
/?¿- y /

Estudiar a l'estranger.

Breus.

L'altra UJI

La teua veu

Les nostres associacions

El Consell informa

Agenda

El divendres 26 de febrer TOTS A MENJAR PAELLA!! !
(Passa a la l'àgil/a 2)

EDIJ'ORIAL

Ja ha passat tot: els nervis, el no trobar els apunts en el darrer moment,

els mals de panxa, el pensar que no et sap res just abans d'un examen...

Ja ha passat. I ja estem ací de nou amb tots vosaltres, esperant que aquest

darrer mes que ara acaba no us haja resultat massa gravós. En qualsevol

cas, i per als mes pessimistes, recordar-vos que el curs acaba en setembre

i que una bona planificació de/l'estudi pot donar lloc a uns bons resultats

acadèmics.

I ara...Ara a prendre molta rivof1avina per posar de nou en funcionament

eixe cervellet que ara es troba esgotat de tant funcionar (ail , que no esteu

acostumats ...) i a respirar profundament per tal de renovar forces que

bona falta ens fa a tots. I a escriure. -a escriure molt i molt perquè ens

.teniu una miqueta abandonats i ens feu falta.

Ànim, la vostra revista us necessita.
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FESTA DE LA UNIVERSITAT

Un any més arriba la festa de la Universita t, els exàme ns
de febrer ja han passat (per a bé o pe r a mal ) i ha tornat la
quotid ianitat de les classes.És ara (ara i sempre) , quan s' agraeix
un dia de festa i de 'descans.

La fes ta de la Unive rs itat es celeb ra cada any e l 27 de
febre r, però enguany, com que el 27 cau en dissabte , s'avançarà

al divendres 27 de febrer. Eng uan y serà el segon any que , a
més dels ac tes ofic ials, tindrà lloc el popular i populós acte de
" les pae lles" , qu e con sisteix , com j a us pod eu imagin ar , en
pegar-se una bona fartada d' arròs. A més també té lloc l' actuació
de gru ps music a ls integrats per alum nes de la Universitat
Jaume 1.

16 h Actuació de qrupsuniversitarisde pop-rock(Campus de Borriol):

11 h Investidura d'Enric Valor coma DoctorHonoris Causa.
Salód'Actes Alfonsel Magnànim.

Campus del Riu Sec.

Col·laboren:
Oficina Verda, Ajuntament de Castelló de la Plana, Intur, Borax,
Botànica i Ajuntament deBenicàssim. I
-- ------------------- ~

Per a que en s infor me dels actes que tindràn \Ioc eng uany, la
Revista Campus ha parlat ambl a Portaveu del Conse ll d'Estudiantes
i Estudiants, Anna Calvo:

Revista Ca m pus - Quins ac tes heu preparat per a l dia de la
Festa de la Univer sita t?

Anna Calvo - Hi haurà di versos ac tes. Primerament una sè rie
d' actes acadèm ics organit zats per Rectorat , entre e\ls podem destacar
la investidura co m a Doctor Honori s Causa del escriptor i lingüísta
Enric Valor.

Desp rés, i organitza t pe l Canse \I d ' Estudiant s tindrà \Ioc la
realització de les paelles, que començarà a les 12:30 amb el repartiment
de l' arròs. la llenya i e ls ferros . Ca lculem que el dinar co mençarà al
voltant de les 2 Ó 2:30 . Tamb é hi haurà un cerca vila a cà rrec de
l 'ag ru pa c ió m usica l d e do lça i ners i tab al et ers " Di t". BON PRO FIT !! !

A les 4:00 de la vesprada
co me nç arà el conce rt o n
pa rt ic iparàn 4 g r ups, la
característica com una dels quals
és estar form ats per membres
de la UJL Al recinte del concert
hi haurà bar res i to tes e ixes
coses necessàries per a fer festa.

No sé si ho he dit, però tant
el co ncurs de paelles co m el
con cert seràn al Ca mpus de
Borriol.
R.C - Es pereu que el concurs
d e pae l le s s iga ta n
multitudinari com el de l'any
passat?
A.C- Esperem i creiem que sí,
j a que han telefonat di verses
p er s one s a l C o nse l l
d ' Estudian ts pre g un ta nt s i
enguany tambè es faria això de
les paelles. La única cosa que
ens asusta un poc és el temps,
però si fa un dia tan bo co m
l'any passat seg ur que vindrà
molta ge nt.
R .C.' Per qu ina raó ens hem
d 'apuntar a Cons erge r ia ? "
A.C.- És per a fer una previsió
d 'arròs i dels ferros. Tam bé si
ocor regue ra qu e sapuh tara
mo lt po ca ge nt , don cs es
suspendria l' acte. Però això no
passarà, en aques t moment ja
hi ha sufic ient gent apuntada .
R.C- Quin criteri s'ha seguit
pe r a seleccionar els gr u ps
que actuaran p er la
ves prada?

A.C· Mitjançant cartells pels campu s, fa un temps vam demanar que
els grups interessats en part icipar ens enviaren les seues maq uetes.
Per a poder parti c ipar, alme nys I co mponent de l grup havia de ser
estudiant de la Universitat.

La selecció entre les diverses maquetes la van rea litzar membres
de l Co nse l l d 'Es t ud ia nts i del Vice rec to ra t de Cu ltu ra .
R.C· Doncs a ixò és tot Anna. Ha estat un plaer par la r amb tu.
Moltes gràcies per at endre'ns.
I vosaltres, es tudiantes i estudiants, ja ho sabeu el divendres dia 26
a participar en tots els actes que tindràn lloc a la Universi tat i per als
que menja reu paella :

DIA 24

DIA 26

DIA 25

Honey Pie
Calamities

The Early Sunflowers
Lobo

The pan de molde

23 h Dijous Universitari a BOTÀNICa.
Actuació de DUSMINGUET.

PROGRAMA DELS ACTES

14 h Dinarcomunitari (concurs de paelles)
Cercavila a càrrec de l'agrupació musical "Dit".

(dolçainers i tabaleters)

Diade l'arbrea la Jaume I.
12 h Conferència: Serra d'Espadà, parcnatural.

Aula Magna de l'ESTCE.

Organitza:
Consell d'Estudiantes i Estudiants.
Servei d'ActivitatsSocioculturals (SASC).

11 ENGUAN Y, QUÈ?

IUNA FESTA, PER QUÈ ? I
El dia 27 de febrer de 199 1

aparei xia pub licad a al Diari
Ofic ia l de la Gen era lit at
Valenciana (DOGV) la lle i de
creació de la Universitat Jaume
I de Cas telló . Podem dir que
aquest dia va ser el naixement
de la nostra Universita, si més
no, del naixement "lega l". Des
d'aleshores, cada 27 de febre s
es ce le bra la ' Fe sta de la
Universitat, que ben bé es pot
co ns ide ra r co m un a fe sta
d 'an iversar i. Enguany la Ull
fa 8 anyers.

Durant els primers anys,
la celebració consistia en una
sèrie d'actes ofic ials, qu e la
veritat, no só n actes qu e ens
atraguen massa als estudiants.
Aixó va ca nviar l' any passat
a l fer-se per prim era volta el
"multitudina ri" acte de "l es
paelles" que va reunir gairebé
a 3000 persones.

Tamb é l' an y pa ssat per
primer a vo lta , e l Conse ll
d' Estudiante s i Estudiants va
organitzar un concert (pe r la
nit, en una coneguda discoteca
de Caste lló) on parti cipaven
grups integrats per estudia nts
de la Univer sitat Jau me I.
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ESTUDIAR AL ESTRANGER'

-expedient acadè mic
-res ulta t de la prova de lle ngua estrangera (lleva t l' es tud ianuu de

Filo log ia Anglesa i de Trad ucció i Interp retació )
-curs e n què es trob a mat ricul at (tenen prioritat els es tud iants d 'úl tim
curs)
-entrev ista, si escau.
El ter mini de present ació d ' instàncies (le s pode u trobar al vostre PIC),
és e l dia 25 de feb rer de 1999 i la prova d ' idioma és e l dia 5 de març i
es farà en la Sala d ' Actes de l' Escola Super ior de Tec nologia i Ciències
Experimentals.

IPR EFER EIXES ELS ESTATS UNITS? I
Si prefei xes creuar l' oceà i conéixe r un co ntine nt nou, també pots

fer-ho mitjançan t una de les nou bequ es que hi ha per als Estats Units .
La durada d' aquests programes és d'u n semestre sencer, dins de les date s
que la universi tat de destí dó na. Els requ isits per poder partic ipar-hi són:
es tar e n e l sego n c icle de la titul ació. teni r co neixime nts d ' anglès de
nivell TüEFL 550 (l leva t l' est ud iantat de Filol ogi a Anglesa i els de
Traducció i Interpretac ió i la data per a fer l' exam en és també el dia 5
de març, juntament arn la ge nt que s 'examina per aconseg uir una beca
Erasmus) i posseir un bon ex pedient acadèmic. Les diferent s universitats
posen d 'a ltres requi sits particulars, co m ara, l' Alfred University de Nova
York nom és ofereix les se ues places per a lestudiant at d 'Engin yeria
Qu ímica.

El termini de presentac ió de les instàncies és l'I de març de 1999
i, si voleu més informac ió, podeu adreça r-vos als Punt s d'I nformació del
C ampu s o co ns u lta r e n lnt ern e t e n : http ://w w w .ou .edu ;
http ://ww w.alfred .edu ; http ://w ww.shawn ee.edu .

IPARLEN ELS ERASMUS I
Hem parlat amb Juli a Rauth er, una estudianta alemanya de Traducció

i Interpretació . Ella està ací des de setembre i només li queden un parell
de setmanes per a anar-se ' n a casa. Co m que ja fa temps que viu i estud ia
a Caste lló, li hem pregun tat la se ua va lo raci ó de l ' e st àn c ia :

- La verdad es que es toy muy contenta de haber venido aq uí: he
aprendido mucho sobre vues tra lengua, vuestra cultura y he co noc ido a
mucha ge nte. Los es tudiantes Erasmus so lemos ir juntos, pero también
ten go amigos españo les qu e me han ense ñado sus cos tu m bres y e l
funci onarniento del sistema universitario, que es muy diferente del aleman,

Si aquest és e l vos tre prim er a ny d' estudi, potser no se us n'h avia
OCUITi t mai, o potser sí, pe rò necessit àveu la infor mació necessàri a. Si
vosaltres sou veterans de l' UJ[ , potser sí que n'h avíeu esco ltat alguna
cosa ,sobre l' oferta de beq ues que hi ha per a estud iar a l' estr an ger.

Es una molt bona opció: canvia r d' aires, canviar de gent, de llengua,
de cultura, de sistema universitari i d ' altres coses. Es pot fer una paradeta
quasi aca bant la ca rrera (això sí: si no teniu molta pressa per diplom ar
vos o llicenciar-vos!) i passar-se uns mesos es tudiant fora de la terra . A
banda de teni r interés pel funci onam ent del s vostres es tudis a la resta
d' Europa i als Estats Units i poder-ne aprofitar tot allò que l' Uf l no ens
pot oferi r, tamb é és una molt bon a exp eriència per a la persona (i les
relacion s socials !).

IQUÈ SÓN LES BEQUES SÒCRATES-ERASMUS?

Parlarem primer de les beq ues que co ncede ix la Unió Euro pea : les
famo ses S òcrates-Erasmus, L' obj ectiu d 'ell es és que "els es tudiants/e s
dels últims anys de carrera cur sen es tudis reconegut s relacio nats amb el
seu program a d ' estu di s, millo re n e l seu co ne ixi me nt de llen gü es i
adquirisquen una ex per iènc ia europea qu e e ls done valors i hab ilitats
cultura ls a fegits". Per aconseguir això , la Univers itat Jaume I ha signat
convenis amb 14 països de la Unió Europea i d'Europa de l' Est, que són
els següents: Alem anya, Austria, Bèlgica, Bulgària, Dinam arca, Finlàndia.
Franç a. G rècia. Itàl ia, Paï sos Bai xos. Portugal. Regne Unit i Suècia .

IQUI POT PARTICIPAR-HI?

En aquest programa participen , per al curs 1999-2000, II titulacions,
amb un total de 190 places. Tothom té possibilitats d 'aconseguir-ne una.
però s ' ha de te nir en compte que hi ha una se lecc ió on es va loren e ls
seg üents apartats :

The United States 31 X 58

Creo que es una buena expe riencia y que cualquier persona interesada
en conocer un lugar nuevo debería probar ser Erast nus . Ademas, aconsejaría
que e ligieran una ci udad pequ eña como Castellón, porque es accesible,
pued es co noccr a mas ge nte y ¡te ahor ras dine m con el transporte !

Segur que ja se t'has animat a denamar una instància per sol-licitar
una plaça a l' estranger! Doncs ara ja saps alguna cosa més sobre aquesta
alt ern ati va qu e també se t'ofere ix i de la qua l te ' n pots aprofitar !!

Esperem rebre alguna postaleta q uan es te u pe r e l Món !!
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S'HA ACONSEGUIT: TENIM RAMPA!!

Si ho heu observat, el Campus de Borrio l es tà
d ' obres... No, no és per enveja de les obres de la
carretera, sinó que és una part de l'edifici que havia
d' haver estat fet des de la seua creaci ó:'Les persones
que vam acudir a la manifestació del dia IOde novembre

érem un a miqueta re ticents a les promeses qu e ens
havien fet de "sí, sí, la rampa ja està projectada..." Per
fi ar a j a podem ve ure qu e les promese s j a s' han

complert , però , clar, fins que no es fa soroll... Ara, per
fi , j a pod em dir qu e tindrem un Campus ada ptat!

14esJORNADES DE ESTUDI I REFLEXIO: EL PROBLEMA MEDIAMBIENTAL

Els passats dies 8, 9, 10 i II de febrer va celebra r
se qu art monogràfi c organitzat din s del Proj ecte NüW

ISONOMIA al Campus de Riu Sec. La participació va
ser d 'unes 150 persones, incloent-hi les 70 persones que
fan el màster "La mediació en.la societat de la Informació

(no us perfils profession als d 'inter venció soc ial, per al

seg le XX I)" . Hi ha do s monogràfics més qu e el
completaran: el seg üent tractarà sobre la col-locació i

l'últim sobre Euro pa .

VIII JORNADES DE PORTES OBERTES
"DESCOBREIX LA REALITAT"

La. Universidad Jaume I ha organitza t els dies 16,
18 de febrer i 2 de març la 4a edició perquè els estudiants
d'ensenyament secundari coneguen la nostra Universitat.
Les diferen ts titulacions es present aran als futurs
universitaris per co ntar-los les seues experiències . A

més, tam bé es rea litzaran tallers de pre inscri pció per
saber com sol-licitar plaça per a estudiar a les universitats
de la Co munitat Valencia na, així co m la projecció de

vídeos i visites a les instal ·lacions de la Universitat.

ITOCA TERRA

.. INFORMACIÓI PORTES OBERTES

Els dies 3, 6, 10, 13, 17 i 20 de febrer van celeb rar

sea l' edifici Hucha les segonesjom ades mediambi entals
orga nitzades per la Colla Ecolog ista de Castelló i el

Centre Exc urs ionista de Cas telló amb Banc aixa. Va ser
un cicle de conferències i exc urs ions alte rna des i van
comptar amb una alta parti cipació.
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Dóna gust treballar i més quan es tracta d'un treball

fet a gust i donant un servei , fent una funció a la nostra

societat, a la nostra Universitat, del dia a dia.

Aquest gust és VOSTRE, senyores de la neteja, un

gust que fins i tot té quasibé la majoria d'edat, 17 anys

fa que Carme treballa entre les aule s aparatoses i els

. passadissos amples del Campus de Borriol, que

conegué com a Col -legi Universitari de Castelló.

7 hores imparables de feina diària , repletes de patades

per la gran superfície universitària,movent els braços

amb el motxo d'esquerra a dreta, molt d 'espai i poca

gent per a passar el "palo".

I què d' apropiada us és la paraula NETA, on la N

us qualifica de nobles per agu antar lamentabl es

comentaris.. ~ "Com pague matrícula podem fer el que

vulguem"... així que a embrutar, oi?

La E , d'empenta per trobar- se davant de certa gent

que passa de tot , que com no ho han de fer els dóna

igual, així els lavabos mostren peculiaritats i productes

dignes de la imaginació: revistes porno [...], gent que

té problemes d'ubicació al món i no encerta el "forat"

i deixa la seua empremta a la vida, és a dir, de tot

menys diners que deixa clar que ni en diners està,

pagada la seua feina.

La T de treballadores amb molta educació, valor

que c~da cop brilla més per la seua absència, i per

últim, la A, des d'ací ànim a continuar en la vostra

tasca ja que encara que hage "gent" que us puga fins

i tot acusar i posar en dubte la vostra dignitat, i sospitar

quan desapareix alguna co sa d 'alguna aula on pot

entrar-i entra tothom, ací ho acompanyaria d'una dita ·

castellana que diu : "El ladrón cree que todos són de

su condicion",

Malgrat tot el que us aneu trobant, des d'ací gràcies

per deixar totes les instal-lacions impecables i com a

noves, cada dia cie la nostra vida universitària .



Tras leer los ante riores núm eros de vues tra revista. me he dada cuenta
de que. aunque la infonnaci ón que dais es bastant e fiabl e, siern pre os poneis
casi cas i de parte de la Ul l, cuando, en c iertos aspec tes, no deberí a sera así.

Soy un infromatico y me interesa expo ner los probl em as de mi ca rrera,
y, por extensi ón, los problernas de mi campus, en lo que a recursos se refiere.
En rcal idad, tod os sabé is de sobra lo que voy a contar, pero pareee como si
nadi e hici era todo e l caso que se merece .

Empezaré diciend o que no me gusta e l nuevo ca mpus . No. Ni de co ña,
Y no porque no sea bonito de ver, qu e es lo único que tien e. El tem a es ta
en qu e los penye teros nos hicim os demasiad as ex pee tativas con é l cuando
lo es taban construye ndo (bueno , yo no rnuch as), porque en vis tas del éx ito
que tuvo Riu I pen samos qu e Riu" se ría la g loria. E incompren sibl emente
so ha sida as í. Repito , inco mprens ibleme nte. Lo digo porque los erro res que
se co me tiero n al guna vez , sc supone que deberían sa lda rse co n e l tiempo,
pero en eso la Ul l , parce qu e es mucho pedi r.

Lo primera qu e vi a l entrar a l campus nuevo fue la cantina . Solo un
go lpe de vista bastó para ver qu e aqu ella era muy enano . Demasiad o ena no
para tant a ge nte que íbam os a ser. Y aqu í surge la prim era comparac ión con
el ca mpus de Riu I. Porque en ese campus la ca nt ina es DOBLE de grande?
En Riu s iempre tienes si tio, aunque tampoco so bre mu ch o. pero en nuestro
caso NO HAY espac io fís ica para todos, Qui en diseñ ó eso TAN mal? Qui en
aprobó esos pIanos?

Subí las escaleras y pen sé: "Con rep rografía hem os topada" . Cuqa l fue
mi sor presa cua ndo vi qu e dich o se rv icio tenía una ventana al mas pura
es tilo Borriol. Por Dio s, qu e es esto ?Porque nos odian?Por qu e no se dan
cu enta que en .Borriol es un horror ir a fotocopiar?Por que no nos ponen
unas ventanas co mo en Riu l'?(segunda comparación). Y lo que va mas alia :
Por qu e sigue e l monopolio en es te as pec to? Y por qu e no bajan de una vez
e l precio'?Es qu e no tien en bas ta nte co n no paga r e l local , la luz , ni a los
becari os?

Pero lo que toda el mun do se estaba preguntando era que tipa de nuevos
orde nado res habrían pu esto , ya qu e , cua ndo hici eron e l cam pus de Riu
(terce ra compa rac ión)se lucieron y pu sieron unas maqu inas qu e tod os los

inform aticos envidiabamos. En el Mediterraneo se habló de un "Aula Virtual"
co n lo cual , aquella prom atía. Pero al entrar vimos lo que yo personalmente
es peraba: los viejos orde nadores. Porqu e se nos dicrimina en este aspecto,
si, preeisam ent e, es te es el campus en dond e los orde nadores dcbcrían ser
lo mejor?Pero la cosa no aca ba ah í, Los ordenadores qu e ante s eran lentos
aho ra so n parsim oni osos. Por que? Porque so n DX 2 con Window s 95.Si
es ta se lo dije ras a un ingeni ero se reri ría de tí. Y es qu e, para e l que no
entienda de es tas casas, es to es co mo si qui sieras ir por la autopista co n un
lriciclo, andar andaras, per tardanís s iglos en llegar a cualquie r desti no. Por
pan er un eje mp lo, hace unos d ías tuve que buscar por internet un programa
para tarjeta gràfica fui a mi ca mpus y es tuve inte ntando acceder a la web
durant e una hora de reloj . Pero aqu ell a no tirab a. Fui a Riu y lo mismo me
eos tó 3 mi nuto s . Ten go te sti go s . A sí qu e co m pare n u stedes .
Hablen co n algún es tudiante de informatic a grafica para que les hable de
co mo se ven sus pra ct íca s de 256 co lo res a sólo 16. Y a una vcloc idad 5
veces mas lent a de lo co rrecto. Luego se quejan si los alumnos instalamos
"software ilegal " para poder trabuj ar en co nsdiciones , (cuando tenerno s que
agradecer al Windows papal).

Y co mo me es toy ex te ndie ndo ya dern asi ado só lo di ré mas que las
. tarimas de las clases qu e tan habilment e han co locado, van a ver parti rse
la cr isma a mas de un profesor. Los hay que ya han ca ído mas de una vez,
y mas de dos,

En resum en, que a un es tudiante le da igual que su ca mpus tenga unos
co lores fanui sti co s, unas luces es pe ctac ulares, una s plantas qu e for ma n
letritas, una piràmide futuri sta, ni nada de eso. Los estudiantes solo queremo s
qu e los recurso s por los qu e pagamos sean como Dio s ruand a . Y, a estas
alturaas . tod av ía no comprendo como han podido levantar un ca mpus tan
RIDICULO.Y aún me dejo casas por co me ntar.

Sin mas sc desp ide un alumna. Espe ro qu e es ta s irva para a lgo y que
los respon sabl es hagan caso. Elias sa be n qu e es ta pasa, leen es ta revistA,
leeen las news, pero no hacen caso, y encima se ca llan. Para variar hay que
atacar para co nseg uir resu ltados.

El Miembro de la Pradera.

e

LA VIDA CONSISTEIX A APRENDRE A ESTIMAR .
Des de fa a lgun temps acostume a tenir el sentime nt de qu è ja no em

pertanyTinc la se nsació de se r un objecte qu e es co l-laca en un Iloc 
Mi ra, ací queda bon ic !- . co m es posa un ge rro damunt d 'u na taul a. Doncs,
no res , què ane m a fer- li, ad me tem qu e form e part del pa isatge , Però que
no se m' exigi sca que em qu ed e de braços creuats i la boca ca llada! Si tu
pateixes, j o 110passe fat al . I hi ha mom ent s en qu è aqu est dolor crida des
de la profunditat de les meu es entranyes, perquè fai g meu la mald at dels
altr es i ai xò em fa patir enormement. Per això, quan decidi sc donar la cara,
vaig fins el final sense embuts . Mai he es tat una per sona ca lculadora. O em
ca lle o la munte, Sen se mit ges tint es .

Q ue no em demanem , do ncs, qu e s iga prudent o que retlexiones
profund am ent aba ns de prendre una deci sió , Qu e no em demanen tampoc
que siga un bon xiquet, co rn so l fer-se amb els xiquets - Sigues bon xiquet,
reiet me u i no faces mald at-, Aques t truc no dóna res ultat amb mi . Es temps
per dut. Mai pod re es ta r- me quiet i tranquil. Sóc a ixí i a ix í moriré .

Als xiquets se' ls diu qu e la cò lera és un vici i un pec at , sense dubte
perquè això simp lifica les coses. Però la cò lera i l' enuig acostume n a tenir
e l cos tu m de po sar de relleu Ics co ses que u vo l. Si m 'enfade perquè he
perdut en el joc (p.e . el Mu s), és un signe ev idenl de què realment a qui
es time és a mi mat e ix. Si m 'escl ata la cò lera per defendre a l' altre o per
Iliberar-Ie (p.e. d ' engan ys), aques ta cò lera revel -la e l me u amor pe r l' altre.

Un dia em van preguntar e ls me us alumnes: " Has odiat mai ?" No . Odie
les ma ldats de l ho mes, però no els puc odiar a d ' ell s. El que més bé se nto
vers Ics coses o persones realment dolent es, és abatime nt. Co m és possi ble,

Déu meu , una cosa així '? Pense que les guerres. que han sembrat de dol tota
al història de la humanitat , es deu en en part a què no hem sa but mos trar-li
a l'hom e, mostrar-nos, les vertaderes metes sobre les què mobilitzar aquesta
ene rg ia qu e du em a din s. Quan a lgú és rac ista , per exemple, és perquè
s'eq uivoca d ' ad ver sari i utilitza la cò lera co ntra a llò qu e és diferent. Es la
por a l'altre, a l qu è es co ns ide ra culpa ble de tot s els mal s i per això se
l'odia...

Quan algú s' indigna, ha de preguntar-se prim er si és digne, per exemple
de don ar un cop de mà als que ho necessiten .La indign ació potser una pura
vàl vula d ' escap ament per a tranquilitzar la con sciència.per a ixò mai ha
d ' eximi r de l' ucci ó.Jo sé molt bé qu e la meu a indi gnaci ó naix de din s, de
les profunditats de la meua ànima.En aquest mom ent . no pen se en allò que
puguen dir els altres .No m' importa gens ni mica el que puguen dir o pensar.L'
úni c qu e m "importa en Jlques t mom ent són les v íctimes .a les que es deixen
tir ades i aba ndo nades.Es llavors, quan esc lata la meu a cò lera .! després vé
la sego na cò le ra ,la de ve u re qu e la indi gn aci ó no és uni ver sal.

La meu '! forma d'indignar-me és un senyal evid ent de que sóc un home
apassion at. Es necessari se r apassion at per a dur a bon port el vaixell de la
vida .No m ' atrevei xo a di r, ni molt men ys.que he aconseg uit guanyar la
batalla de la meua vida .per ò recon ec que és realm ent molt gratificant i unna
e l cor sabe r q ue, de vega des.els alt res s' han co ntagiat per un esforç o per
una acc ió pròpi a.

Jos é Pedro Monferrer

IM'AGRADA I
© Veure co m e ls iaios observe n Ics ob res de l pont sobre e l Riu Sec (ahà! T' hem

pillat:a tu tam b ét'agradaveure-ho ...!!)

© Que e l SASC (Servei d' Activitats Soc ioc ulturals). organitza cvent s de partic ipació
es tudiantil. com la Festa de Febrer, en col-laboració amb c i Conse ll d'Estudian ts
(ànim M' Àngel s)

© Que aviat siga la festa de la Universitat.

© Que ja s'hagen acabat aquestes quatre se tmanes de patiment percu lpa del s exàmens.



CLUB UNIVERSITARI DE
MUNTANYA DE CASTELLÓ

Pot ser que, si sou curiosos i aneu mirant regul arment e ls

diferents taulers dels campus, j a coneixereu aque sta associ ació.
Es tracta d 'un gru p hom ogeni de persones als qu als e ls uneix
l' amor per la natu ralesa i el desig de disfrutar del nostre entorn,
això sí se mpre amb el màxim respe cte.

L'associació es tà composada per una vintena de membres,

procedents de diferents àmbits de la Universitat, en ella podem
trobar membres del POl (pe rsona l docent i invest igad or ,
professors per a e nte ndre' ns mill or) del PAS (persona l
d' admini stració i serve is) i evide ntmen t de l' Estudi antat. Així
mateix no es tracta d 'un grup tancat i excl oent , j a que també
compten amb al guns membres de fo ra de la comunita t
Universitària.

Les activitats que realit za el Club Universitari de Muntanya
són les t ípiques activitats muntanyenques realitzades a l' aire
lliure, és a dir, acampades,
senderi sme , c amin ad e s ,
excursio ns, e tc . Tot a ixò

destinat a conéi xe r les
nostres comarq ues, qu e
moltes vo ltes a mag ue n
racons magnífics que només
es pod en g a ud ir a m b
aquestes ac tivitats .

E ng ua ny , e l C l u b
Univer sit ari de Muntan ya
ha realit zat fins ara un a
activitat, que va co nsistir en
una exc urs ió per la serra de
Borriol , el dia 3 1 de ge ner,
a m b un a n ot abl e
parti cip ac ió , j a qu e va n ac ud ir vo ra 50 pe rsone s .

Activ itats Primavera 99:
· 13 i 14 de març . Excursió per la Sie rra -Java lambre .
· 27 de març . Caminada Beni càssim-Bartolo-Ies Santes.
· 17 d ' abri l. Excursió La Pobl a-Borri ol.
· 29 i 30 de maig. Caminada Morell a-Cull a.

Apertura del període d 'insc ripci ó de nou s socis i de
ren ovaci ó d 'inscripci ó per al s ant ics so ci s del C lub :

Des del 18/1/99 fins 26/02/99. El preu de l' inscr ipció (per
un any) és de 1000 pts.

Si voleu més informac ió podeu co ntac tar amb:
· Vicente Palmer, palmer @mat. uji. es

dpt. de Matemàtiques, despatx T I-2329 -0 D de l Campus

de Riu Sec.

· Rafa Mayo Gu al , mayo @inf.uji .es
dpt. d 'Inform àtica, despatx TI - 1106-00 del Campus de

Riu Sec .

COLLA EC OLOGISTA DE CASTELLÓ

Por ulla Universidad libre de energias contaminantes.
Sí a las energias limpias ell la Universidad I aume I de Castelló.

El consumo de energías fósiles (petró leo , carbón , gas ...)
co ntinua en aume nto en el mundo actua l. Estas energías son
muy contaminantes y, por tanto, tienen consec uenc ias muy
negati vas pa ra el medioambient e .

En su aprovecharniento emite n c iertos gases ca usa ntes,
en gran medida, del cambio climatico qu e ya empieza a
afec ta rnos actualmente , y del qu e se vis lumbra n graves
repercusione s para el futuro. Estas energías no son ilimitadas,
con el tiempo se agotar àn.

Sin embargo , el sol, es tre lla luminosa , ce ntro de nuestra
sistema planetario, alrededor del cual gira la Tierra desde sus

oríg enes y fuent e de vida
en nuestro plane ta, adorado
en la anti güedad co mo un
di os , no s proporci on a
diariamente su luz y ca lor
desd e ha ce mill on es de
años, y no se agotar à hasta
despu és de desaparecer la
vida en la Tierra, por lo
tant o podemo s
cons iderarlo un a fu ente
inagot abl e de energ ía .

La energía solar, co mo
tal , puede es tar al alcance
de todo e l mundo, só lo
hace falta la tecn ol og ía
ad e cuad a p ar a s u
tr an s f orm aci ón y

utili zación en sus diferentes aplic aciones para las necesidades
humanas .

Po r todo es to sugerimos a la Unive rsi ta t Jaume I de
Castelló lo siguiente :
· La creación de líneas de in vesti gac ión so bre la s

aplicaciones y rendimient o de las ene rgías so lar, eó lica, y
otras renovables y no contaminantes .

· La d ivul gaci ón de dichas energías, favorec iendo la
creación de cursos, se mina rios, master s, co nfere ncias, etc .
sobre es te tema.

El uso de la energ ía so lar para praduci r la elec tric idad
para el consumo de la Universidad, instalando para ello paneles
so lares en los tej ados de los edi fic ios un iver sitarios, y así
servir de eje mplo a seguir al resto de las instituciones públicas,
cuyo tïn primordial es dar un buen serv icio a la sociedad en
ge nera l.

* Aquest dnicl,' ha estai resumit per Ili redacció de Ili Revista Ca"'I" /J degut a Ili seuallarg àriu.
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Des del Consell d 'Estudiantes i Estudiants vol em desitj ar-vos, ab an s
qu e res, èxit en e ls re sultats del s examens que ara veniu de fer . I també
demanar la vostra plen a col -laboraci ó en la segona festa important del curs:
La Festa de la Universitat. Per al proper 26 de febrer, di vendres, hem
preparat tot un seguit d ' actes (paelles, concerts, teatre ...) que esperem
siguen del vost re grat i els di sfruteu al màxim. Us es pe re m a tot s en el
Campus de Borriol.

I, d 'altra banda, el Con sell co ntinua treballant en altres tem es d'interés:
· Eleccions clau strals 1999
· C onstitu ció d el nou Con sell d ' E studiant e s i E studiant s
· Infrastructures

l, en definitiva, tot s aque lls tem es qu e afecten als estudiant s d 'aquesta
Uni ver s itat.

Fin s la pròxima... Ah! Ens vei em en la fe sta .

IPREMIS I
-11 PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE MARKETIÑG ESIC-BANCAJA. El premi té com a objectiu po ssibilitar a les empreses de la Comunitat
Valenciana unes ein es de marketing perquè puguen possibilitar el seu desenvolupament i ex pansió com ercial , així com la incorporació de noves tecnologies
i tend ències de gestió empresarial. .
El tema és lliur e, referit a investig acions de gestió comercial i marketing din s de l'àmbit de la Comunitat Valenciana. El termini és el dia 15 d 'abril de 1999
a les 21 .00 .
Si vol eu més informaci ó-us podeu dirigir a la Secretaría General de ESIC al tel èfon 96 3)9 02 32 o a l'adreça info.val encia @esic .es.
-IV CERTAMEN UNIVERSITARIO DE TEXTOS TEATRALES DE LA UNIVERSIDAD POLITECNI CA DE MADRID. Podran participar-hi autors
menors de 30 anys que es tiguen relac ionats a qual sevol universitat espanyola: professor s, alumnes , PAS.
L'obrà s' haurà d 'ajustar a un mínim de duració escènica d'una hora i un màxim de due s hore s.
El termini és el dia I de mar ç de 1999 i la decisió del jurat es farà públi ca al maig.
Trobareu més informació als telèfons 91 33679 84 i 9 1 3366254 de la Univer sidad Polit écnica de Madrid.
-III PREMI DE TRADUCCIÓ ANDREU FEBRER. La Universitat de Vic co nvoca la tercera edició d'aquest premi en el que podran presentar- se traduccion s
al ca st ellà o al c a ta là de te xto s compl e ts inèdit s en la ll en gua d ' arribada. El tema d ' aque st a ed ic ió é s el Medi Ambient.
E l term ini és el dia 16 d 'abril de 1999 i més informaci ó us la donaran al tel èfon 93 889 24 44 iai número de fa x: 93 88 9 1647.
_2a EDICIÓ PREMIS D'INVESTIGACIÓ DE LA CAJA RURAL VALENCIA. Els treballs d 'in vestigaci ó se centraran en l'anali si de l ' àrea d ' agricultura,
d ' economia i l'àrea soc ia l.
El termini és e l di a I d 'abril de 1999 i cada àr ea d 'investi ga ció tindrà un primer i un se go n pr emi de 1.000.000 i 500.000 resp ectivament.
Heu d 'adreçar e ls vos tres treball s al: Servicio de Asesoría de la Fundaci ón C aj a Ru ral de Valenci à. Pasei g de l 'Alameda, 34 . 46023 València .
-IV CONCURS DE PINTURA "CLEMENULES". L'ajuntament de Nul es convoca aques t concurs, e l tema del qu al versarà sobre la taronja en totes les
seues facete s: conreu , recol ecci ó, manipulació, consum, etc.
Els qu adres hauran de tindre unes dim ensions mínimes de 105 cm s. i màxim es de 200 cms . en qu alsevol del se us co stats i es present aran degudament
emmarcat s. .
El termini és el dia 10 qe març i amb les obres present ade s ~s farà una expos ició del 21 al 28 de març de 1999.
-VI SETMANA DE VIDEO AMATEUR DE CASTELLO, org anit zat pel Servei d ' Acit vitats Sòci oculturals i l' Aula de Cinema de la Univers itat Jaume
I. Les obres no hauran de tenir més de 35 minuts de durada i no podran present ar- se per sones majors de 30 anys. Hi ha tre s prem is i el prim er té una dotació
de 75.000 pessetes. El termini és el dia 13 d'abril de 1999 i la proje cció del s vídeos serà del 3 al 6 de mai g de 1999 . Si teniu cap dubt e o voleu més informació,
telefon eu al 964 34 56 98 .

ICONGRESSOS I JORNADES I

-Dies ó i '7 de març: La vida soñada de los ànge les.
-Dia 12 de març: El abu elo .
-Divendres 19 de març: Pequeños guc rreros .
EXPOSICIONS
-WENCES RAMBLA ex posa del 12 al 7 de mar ç a
la Gal eri a d ' Art 4 de Vila -Real. L'horari és de les
18.30 a les 21 hore s, però els dilluns tanquen .
ALTRES
-XII FIR A DE MIN ERALS DE CASTELLÓ.
S'inaugur a el dia 27 de febrer a les 12.00 i es trobarà
durant uns dies a la Plaça Sa nta C lara .

I ESPECTACLES I
CONCERTS:
-Dia 25 de febrer, Danny Boy actu arà al Pub Terra
amb la seua música de blues i rock a les 23 .30.
-Dia 4 de mar ç, co ncert din s del Cicl e de Mú sica
Clàsica a cà rrec del Prazak Quartet. Ser à a les 19.45
a la Sala d 'Actes del Co nseva rtori Superior de Mú sica
de Cas telló .
CICLE DIA DE LA DONA DE CINEMA
Se ce lebra al Teatre Muni cip al de Ben icàssim amb
sess ions de 19.30 i 22.3 0 .
-Dies 5 i 6 de març amb la pel-Iícula Gabbeh.
-Dia 8 de març amb El faro del suro

SEN ES JORNADES D'INTERLOCUCIÓ SOCIAL SOBRE LA COL'LOCACIÓ". És un curs mon ogràfic din s de " La mediació en la societat de la
informació (nous perfil s profesionalsl d 'intervenciósocial , per al seg le XX) ". Es tractaran temes com " El treball productiu i reproductiu" , "L'e ntorn de
l' empresa, l' ètica empresarial i la cultura organitzacional", "El repartiment del treb all: treb allarem men ys per treballar tote s i tots?" i "Eu ropa, treball i dones".
De l'I al 4 de març amb' una durada de 20 hores, se celebrarà a la Sala d 'Actes del 'Escola Superior de Tecnologia i Cièncie s experim ent als. L'horari serà
de 16.00 a 21.00 i la matrícula és gratuïta i pot fer-se fins l'I de març al Projecte NüW. Més informació pod eu trob ar-la a l' adreça http: //www 2.uji .es/now.

-CONGRESO CASTELAR Y SU TIEMPO qu e organitza l' Excmo. Ayuntamiento de Petrer din s de "l' Any Ca stelar" els die s 29 i 30 d 'abril i l'I demaig
de 1999 . El congrés vo l fer comunicacion s i es tudis sobre l'Espanya de la seg o na meitat del seg le XIX, el

, republi can isme com a idea políti ca i la figura d ' EmiIio Ca stela r.
La inscrip ció és gratuita, fin s el dia 16 d 'abril, amb dret de rebre les act es del congrés . Les comunicacions es
podran presentar fins el dia 15 de mar ç de 1999 . ' ,
Més informació la trobareu al tel èfon : 96 537 10 50 i ales adreces: adlpetr e @dip -al icante.es i petrer@dip
alicante.es .
_4a REUNIÓN DE JÓVENES INVÈSTIGADORES, del 29 d ' abril al 2 de mai g, organitzada per la Xunta
de Gali cia . Seran une s pon ènci es ex pos ades pels participant s qu e es co mpleme ntaran amb taules redones,
confe rències i acti vitat s lúdicoformatives.
Poden participar els joves espanyols menors de 26 anys i qu e hagen fet la preins cripció abans del dia 26 de
febrer de 1999. La quota de par ticipac ió és de 8000 pessete s per per son a i inclou l'allotj ament a l' Alb ergue
Juvenil de Gand arío d 'A Coru ña.
La Dirección Xeral de Xu ventude us proporcion ar à més informació al tel èfon 981 5448 21 o al núm ero de
fax: 981 54 58 43 .
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