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Desgraciadament, aquest tipus de paisatge cada volta ens és més comú. 

EDITORIAL 

Ja ha arribat la primavera! "Los pajaritos cantan, las nubes se 
levantan"! Què bonica és la vida! A més, a més, tornem a estar 
amb tots vosaltres. I 1 'equip renovat de Campus ha arribat després 
de la Pàsqua amb més ganes que mai. I més ganes que mai heu de 
tindre també vosaltres, perque, ja sabeu, sense vosaltres no som 
res, absolutament res. 
Dídac, Andreu i Francesca (els de sempre) esperem que amb el 
bon oratge arriben també les bones intencions i us poseu a escriure 
cosetes ara mateix. 
Ja sabeu on. trobar-nos. 
La vostra revista us espera (per enèsima vegada). 
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EL REPORTATGE 
" .. 

A L'UJI TAMBÉ FEM ELECCIONS 

Enguany, a la Universitat Jaume I tenim una cita 
electoral, es tracta de triar els membres del Claustre 
de la Universitat. Aquestes eleccions tenen lloc cada 
dos anys i seran les terceres que es faran a la Jaume 
I des de la seua creació. 

Així que ja ens podem preparar per a sofrir una 
nova campanya electoral per part de les diverses 
associacions que es presenten, amb tot el que això 
comporta: centenars i centenars de cartells amb 
propaganda electoral penjats per tot arreu, companys 
voluntariosos ( i pesats ) intentant explicar el seu 
programa electoral, acusacions entre l(fS diverses 
associacions, etc, etc. En fi, tot un suplici. Però, què 
anem a fer-li ! ! ! així és la democràcia, no? 

Què és el Claustre?? 
és una espècie de Congrés del Diputats que regeix 
la Universitat Jaume I, les funcions del Claustre són 
molt àmplies, però, entre elles podríem destacar les 
de elegir al Rector, crear les Comissions (un grup 
de treball que elabora les qüestions que tractarà el 
Claustre en ple), triar el Síndic de Greuges, etc. 

Al Claustre es troben representades les diverses 
"famílies" de la comunitat universitària, és a dir, el 
PDl (Personal Docent i Investigador), el PAS (Per
sonill d'Administració i Serveis) i l'Estudiantat. 

L'estudiantat compta amb una presència al Claustre 
d'un 27,5 %, la qual cosa equival a 37 membres. S'ha 
de dir també que 12 d'aquests claustrals formaran 
part del Consell d'Estudiants (d'un total de 21 
membres que èonformen el Consell), que com ja 
supose que sabeu és el màxim òrgan de representació 
estudiantil a la un. És per àixò que aquestes eleccions 
són molt importants per a l'estudiantat. · 

Qui i com pot ser candidat ?? 
Poden ser candidats tots aquells estudiants que 

figuren al Cens Electoral publicat el 28-1-99, és a dir, 
en teoria, tot 1 'estudiantat de la Jaume I. 

Hi ha dues maneres de ser candidat, per una banda, 
formant part de la candidatura d'alguna associació o 
grup universitari, ·o, per una altra banda, presentant
se com a independent. Les candidatures s 'han de 
presentar a la Junta Electoral de la UJI entre els dies 
3 i 12 de maig. 

Algunes dades 
La renovació. del Claustre es produeix cada 4 anys, 

excepte la representació de l'estudiantat, que s'ha de 
renovar cada 2 anys, com que al 1997 es va renovar 

' el Claustre sencer, les eleccions d'enguany només 
seran per a canviar la representació dels estudiants. 

L'actual Claustre, que v.a ser triat a les eleccions 
de 1997, pel que fa a 1 'Estudiantat, està representat 
per dos associacions: Ad'E (Assemblea d'Estudiants), 
que va aconseguir 24 claustrals , i CODE (Coor
dinadora d'Estudiants), que en va aconseguir 13. La 
resta d'associacions que participaven (Alternativa i 
AEN) no van aconseguir representació. 

Pel que fa a la participació, a les passades eleccions, 
va estar en torn al 25 % . Tot i ser la universitat 
valenciana amb un índex de participació més alt, un 
25% és una xifra molt (massa) baixa. 

Ja per a concluir, s 'ha de dir que les eleccions 
tindran lloc el 27 de maig. I la campanya electora 
serà els dies 24, 25 i 26 de maig. Tot i això, aquestes 
dates no seran oficials fins que no s'aprove en la 
pròxima Junta de Govern de la UJI. 
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EL FOC CREMA LES SERRES 
DE CABANES I ORPESA 

El dimecres següent al dimarts de Pasqua, les 
muntanyes que conformen la serra de Cabanes i 
Orpesa, amb paratges tan singulars i ecològicament 
importants com les Santes i Miravet, eren el focus 
de mira de la població dels pobles de la comarca i 
del País sencer: el foc tornava a fer aparició , i 
aquesta vegada ho feia per quatre o cinc parts 
diferents; tota una salvatjada! Un dels racons verds 
més importants de Castellà i del País Valencià 
s'esmicolava en menys de 48 hores, a la qual cosa 
afavoria l'intens vent que bufava de mestral. Allò 
que primer ens venia a la boca a aquells que estimem 
els nostres pobles i les nostres muntanyes era 
merda! merda! i merda! 

Una altra vegada havia estat intencionat. Però 
aquesta vegada s'olorava un estrany clima de 
rerefons : massa coincidències i sols en 'una 
determinada zona_ La putada havia estat planejada 
concretament el dia abans a que bufara aquesta 
ventada tcin forta , com si els responsables de tan 
macabra idea tingueren els mitjans adequats per 
buscar el moment idoni i que la seua contesa no 
esdevinguera en falsa alarma. Si és així , qui disposa 
d'aparells equipats a tals efectes? Pràcticament 
ningú es va afanyar a buscar culpables, i és que, 
pareix ser que als nostres representa-nts polítics no 
els interessa l'entorn mediambiental que ens rodeja , 
i menys ficar-se en el joc brut de trobar la causa 
sine quanon d'esta desfeta: potser perquè ho saben, 
·però no els interessa destapar la caixa de pandora. 
Els partits minoritaris, molt més compromesos amb 
la societat, han volgut buscar alguna relació amb 
interessos econòmics derivats de la construcció 
d'un nou vial per la zona . Nosaltres no anem a 
descartar aquesta opció, sinó més bé el contrari : 
anem afegir-ne unes quantes més al llistat de 
possibles causes, a pesar que hi hagen periodístes 
que diguen que no tot val. Perquè .. .. qui s:ha plantejat 
en alguna ocasió quan costa d'enlairar un helicòpter 
o una avioneta antiincendis? Potser açò estiga 
controlat i gestionat per alguna empresa privada 
que talla el pastís? Interessa que hi hagen incendis 
per tal que aquesta hipòtetica empresa tinga els 
guanys econòmics necessaris? Interessa, tal vegada, 
que hi hagen més cremes per donar feina als vivers 
i criaders de plantes autoctònes i de reforestació? 
Tal vegada la resposta no es trobe ací , o potser sí , 
però hi ha uns responsables i deuen pagar pel que 
han fet, com paga qui mata o roba a altres persones. 

Caldrà seguir cridant al vent que no volem més 
incendis, i menys provocats: altra cosa haguera 
caigut un raig, o qualsevol altra catastròfe natural, 
en què igualment ens hauriem lamentat, però sense 
el recàrrec de la impotència de saber que ha estat 
la mà directa de l'home l'ocasionant de tal artimanya. 
És per això que, davant situacions com aquesta no 

ens podem callar, hem de fer sentir la nostra veu: 
la gent de Cabanes i Orpesa deu de parlar, també 
aquells conscienciats amb la natura, i el poble en 
general , tots hauríem de reaccionar i fer front comú 
a estos tipus de barbàries. 

Molta gent s'afanyava a advertir el perill que 
suposaria si el Desert de les Palmes , sistema 
muntanyós del qual també formen part les Santes 
i Miravet, arribava als seus malmesos terrenys. 
Pareixia que, en eixe moment, sols preocupava el 
Desert ( i de veres que preocupava, car qualsevol 
Paratge Natural deu de ser defés com ho ha estat 
el nostre Bartolo) , però sense restar-li importància 
a allò que també s'estava cremant, que encara no 
tinguera el distintiu de Paratge, ben bé s'ho mereixia 
i d'igual manera calia respectar. Encara hem sentit 
alguna declaració posterior, fins i tot amb càrrecs 
institucionals, que s'han aventurat a afirmar trobar
se aliviats perquè les flames no arribaren al Desert. 

Els mitjans de comunicació se'n van fer ressò 
de sobte de la gran malesa que havia ocasionat la 
crema (com diu la gent de Cabanes i dels voltants) , 
i no sols aquells mitjans d.e tirada comarcal i 
provincial ,sinò aquells autonòmics i estatals: pareixia 
que ací assistiem com a babaus a la desaparició 
de l'entorn que havien conegut i preservat els més 
vells del poble i no feiem res per poder evitar-ho,llevat 
d'esperar que el vent escampara. 

Aquest estiu, i a l'igual que altres anys anteriors, 
s'esperava poder seguir celebrant les colònies i els 
campaments que agermanaven i acollien els xiquets 
i xiquetes a l'ermitori de les Santes, jòvens provinents 
dels pobles de la comarca :Cabanes, la Pobla 
Tornesa, la Serra, Atzeneta, Borriol, les Useres, la 
Vilanova ... . Potser igual tornen , però res tornarà a 
ser Jgual , ja no podrem ensenyar als més menuts 
com era l'entorn natural que ens rodejava, les plantes 
que havien vist crèixer els nostres avis, els pins i 
matolls , les garroferes i oliveres bordes , 
abandonades pel témps, els animalots que fugien 
al mínim soroii. .. Però no passa res , sempre estem 
a temps d'inventar nous jocs amb el carbó i les 
cendres que ens han restat: podrem pintar les pedres 
de negre, fer llenya per a l'hivern i córrer per llocs 
on abans sol hi havia matolls que molestaven, i ara 
no hi ha res· ... . fins i tot guardar la cendra per llavar 
la roba o, qui sap, per al dimecres de cendra proper. 

La Font de Miravet plora, i esta vegada ho fa de 
tristesa, testimoni en veure com, amb solc profund, 
li han arancat les arrels de sa vida. El castell medieval 
se la mira sola i ennegrida, com els seus ciments 
centenaris , perdent-la mirada vers l'horitzó llunyà, 
del barranc de Xinxilla fins a la mar blavosa. 
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BREUS 

CONFERÈNCIA DE JOHAN GALTUNG 

El dia 16 d'abril , a les 12 hores va tindre lloc a la Sala de Juntes del Campus de Borriol , una conferència que duia per títol: "Filosofia i investigació per la Pau"; aquesta conferència s'emmarca dintre del cicle de conferències: La Filosofia davant del nou mi1·1eni:una visió crítica, organitzat pel Departament de Filosofia i Sociologia de la ()niversitat Jaume I. El seu objectiu és reunir una reflexió filosòfica al voltant dels nous reptes del món actual. Anim Sònia! 

III CONGRÉS D'ASSOCIACIONISME I VOLUNTARIAT UNIVERSITARI 

Sota el lema: 3 dies per fer universitat, tres dies per fer país, el cap de setmana del 16 al 18 d'abril tingué lloc a la Ciutat de València, on en aquesta edició la Universitat Politècnica de València i el seu Consell d' Atumnes eren els encayregats d'aquesta present edició. Des de Castelló hi assistí una nodrida representació, per part del Consell d'Estudiants, Assemblea d'Estudiants Nacionalistes (AEN), Assemblea d'Estudiants (Ad'E), el Voluntariat Lingüístic i l'Associació d'estudiants de Gestió i Administració Pública (AEGAP). L'anàlisi de les noves tecnologies al servei de l'estudiant i el paper del món universitari dins del procés d'unió europeu foren els principals temes de discussió. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "LA PLOMA DE VIDRE" D'ANTONI ALBALAT 

El passat 13 d'abril, al Fòrum Babel de la Llibreria Babel de Castelló, tingué lloc la presentació del llibre de poemes, d ' aquest peculiar poeta de la capital de la Plana i membre actiu de la comunitat universitària del PAS. L'acte fou presentat pel Vicerector de Cultura i Dinamització Universitària, Excm., Sr. Ferrer Maestro i pel Director de la col·lecció 7 i mig de poesia. Els assistents es deleitaren pel magnífic to de veu de l'actriu Begonya Herrero que recità uns quants poemes de I 'autor. 

IV JORNADES DEL MEDI AMBIENT A BORRIOL 

Del 16 al 25 d'abril ha tingut lloc a aquesta localitat de la Plana, una sèrie d'activitats variades i dirigides tan a grans com menuts, on el seu màxim objectiu és conscienciar la importància de la conservació i el coneixement del medi natural que envolta a aquesta xicoteta i original localitat propera a Castelló. Jornades d'aquest caire mereixen un gran reconeixement per part de tot el món,_i més quan ve de nuclis poblacionals tan petits. 

RECOLLIDA DE SIGNATURES EN CONTRA DE LA CONSTRUCCIÓ DE LA 
CARRETERA CABANES-ORPESA I CONTRA L'AEROPORT 

Darrerament les localitats principalment afectades pels temes candents dintre la societat d'aquestes poblacions veïnes, com són la problèmatica de la construcció de l'aeroport i tot el que comportarà, expropiacions, trencament del medi natural, i els problemes de salut ambiental que durà aquestes instal·lacions són tema de reivindicació aquests mesos a més de I 'ampliació de la carretera Cabanes-Orpesa i conseqüent destrucció de terrenys, divisió del terme de Cabanes, etc. 

MÚSICA I NOVES TECNOLOGIES: MIDI 

Durant els dies 29 i 30 de març, tingué lloc a la nostra Universitat un curs per iniciativa estudiantil dels· alumnes de 2n de Magisteri Musical que tenia per títol: Música i Noves Tecnologies: Midi. La trentena aproximada d'alumnes que participaren, gaudiren i aprengueren sobre el format de música digital estàndard (Midi), a càrrec de l'alumne especialitzat en el tema, José Manuel Bordonado. 

u 
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L'origen del PlAC (antic SIAE) el trobem en la necessitat 
de respondre als dubtes que els estudiants es poden plantejar 
relat ius al funcionament i possibilitats vàries que ofereix la 
nostra Universitat. Aquest servei d' informació a l' estudiant 
neix amb la mateixa UJI i durant aquests vuit anys ha estat un 
element importantíssim en la vida diària del nostre estudiantat. 
Ara, fent gala de la famosa frase "renovar-se o morir", aquest 
servei ha començat una nova etapa. L'experiència adquirida 
anys enrere els ha mogut a crear el PlAC, un servei d'informació 
i oriéntació més modem i actualitzat d'acord amb les necessitats 
de la comunitat universitària que es troba a la vostra disposició 
desd.e principis de març . 

I nosaltres ens preguntem: Què vol dir PlAC? Penseu que 
aquestes sigles corresponen al Projecte d ' Infraestructura de 
l'Aeroport de Castelló, al Pla d ' Investigació Aeronàutic 
Comunitari, o més aviat us sona al soroll que fan els pardals 
de la mmjal? Dons bé, realment el PlAC és el Punt d'Informació 
i Assessorament de Centre i a continuació Campus tractarà 
d'?propar-vos una miqueta més a aquet servei. 

Es primavera . Fa solet. Els examens queden lluny 
(relativament). Què es pot fer en un dia tan meravellós? S uso, 
Ma José i Bru no treballen en el PlAC de l' ESTCE (Escola 
Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals) i els reporters 
de Campus hem decidit fer-los una visita per a que ens conten 
més coses sobre el PlAC. 

No para d'entrar gent, tanmateix, entre consulta i consulta, 
Suso troba temps per a contar-nos que el PlAC depén 
directament de la USE (Unitat de Suport Educatiu) que es qui 
també s'encarrega del servei de formació i avaluació acadèmica. 
No obstant, en última instància, qui marca les directrius més 
generals és el Vice-rectorat de Docència i Estudiants de la 
nostra Universitat. 

Qui treballa en el PlAC? Normalment el personal el forma 
un Auxiliar Administratiu (S uso) i un becari (M" José), però 
en el cas de I' EST CE també compten amb un objector de 
consciència (Bruno) que es qui s 'encarrega de dur el tema de 

la Borsa d'Habitatge (tema 
que només és tractat en el · 
PlAC de I 'ESTCE). 

Els temes més generals 
sobre els quals ofereixen 
informació i assesorament 
són els següents: 

• Cursos i màsters 
• Beques i ajuts 
• Premis i concursos 
• Jornades i congressos 
• Estranger 
• Normativa Acadèmica 
• Activitats socioculturals 

PlAC 

Les consultes més comuns varien depenent del més en el 
qual ens trobem. Per exemple en el més de març els estudiants 
han plantejat més dubtes respecte als temes d' ampliació de 
matrícula, beques (Ministeri, Generalitat, Estranger), cursos 
i altres més concretes sobre les diferents titulacions. Altres 
consultes que es solen fer prou sovint són les que fan referència 
a la normativa acadèmica, l'accés a segón cicle, el CAP, l'accés 
per a major de 25 anys o les activitats socio-culturals que es 
programen. 

Per últim li demanem a Suso que ens conte alguna anècdota 
simpàtica per acabar amb un somriure i ell comença a narrar 
la història d'una dona major que va arribar al PlAC demanant 
informació per al seu net i que en acabar li va voler pagar el 
servei prestat amb una moneda de 500 pessetes. f és que diuen 
que "es de bien nacidos ser agradecidos". Per això, i per 
finalitzar, volem agrair a Suso, Ma José i Bruno l'ajut que ens 
han donat en tot moment per a poder redactar de la millor 
manera aquest xicotet reportatge sobre él PlAC. Des de Campus 
us animen a visitar aquest servei , i per a facilitar-vos aquest 
contacte, a continuació, adjuntem tot un seguit de dades que 
us poden resultar pràctiques i interessants. 

FACULTAT DE 
CIÉNCIES HUMANES l SOCIALS 

Campus de Borriol 
tel. 964729252 

e-mail: info@sg.uji.es 

FACULTAT DE 
CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES 

Campus de Riu Sec 
tel. 964728517 

e-mail: info@sg.uji .es 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA 
I CIÈNCIES EXPERIMENT ALS 

Campus de Riu Sec 
tel. 964728438 

e-mai I :info@sg. u ji .es 
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AL PODER 

Estem entrant en una era 
absolutament nova, en la que la hu
manitat està condemnada a saber-ho 
tot. Avui , més que mai tenim el deure 
de saber. Cal tenir els ulls ben oberts .. 
Quina poca preocupació tan alarmant 
la que solem tenir sobre els problemes 
quan no són els nostres!!! 

Quan al món la gent encara es mor 
de fam, quan a l'Estat espanyol hi 
han persones que encara es móren de 
fam, jo cride als que ens governen: 
"Vostés són culpables de inasistència 
a persones en perill de mort". 

I, tots nosaltres, l'opinió pública, 
som còmplices, perquè ens és més 
còmode mantenir-nos al marge de la lluita pels grans 
valors quan ja han segut violats. Tal i com va ocórrer 
a Tailàndia, convertida en un bordell, on acudeixen 
degenerats d'arreu del món a aprofitar-se de xiquets 
i xiquetes. O a Alemanya, on s'intentà l'eliminació 
total de la raça jueva, produïnt-se l'ultratge més 
gran que mai s' ha fet a la humanitat. En ambdos 
casos, la situació era coneguda per tots i no passava 
res, fins que, en un moment determinat i sense que 
sapiem molt bé per què, alguna cosa va passar que 
provocà la reacció i la reprobració més enèrgica de 
la conciència universal. . 

Per tot això, quafi la societat sap, i acaba sempre 
sabent, ha d'utilitzar tots els mitjans per a posar fre 
a la barbàrie, mitjançant una justícia ràpida i 
exemplar. 

La humanitat sofridora comença a fartar-se de 
sofrir. Sabent que existeixen els mitjans per a que 
deixe de sofrir no tolerarà indefinidament continuar 

I M'AGRADA 

© Tirar-me a fer la migdiada en la gespa de Borriol. 
© La primavera perquè malgrat les alèrgies tot el món 

està més alterat. 

© La nova biblioteca. 

© Reprografia quan no hi ha cua (o siga, mai). 
© El profe de psicolingü ística. 

carregant amb la creu de la fam, la mort i el dolor. 
Aquest és el temps de la impotència dels poderosos 
i del increïble poder dels dèbils. Perquè, com fer 
front al terrorisme, als segrestos i a l'amenaça 
atòmica en mans privades??? Tots hem llegit, vist 
o escoltat, per exemple, com alguns ciutadans de 
l'ex-imperi soviètic venen plutoni al mercat negre. 
I, demà el President del Govern espanyol pot rebre 
la següent carta: " Benvolgut senyor president, si 

. en el termini d'un mes no s'inicien les negociacions 
per a que un milló de magribins puguen conrear les 
terres fèrtils del seu país, volarem una estació de 
tren i un aeroport del seu país en hora punta. Demà 
rebrà una paquet postal amb uns grams de plutoni 
per a que veja que açò va de veres". 

Estem, per tant, condemnats a tenir en compte a 
la totalitat d'aquest planeta que, de repén, se'ns ha 
fet tan petit. · 

NO M'AGRADA 

® Tindre que anar a Riu Sec per a registrar qualsevol cosa. 
® Els arruixadors que no et deixen per la migdiada en la 

gespa de Borriol. 

® Que els professors es queden els llibres de la biblioteca 
"por los siglos de los siglos". 

® Els delegats que no exerceixen . 
® Tindre un tutor de pràctiques que no s'entera. 



LES NOSTRES ASSOCIACIONS 

SAUJI. SOCIETAT D'AMICS I EX-ALUMNES DE 
LA UNIVERSITAT JAUME I 

Recentment s'ha presentat al públic la Societat d'amics 
i ex-alumnes de la Universitat Jaume I ( SAUJI, amb 
la A ben marcada i diferenciada ). Des de Ja Revista 
Campus hem anat a parlar amb el president d'aquesta 
Societat, Pere Duch, que és alhora propietari de Ja 
Llibreria Babel. · 

REVIST A CAMPUS - En . 
primer lloc, què és això de la 
Societat d'Amics i Ex-alumnes? 

PERE DUCH - La majoria 
d'universitats compten amb asso
ciacions d' aquest tipus. Es tracta 
d'una associació que engloba tant 
a antics alumnes com a persones 
que no ho han segut mai, això 
vull que quede molt clar, no cal 
haver estat alumne de la UJI (o 
de l'antic Col·legi Universitari de 

Castelló) per a formar-ne part. 
L'associació tractarà d'acostar 

la societat castellonenca a la Uni
versitat, per tal que la UJI no 
acabe sent només un edifici al 
costat de la carretera, volem que 
la societat conega la Universitat, 
les tasques que es duen a terme 
a dins d' ella, els serveis que pot 
oferir, etc. Així mateix també 
volem que la Universitat 
s'involucre en la societat i no es 
mantinga com una cosa aïllada. 

Podríem dir que la SAUJI té 
.cert paral·lelisme amb la Fundació Universitat-Empresa 
(FUE), que intenta acostar la Universitat al món del 
treball . En canvi la SAUJI té uns objectius més amplis 
i intentarà acostar la Universitat a tota la societat de 
Castelló. 

R.C. - Quants socis té actualment la SAUJI ? 

P.D. - Actualment encara no tenim socis, ja que 
encara no li em tret la butlleta. Ara s'està treballant en 
l'elaboració d 'uns díptics informatius. Després traurem 
la butlleta i començarem a fer socis. 

R.C. - Quins avantatges tindria pertànyer a 
SAUJI? 

P.D.- Els avantatges serien poder rebre una sèrie de 
serveis. Aquests avantatges encara no estan concretats 
perquè ens trobem en l'etapa inicial, però bàsicament 
serien el poder rebre els mateixos serveis que els 
estudiants, per exemple: 

- Possibilitat d ' ús de la biblioteca de la Universitat, 
de les instal·lacions esportives, dels seminaris. 

- Descomptes en teatres, cinemes, llibreries, etc. 
- Realització de diversos cicles de conferencies. 
- Visites a Ja Universitat per a conèixer els Campus. 
- etc. 

A banda de tot això un dels 
objectius de SAUJI és el de 
facilitar les relacions entre antics 
companys, per a no perdre con
tacte. 

R.C. - Quina és la quota per 
a ser membre de SAUJI? 

P.D.- He de dir abans de res 
que SAUJI , evidentment, és una 
societat no lucrativa. Pel que fa 
a les quotes ~els socis, he de dir 
que hi ha tres tipus de socis 
diferents: · 

Soci numerari . Diríem que és_ 
el soci normal. Hi tres quotes 
diferents: la quota estàndard són 
5000 pts, la quota reduïda (per a 
aturats i estudiants) 3000 pts i la 
quota oberta. 
· Soci col·laborador. Aquest soci 

no paga directamet, sinó que 
presta uns serveis. 

Fonamentalment es tracta d'en
titats o institucions. Per exemple, 
una entitat que cedira un local per 

a fer reunions seria un soci col-laborador. Soci protec
tor. Es aquell que fa un donativ econòmic important. 
Aquests tipus de socis tampoc. solen ser persones 
concretes, sinó que més bé es tracta d'entitats, empre-

. ses, institucions, etc. · 

R.C. - Com funciona una associació així ? 

P.D. - Funciona com una associació típica, amb un 
President i una Junta Directiva formada per un 
Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i 4 Vocals. 
Internament funciona amb Comissions de Treball, 
actualment tenim cinc Comissions de Treball. 

R.C. Molt bé, moltes gràcies per atendre la nos
tra Revista. Esperem que aquesta entrevista haja 
servit per a que tots coneguem una miqueta miJlor 
la SAUJI i ens animem a formar-ne part. 

• 
a 



EL CONSELL D'ESTUDIANTES I ESTUDIANTS INFORMA 
"' ' 

En aquest número el Consell us apropa al CIVE, órgan màxim de representació estudiantil. 
El CIVE és el Conselllnteruniversitari Valencià d 'Estudiant?. Aquest òrgan està format pels màxims representants institucionals 
de l'estudiantat de les universitats públiques valencianes. Es a dir, la representació de la Universitat d' Alacant la hi exerceix 
el President del Consell d'Alumnes, la de la Universitat Politècnica de València el President del Consell d 'Estudiants, la de 
la Universitat de València el Vicerector d ' Estudiants i la de la Universitat Jaume l la Portaveu del Consell d ' Estudiants. 
Un dels objectius prioritaris del CIVE és la vertebració i intercomunicació entre les universitats valencianes. En relació directa 
amb aquest objectiu el CIVE, com a màxim òrgan de representació de l'estudiantat, té com a prioritat potenciar l'associacionisme 
i el voluntariat entre els universitaris . Així doncs, el ClVE organitza des de fa tres anys el Congrés d'Associacionisme i 
Voluntariat, que aquest any va tindre lloc a la Universitat Politécnica de València els dies 16, 17 i 18 d 'abril. Podeu trobar 
més informació sobre el CIVE a la pàgina web de la Universitat Politècnica de València. 

AGENDA 

I ESPECTACLES 

-El Canal 38 invita els estudiants de la Universitat Jaume 
I a participar en el programa "DE BOCA EN BOCA", on 
en l' edició del dijous, pretén apropar el que succeeïx a Ja 
Universitat a Ja societat castellonenca que opta per veure 
aquest Canal. Els estudiants que opten per anar-hi , hi 
trobaran una finestra oberta on podran expressar-se amb 
llibertat, participant a la vegada en un programa dinàmic, 
informatiu i d'entreteniment. Ànim. A qui li interesse la 
proposta, que es pose en contacte amb Visión Castelló, al 
telèfon : 964.723.300. 

SEAIINARISIJORNADES 

m JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ. LA PROBLEMÀTICA 
DE LES PERSONES DISCAPACITADES, del26 al30 d'abril, 
organitzat per l'Àrea Tècnica d'Orient!lció del Vicerectorat 
de Docència i Estudiants. Les jornades estan formades per 
dos circuits,visites, projeccions de pel·lícules i un curs. Més 
informació al PlAC del teu Campus. 
ART CONTEMPORANI LLATINOAMERICÀ, a la Sala de 
Juntes del Campus de Borriol, el dia 26 d'abril, a les 17:00 
hores per Car los Ontiveiros, organitzat per I' Aula d 'lnvesti
gació Americana. 

CONFERÈNCIES 

PAU I CONFLICTE A LA FI DEL MIL·LENI: Inevitable? Una 
experiència de drets humans a la costa del Perú. Tindrà lloc 
a l ' edifici Hucha, el dia 28 d ' abril a les 19 :30. 
PALEOBOTÀNICA, "Efectes de les glaciacions del quaternari 
en la vegetació", a càrrec de Joan Maria Roure. Tindrà lloc 
el dimecres dia 28 d'abril a les 20:00 hores a l'edifici 
Hucha, organitzat per l'Ateneu de Natura. 
PER QUÈ NO VOLEM L'AEROPORT?, debat que tindrà lloc 
al Casal Jaume I de Vi la-Real el dia 29 d'abril a les 20 
hores . L'acte és a càrrec dels membres del Casal Jaume I 
de Bell-Lloc i de Ja Plataforma Antiaeroport. 

I EXPOSICIONS 

-Del 1 O al 23 de maig exposició de portades de la revista 
de la colla "El Guitarró" al Casal Jaume I de Vila-Real. 
-Exposició de Pintura Col·lectiva de Primavera a la Galeria 
AMAURI ubicada al carrer de Lluís Vives de Castelló 
sobre temàtica de figuració. Restarà oberta fins el 7 de 
maig. Cal destacar la presència de pintors locals i 
d'importància com el pintor de Vila-Real, Armando Pons. 

I BEQUES 

CONVOCATÒRIA D'UNA BECA PER A LA PROMOCIÓ 
DEL VALEN CIÀ , convocada pel Vicerectorat de 
Coordinació, Comunicació i Política Lingüística. El termini 
de presentació acaba el 27 d ' abril de 1999 i es requereix 
com a mínim estar en possessió del nivell Mitjà de Valencià. 
Informació al Servei de Llengües. Telèfon:964 345868. 
RESOLUCIÓ DE LES BEQUES PER A LA REVISTA CAMPUS 
En una segona convocatòria en aquest curs, i per un període 

· de 4 mesos amb una quantitat establerta de 25 .000 ptes per 
becari /-a i mes, s'ha resolt en favor dels estudiants, 
Francesca Gallarda. 

I PREA/IS 

Premi de Comunicació Científica "Cinc Segles", convocat 
per la xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives i és 
amb motiu de celebrar els cinc segles d'història de la 
Universitat de València. Va dirigit a estudiants de Doctorat 
i el termini acaba l' 1 de juny de 1999. Més informació al 
teu PlAC i a la pàgina web:www.vives.org. 
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