres en general és bona, l' estudi ant at sol tindre prou

respecte encara que és més estreta amb els professors , ja que

en són menys i estan més en contacte.

De dima rts a dijous i aproximadament de 10 del matí

a 18:30 de la vesprada i prop d'exàmens es pot dir que és quan

les màquines estan més calentes i la tensió és aflor de pell!

En anècdotes, val a dir i remarcar que les targetes per

fotocopiar en la biblioteca no són recarregables a l'igual que

les dels mòbils .... per tant, quan s'acaba al contenidor per

reciclar.

I qui s' ho podria creure? Que al nou minidespatx de la

reprografia de la nova Escola sols tingueren un endoll ......serà

segurament per a la cafetera , ja que les màquines ja van en

llum solar!

L'Escola Superior és molt gran i be n

esplèndida, parei x que to t pug a cabre en el seu

interior, però si vas a fer fotocòp ies entres en una

altra dim ensi ó , la d ' all ò desc o neg ut.

L'espai físic és molt menut, per tant els

caben menys màquines i, apreciats futurs enginyers

us heu d 'esperar i esperar.

El persònal de 'copisteria am b tota la bona fe i

respecte, sobretot la de la nova Escola us diu que

ting ueu paciència qu e fan sincerament e l que

poden; així que a ningú se li oblide que té tot el

dret a queixar-se i així millorar la nostra qua litat

de vida, supose que ja sabeu perquè ho dic !.
• I
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Primera quiero agrade ce r es ta oportunidad ya qu e antes no
sab ía rn os. o yo no sab ía. exactamente d ónde podía dirigrime para
este tipa de casas , '

La primera de elias es preguntar por qué acaban tan tarde los
ex úmenes del segundo se mestre.

Somos, o son , muc hos alumnos los qu e neces itan trabajar en
verano para poder contin uar cstud iando el invierno sig uiente y a l
acabar tan tarde perdernos muchas oportunidades de encontrar trabajo.

¿No hay una soluci ón para aprovechar mejor el tiempo durante
- e l invierno y no te ner que usar casi me dio verano?

También me gu sta ria saber por qué so n tan caros los cursos
y confere ncias que van haciendo en la Un iversi dad, por qu é no son
gratu itos o, como mínimo. no tan caros. Muchos de e llos so n muy
inte resantes, pera no s quedarnos 's in poder hacerlos, porque tienen
unos precios . no restr ict ivos, sino muy restrictives , para los estudian tes
e n cua nto te interesa mas de uno .

La tercera cosa es también preg untar por qué en Riu Sec hay
dos aulas de infor mat ica que estan sie mpre ce rra das pa ra usarlas po r
libre, ya que sólo co n dos aulas abiertas, cuando no hay cl ases en
e lias, para tantos a lum nos como somos es muy poca y sie mpre se
forman unas largas colas y perdernos mucho tiem po esperando para
poder usar un ordenador.

Y por última, que tiene que ver con lo anterior, ya que también
ten gamos que esperar mucho rat o, bue no, no es perar, porq ue c1los
estan allí rodo el d ía. es que hay un grupo bastante grande de "alumnes"
que estan siempre jugando en los ordenadores y ven que sus
co rnpa ñeros est an esperando para usarlos en ot ras co sas y siguen
j ugando.

¿Es esta normal ? ¿No se puede hacer nada?
Muchas gracias. Y volver a decir que est a mu y bien esta iniciativa
para que sepamos por lo mene s d ónde podernos dirigirnos para poder
hablar o poder decir este tipa de cos as .

Una veu preocupada

No! Malgrat que encara veja escrit genocidis lingüístics com
"Villavieja", "Alquerías del Ni ño Perdido" i ~ I di svarat més gran de
la història... Villanuebba de Castech ón" per la magnffica CASTELLÓ
DE LA RIB ER A, sopo rtern tindre un "m ig" ambient perquè es veu
que sencer no el cobreix l' administració valenciana, així qu e tots a
plantar pinets! i tan tes i tantes atrocitat s i manipu lacions televisives
en te levisions qu e pagu em tots com Canal 9.

Però qu è vo len aquesta gent?
Aq ues tes ties niaries que no més sa ben tirar ous i no estu diar

la ver ita t lògi ca i quatre esbojarrats q ue diuen defensa r el vertader
id ioma valenci à... quin", e l qu e els accents cauen a la tardor i su rten
a la pr imavera i canvien de se ntit a l'estiu, a part d 'i ncorporar
pa raules qu e sembla ixe n de " esperanto?

No estem to ntos i qua lsevo l po t intuir que hi ha més d 'un
object iu pel mig, prou amaga t qu e pot se r ving a de Madrid i es pague
a co p de xecs en blanc .
Per tant , e ls qu e defen sem la lògi ca i la nostra ver tadera cu ltura som
cata lanistes? Si és així, est ic molt orgullós de ser-ho: però que almeny s
aques ta gent ho diga cl ar: "no nos importa nada el valen ciana , peto
lo defendemos. hablando en castellano por supuesto, del imperialismo
cata lan" .

Andreu Vidal i Soriana

IM'A GRADA I
© Com dó na les classes el professor de Nove s Tecnologies Ap licade s

a l' Ed uca ció.

© Q ue les bicis, les mot os, etc . es puguen deixar tan a propet de les
classes i de la cantina...

© La cant ina quan é s Nada l perquè n o hi ha ningú ,

© El servei informàtic d 'abast d'i nformació de cara l' cstud iantat
(però falten més ord inadors i de qun litat ...)

© Les f lo ritu res i j a rdin e ts de la nova Esco la Superior.

© Co nte mplar la m ar mentre es pe res, esperes, es pe res i espe res
l' autobús Int ercampus des de la Pe nye ta .

© Els so pa rs de classe i les festes de ls d ijous.
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AIE8EC: Unaopotunidad de hacer de
tu carrera algo diferente

Muchos est udi antes se preguntan qu é es AIESEC, lo ven por los
tab lo nes de anunc ios de la Uni versid ad pero no saben lo qu e
sig nifica ni a qu é se dedica. Pues eso es lo qu e va mos a inte ntar
cxplicaros e n estas líneas.

A IESEC es un a Asociac ió n Int ernacion al de Es tud iantes de
Ciencias Económicas y Empresariales (las sig las estan en franc és),
lo que no qui ere decir que todos los estudiantes qu e forman parte
de la asoci,~cion sean de esas carreras, sin ir mas lejos en AIES EC
en Caste llón ten ern o s estud iantes de Ingen ie ría ln fo rrn àtica ,
Tradu cción e Interpretaci ón, Derecho , A. D.E.M ... así qu e no vale
eso de que "c onrn igo no va: '

La es encia de A IÈSEC consiste en desarro lla r indi vid uo s para
co nseguir un imp acto en la soc iedad, y de esa forma ay uda r a l
desar rollo de los países y sus gen tes co n un corn promiso hacia
la coo perac ió n y e l ent e ndim ient o int ern a c ion al.

Las di men siones de A IESEC son inrnen sas ya qu e es tamos en 87
pa íses y este año es nuestro 50 aniversa rio, lo qu e quiere deci r
qu e ya te ne rno s un a bu en a base a nu est ras es pa idas de la qu e
podernos sacar cosas muy provcch osas,

En lo que se refi ere a A IESEC en Castell ón, nuestra oficina se
encuentra a l lado de reprografia en el Campus de Riu Sec. en el
edifi c io de C ienc ias Juridíca s y Empresariales (si qui eres pasarte
y visitarno s no te cortes).

Este año venimo s co n mas fuer za que otros años anteriores, hem os
multiplicado el número de soc ios y vamos a pod er llevar a cabo
ma s ac tivi dades . Durante este cur so vamos a desarroll ar do s
program as importantes: e.l programa Internacional de Pr àcticas
(lTEP) en el que Ilevaremos a cabo intercambio s de es tudiantes

para rea lizar pnicticas en empresas de l ex tra njero y el progr am a
de Responsabilidad Social en la Empresa qu e co ns is te en
intenta r crear conc ienc ia sobre la res ponsabilidad socia l de las

. empresas de nuestra provinci a desde una perspectiva internacional
y a la vez a m pliar nuestros co noc im ientos so bre e l tema.

De las actividades que real izarerno s este año hay un a q ue no s
mot iva de forma especial, y es que organizaremos nosotros rnismos
un Cong res o para ge nte de toda la Cornunidad Valen ciana, de la
Co munidad Murciana y de Castilla la Mancha aquí en la provincia,

. y eso es un a o po rtunidad que 'no ten em os sie rnpre, así qu e hay
que aprovecharla.

Co mo ves tenemos mu chas cosas que hacer. La primera actividad
que tene m ós después de nues tas jornadas de presentac ión es un
curso sobre Marke ting Int ernacion a l los d ías 30 de noviembre y
I de diciernbre e n e l Campus de l Riu Sec, pera aquí no acab a
todo. A sí qu e si q uie res ay udarnos no tien es ma s qu e venir a
nuestra oficina y apu nta rte .

Aho ra te preguntar às qu é es lo"que A IESEC te da a ti. AIES EC

te da expe rie ncia , tra bajas co rno si es tuv ieras en una empresa,
con contabilidad rea l, ventas y pro specciones a e mpresas, RRHH ,
inte rcarnbi os, legal idad. etc. y cada es tudiante pued e estar en lo
qu e ma s le gus te, eso sí, siempre trabajamo s en equipo, qu e es
lo que mas te ayuda el d ía de ma ñana cuando vas a trabaj ar a una
empres a. Por o tra parte , fo me ntamos los va lores de so lidaridad
y de re speto e ntre cu ltur as . Y po r supu est o creemos e n 'e l
intercambio de personàs, ideas y rec ursos como la mejor manera
de desarroll arnos pe rsonalmente y ayudar a nue stro e nto rno .
Bueno no nos e nr ro llamos mas, si tienes dudas o quier es ma s
información no tienes que hac er nada mas que ve nir a nuestra
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ALTERNATIVA

¿Q ué es A LTE RNATIVA ? La asoc iac i ón mas joven de la

un iversid ad .
¿Q ué pretende ? Defender los inte reses de todo s los es tud iantes ,

co n el principal objetivo de co nseg uir una Universitat mas plural.
qu e ga rantice los de rec ho s de tod os los estud iantes. A I defender
al es tud iante nos referirnos no s ólo a inte reses parti cul ares si no
tarnbi én co lectivos . ALTERNATI VA pretende infor ma r en cada
momento de la situación real de la un ivers idad porque sólo con
información y trabajo diari o podem os conseguir una Univers itat
mas util Y, practi ca . En definit iva A LTERNAT IVA ere s tú .



Denúncia de l Consell d'Estudiants i Estudiantes de la
Universitat Jaime I

Després de la manifestac ió de violència viscuda a la Universitat
Autònoma de Barcelona, tot co inc idi nt amb la visi ta del
president Aznar, des del Consell d'Estudiants de la Universitat
Jaume I ens adherim als nostres compan ys i co mpa nyes
d'aq uesta Universitat, així com a la lloabl e posició que es tà
mantenint el se u rector Ca rles Solà.

D'alt ra banda, volem denuncia r la desmesur ada absol uta que
es va portar a terme per part de la policia nacio nal. Condemn em
amb ro tunditat les ac tuacions d 'aqu ells que impedeixen els
estudiants exercir el seu dret a la llibertat d'express ió i volem
recordar a tots aquells que sembla que han perdu t la memòria
històrica que els campus universitaris són inviolables, tot i que
aques t co stum no estiga escrit enlloc . Per tan t, exig im una
exp lica ció immedi ata del s responsa bles a la comunitat
unive rsitària de la UA B i a l conjunt de la soc ietat.

CONCURSOS

I J OVEN Y BRILLANTE J&B DE NOVELA CORTA.

Conc urs de nove l-la cu rta (de 70 a 120 fulls) de tema lliur e. E l
prim er prem i és de una beca de 500.000 pesset es en un curset a
l'estra ng er. Hi ha segon prem i i quatre accèssit s . El te rmini de
lliu ram ent és el di a I de feb rer cie 1999.
Més informació: 90 2 18 0000.

I PR EMIO LI TERARIO FUNDACIÓN JOSE LI TO.

El gènere lite rari cie les obres pre se ntacles poclr à ser novel- la ci
assaig, amb una exten sió mí nima cie 150 fulls, en llengua caste llana.

El premi és cie 1.00 0 .000 cie pessetes i e l termi ni de lliurament és
el d ia I de ma ig de 1999 . M é s infor mació a ls tel è fon s :

91.726.48 .00/9 1.725 .96.25 i a l fax : 91 36611607.

I PREMI"CIUTAT DE CASTELLÓ" 1999. XVI EDICiÓ. HUMANITATS. I
Poden con córrer a aquesta co nvocatò ria el s tre ba lls d 'H uma nitat s

que versen so bre temes circu mscr its geogrà ficame nt a la ci utat cie

Castelló de la Plana i els seus voltants . E l term ini és a les 13 hores
del dia 25 de gener cie 1999. Està co nvocat per l' Excm. Ajuntamen t

cie Cas te lló cie la Plana.

CONVOCATÒRIA DEL PREMI NACIONAL DE PINTURA PERA
JOVES "CIUTAT DE CASTELLÓ" TEMPS DE PRIMAVERA 1999.

Les obres haura n cie teni r un vo lum mí nim cie bas ticlor 15 i un

màxi m cie bast iclor 80 i poclra n se r pintades en qu al sevol de les

tèc niques pictòr iqu es. E l te rmi ni és a les 13 hores de l dia 16 cie
feb rer de 1999. Es tà con vocat per l' Excm. Aju nta me nt cie Caste lló

cie la Plana .

CO NVOCATÒRIA DEL PREMI NACIO NAL DE TEATRE
" CASTELLÓ A ESCENA" 1999.

Po dran concur sa r obres teatral s inèdi tes, sense límits d ' ext en sió .

La dotaci ó és de 400.qOO pe ssetes i e l te rmini és e l dia 5 de febrer

de 1999. Ho convoca l'Excm . Ajuntam ent de Ca stell ó cie la Plana.

Dia 26 de gener, "Soap" , a les 21. 30 h.

D ia 28 de gener , 'T he" "Oh" "Zone !", a les 2 1.30 h.

Dia 29 cie gener, "Adaru' s Satomic Cock", a les 21.30.

Dia 30 de gener, "Neus en Nues" , a les 2 1.30 h.

CONFERÈNCIES
Dia 23 de gener , "La novela de pos guerra" a càrrec cie Sant os Sanz

. Villan ueva, a les 19.30 h a la Sala d 'Actes de la Casa Municipal de

Cu ltura.

Dia 25 cie gener, " Idees per a l' esquerra plura l" , amb Fra nces c

Co lome r i Domi ngo García Mam í. A les 19.30 h a la Ll ibreria

Babe l.

Dia 26 cie gen er, "El pat rioti smo cons tituciona l", am b motiu clel

20è aniversar i cie la Co nsti tució. A càrrec cie Josep P. Mart í Garcia
a les 19.30 h en l'Edifi c io Huch a.

D ia 27 cie gener, " Influencia de los meclio s de comunicaci ón en la

educaci ón" a càrrec de Carlos Herrera C russet. Serà a les 20 h al

Saló ci' Acte s cie les Aulas Lat inidad de la Diput ació.

Dia 28 de gener, clins cle l cicle Por donde va la ciencia, la co nferència
"La obi cuidad cie! caos" amb C . Simó. A les 19 .30 h a l' Edifici

HlIc!za.

Dia 29 cie ge ne r, Rosa Navar ro D uran parla rà sobre "Francisco
Ayala y la novela clel ex ilio" a les 19 .30 h a la Sala d' Actes de la

Casa Municipal cie Cultura.

CURSETS ..

I CONGRESO SOBRECOMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA.
"Comunicar la Ciencia en e l sig lo XX I" . Se ce lebra a Gran ada del

25 al 27 cie març i e l termini dinscripci óés l'I cie febrer de 1999.

Més informació al te lèfon: 958 133 870 i a la pàgina web:

www.parqueci encias.com/congreso.

Congrés Bern at i Ba lcloví i el seu temps. Té lloc a S ueca els dies 3,
4 i 5 cie març de 1999. El pre u dinscripci óés cie 6.000 pessetes i

e l ter min i és e l dia 24 de febrer d e 1999 . Si vo leu més info rmació ,

la poclreu tro bar al te lèfon 96 171 09 36.
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