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EDITORIAL 

La redacció de la revista Campus, ha posat a disposició de les candidatures que 
es presenten a les eleccions claustrals, les pàgines d'aquest número per tindre una 
finestra més per a donar-se a conèixer a la comunitat estudiantil de la nostra 
Universitat. Per això, aquest número és especial, ja que desapareixen algunes de 
les seccions dels darrers cinc números i així prestar-li la màxima importància a 
aquest esdeveniment democràtic que servirà per a escollir els representants de 
l'estudiantat al Claustre, màxim òrgan de la nostra Universitat . 

Les eleccions claustrals ja estan al damunt, durant el pròxims dies, els i les 
estudiants/es rebran informació dels grups que es presenten a les eleccions; tríptics, 
cartells, grups anant per classes expandint el seu programa, serà una imatge 
típicament electoral en que tu tindràs la veu de fer possible el continuar amb 
l'objectiu d'aconseguir una universitat millor per a tot I' estudiantat, que res seria 
sense nosaltres. 

Pensa que tu eres la peça clau d'esta universitat; l ' estudiantat ha d' ocupar el 
seu paper principal dintre el món universitari i el teu silenci no beneficia a ningú 
i menys a tu. 
Pes tant, mulla't i interessa't en saber que et proposa cada grup. aporta el teu gra 
d'arena, sigues crític/a i participa per ser de tots i millor per a tu i per a tots. L'èxit 
democràtic i universitari serà una realitat quan després de les eleccions els índexs 
de participació hagen pujat a nivells òptims i hage estat tota una festa de les veus 
col·lectiva que comencen des de la teva pròpia veu, així podrem millorar el futur 
més immediat. No sigues còmplice del conformisme que no té lloc a les esferes 
universitàries. 

Aquest esdeveniment és un compromís social de tots i totes que formem la 
comunitat universitària, nosa¡ tres l' estudiantat cada 2 anys. Aprofita l'oportunitat 
per a parlar i participar, després no et queixes ni adoptes una postura que no té 
sentit i que peca prou la societat en general. Per tant, ànim, és la teua!! 
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ELECCIONS CLAUSTRALS 

ALTERNATIVA 

Alternativa, como ya sabes es una asociación de estudiantes de la UJI, que se creó hace tres años, con 
estudiantes de todas Jàs titulaciones que se cursaban en aquel momento en esta Universidad, y teniendo 
como primer gran reto, las elecciones al Claustra, no obtuvimos representación, pero eso no acabó con 
nuestras ganas de trabajar, prueba de ello fue que seguimos trabajando en defensa de los estudiantes e 
iofonnando de todo lo que nos rodea. 

Durante los dos últimos años hemos llevado a cabo campañas informativas como la de "Reforma de 
los planes de estudio", reivindicativas como la de "las tasas del carnet universitario" y solidarias como 
la recogida de finnas en contra de las pruebas nucleares en Pakistan y la Tndia. Seguimos con los mismos 
intereses e inquietudes que tu, es decir, procurar que la universidad funcione lo mejor posible tanto a 
nivel de docencia, servicios internos, externos y como puente de unión con el mundo laboral. 

Nos presentamos a estas ~lecciones con un equipo renovada de gente joven, nuestra mayor garantía 
es el trabajo ya realizado y las ganas de seguir haciendolo, el compromiso de defender lo nuestro, la 
universidad, que es lo de todos. 

Tan solo nos resta pedirte tu participación, sea cual sea tu elección, ya que la Universidad la tenemos 
que construir entre todos . 

Titulars 

Esther Felip Paradells 
David Salvador Monfort 
Vanessa Del Campo Suller 
Ana Delfi Martin Moreno 
Jesus Lecha Tena 
F. Borja Casado Garrido 
Luis Ballesteros Rodríguez 
Patricia Edo Trilles 
Iñigo Damborenea I3"oyano 
Ana Jimeno Sales . 
Miguel Safont U só 
Jordi Limiñana Andrés 
Ma Angeles Escribano Jaen 
Guillermo Sangüesa Teruel 
Rafael Vives Pérez 
Laura Olucha Del Campo 
Juan Enrique Beltran LLàcer 
Raúl de la Flor Valls 
Noelia Vilar Coma 
Martín Serrano Huguet 
Almudena García Gómez 
José Luis Rovira Ferreres 
Elena Vicente-Ruiz Climent 
David Muñoz Pérez 
José Luis Pardo Querol 

Suplents 

Alejandra Vives Pueyo 
Marcos Miralles Taús 
Lidón Pascual Mateu 
M. A. de Armiño y Torrejoncillo 
Sheila Olucha Del Campo 
Carlos Vicente Navarro 
Sílvia Gallén Gonzalez 
Helio Gimeno Alegre 
Mario José Sardina Ruiz 



ELECCIONS CLAUSTRALS 

ASSEMBLEA D'ESTUDIANTS: 

Ja estem ací!! Sííí, els del xiquet, Assemblea d'Estudiants (Ad'E). 
Te'n recordes de les eleccions claustrals de fa dos anys? Si fa 
més d'un parell d'anys que estàs a I'UJI potser, però si eres dels 
nous o de les noves, ens dirigim a tu per a què ens conegues. 
Durant aquests dos anys Assemblea d ' Estudiants no hem parat 
de créixer. Potser ens hem vist a algunes de activitats que hem 
organitzat, com ara les Jornades de ·Normalització Lingüística, 
al Seminari de Llengua i Literatura Aragonesa o a alguna de les 
conferències dels escriptors que hem portat a la Universitat. Ara 
ens tornem a presentar a les eleccions, amb la intenció de continuar 
amb un projecte d'Universitat que ja hem començat i amb moltes 
ganes de fer una UJI encara més nostra, sense interessos polítics 
com molts grups d'estudiants que es presenten a eleccions. Des 
d'Ad'E creiem que açò és una mostra de poc de civisme i 
compromís real , i de poca independència, perquè estos grups 
estan supeditats al que es diga un partit polític. Nosa ltres no 
acceptem esta situació i per això demanem que es torne a viure 
l'esperit bw11anista i participatiu que ens va caracteritzar des d'un 
principi als universitaris i les universitàries dels nostres pobles. 
Enguany ens dirigim a vosaltres per tal que ens seguiu aportant 
idees i problemes per a so lucionar : han hagut moltes coses 
positives, però ens hem fe fixar en allò que encara va mal, per 
tal d' intentar so luc ionar- ho. Per exemple, fa dos anys encara no 
teníem prou parades d'autobús a Castel ló i e l servei era bas.tant 
deficient, però conjuntament amb l'Ajuntament vam saber donar 
solució a moltes mancances . Sols ens queda que les línies tornen 
a ser gratuïtes per a l'estudiantat de I'UJI. O, ara, amb la biblioteca 
nova, no estaria bé que estiguera oberta dia i nit? Pare ix que a 
nem a aconseguir-ho . 
D'a ltra banda , també esperem seguir fomentant act ivitats 
d' interrelació entre la Universitat i la societat castellonenca i de 
les seues comarques: no ens obl idem de la nostra col·laboració 
en el F.I.B. (Festival Independent de Benicàssim), que enguany 
esperem revalidar. Pensem que, per exemple, el Dia de les Paelles 
ha estat una activitat que ha agradat molt a la gent, i ens ha 
congregat a tota la comunitat universitària, de totes les fac ultats 
i ti tul acions, una festa popular que cada any va a més i que ens 
acosta i agermana més a tot I 'estudiantat. Seguirem treballant, 

FES-LA TEUA!!! 

JlSSUIBLElt d'ESTUDIANTS 

igualment, perquè I 'extensió W1iversitària arribe a tots els pobles 
de Castelló, grans i menuts, per tal de donar participació a tots i 
totes les comarques: Els Ports, I' Alt Maestrat, el Baix Mac~strat, 
l'Alcalatén, l'Alt Millars, l'Alt Palància, la Plana Alta, la Plana 
Baixa i la resta d¡; gent d'a ltres llocs del Paí s i de fora. 
Així que, ja saps, el dia 27 de n1aig tens amb Assemblea 
d 'Es tudiants la possibil itat de donar suport a un_ projecte 
d ' universitat fresc i de partipar més activament en la construcció ' 
d 'aquesta Universitat tan jove. No votes a polítics ni a demagògics 
pi lotes . Pa rticipa en _un projecte comú, i si vols demana'ns 
informació per formar part d'este grup dinàmic i obert, no 
exclogues a ningl¡ per la manera de pensar, simplement hem 
d 'aprendre a conversar entre tots. 
Conquista la Jaume I. 
Fes-la teua' 

.Titulars Suplents 

Anna Ca lvo Bermejo 
Jordi Maura i Posas 
Immaculada Orozco i Ripoll 
Lluís Beltran Mateu 
Jordi Usó Martínez 
Alex Vilanova Pla 
Anna Marzà i lbañez 
Eduar Soli va i Renau 
Meri txe ll Sanchis A ltava 
Josep Herrero Pons 
Rosanna Alcaraz Salaj 
M. Dolores Segan·a Maset 
José S. Monferrer García 
Maria Viciano Bada! 
Andreu Vida l i Soriano 
Nacho Castaño 
Cristi na Edo Redón 
Júlia Castañ i Cente ll es 
Jordi Paraire Andrés 
Beatriz Roig Carcel ler 
Josepa Chordà Carrasco 
Manuel V. Muchola Jordan 
Raques García i Ebri 
Jaume Arnau Alfonso 
Sol Ulacia Calderón 

Annabel Ejarque i Peí'íarroya 
Beatriz Saura Garzón 
Veròn ica Boira Sorlí 
Rubén Cansino Bou 
Dani Rovira Gasu lla 
Nati Alcañiz Gascó 
Roberto Macho Saiz 
Ruth Godos Ballester 
Aus iàs Josep Martinez D iranzo 

JlSSEMBLEA d'ESTUDIANTS 
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ELECCIONS CLAUSTRALS 

ASSEMBLEA D'ESTUDIANTS 
NACIONALISTES (AEN) 

Des d'Assemblea d'Estudiants Nacionalistes, ens 
adrecem a la comunitat universitària per tal de donar
vos a conéixer qui som i què pretenem amb la nostra 
Associació . Per començar, a mode de presentació, us 
direm quins són els fonaments bàsics dels nostre treball, 
que ben bé es podrien resumir en dos: la lluita constant 
contra l'ensenyament sexista i l 'aconseguiment d'un 
ensenyament públic, gratuït, en català (com a ll engua 

· oficial de la nostra Universitat que és) i de qualitat. 
Enfocats tots dos sempre, cap a aconseguir una Universitat 
més plural i oberta, on l'estudiantat siga la peça més 
fonamental i important de 1 'àmbit universitari. 

Així, I 'estudiant, els seus drets i el conjunt que 
I' engloba són el nostre més alt exponent, el qual pretenem 
millorar des de diferents cabdals: millo ra de le s 
instal· lacions uni versitàries a tots els nivells (zones 
verdes, existènc ia de fonts als nostres campus, 
conscienciació de l'alumnat en el manteniment i respecte 

u 

CANDIDATURA CONJUNTA: ASSEMBLEA 
D'ESTUDIANTS NACIONALISTES 

Titulars 

Sònia Sanz i Alegre 
Toni Beamud i Boix 
Bàrbara Roig i Placencia 
Francesc Collada i Vergara 
Jordi Jaume Pardo i Salves 
Leví Rull i Bernat 
María Gómez i Queral 
Víctor Guinot Grifo 
Ismael Llapis i Navarro 
Jordi Caballero i Arguer 
Miguel Ferrer i Bemardo 
Diego Roig i Vilaplana 
Cristina Molina i Picó 
Ignasi García Felip 
Miguel Portal i Ramiro 
Antoni Fullat i Baldrich 
Francesc Agut i Betoret 
Pau Avellan i Guillen 
Esther Miralles i Malfeito 
Ximo Roig i Placencia 

de I 'ecosistema que ens envolta, trencament de barreres 
arquitectòniques, millora de preus tant als servei de la 
cantina, com de reprografia, etc.); realització de jornades, 
conferències i tot tipus d'activitats que ens complementen 
i ajuden a formar-nos com a persones; i un augment de 
la interacció universitat-societat. 

Bé, aquesta ha segut més o menys una primera 
pre~a de contacte amb la qual hem intentat explicar-vos 
un poc, quines són algunes de les coses que ens preocupen 
i ens fan una mica (o prou) de nosa, i que, per t~nt, 
intentarem millorar o canviar si podem comptar amb el 
vostre ajut que es pot materialitzar amb la vostra 
participació a les e·Jeccions. 

Esperem la vostra resposta. 

AEN, Assemblea d'Estudiants Nacionalistes 

Suplents 

Eusebi Seguer i Bernat 
Celeste Garrida Bort 
Jacob Teruel Zorrilla 
Raquel Sanchez Rodríguez 
David Gas Resina 
Manuel Vte. Perís Sos 
Jordi San Martín Morant 
Feliu Beltran Ayuso 



ELECCIONS CLAUSTRALS 

CAMPUS JOVE: 
PER A LA UNIVERSITAT DEL DIA A DIA 

El27 tu decideixes. Sí allò que desitges és un projecte 
de representació estudiantil molt respectable basat en 
nac iona lisme cultural però que sota el nostre punt de mira 
està limitat de principi a fi, ja que no engloba a tota la 
Comunitat Universitària, pots seguir confiant en e ls de 
sempre. Però si allò que vols per a la nostra Universitat, 
per a la teua i la meua, és una proposta més completa que 
no excloga cap aposta vinga d'on vinga, que et respecte 
tal com ets i que faça que la teua estada la Universitat no 
siga una etapa "més" a la teua vida, ja saps de qui has de 
refiar-te. Vota Campus Jove. 

El nostre projecte, el teu projecte, suposa un treball 
basat en el dia a dia per i per a I' estudiant. No podem 
marcar-nos objectius més puntuals que millorar totes les 
prestacions que ens ofereix la Universitat. Tenim i anem 
a defensar que el horaris de les tutories es compleixen 
estrictament, i que si has d'assistir a alguna d'aquestes 
tutories, no perdes hores lectives perquè se'n solapen. 
Treballarem per a que es modifique el sistema d'avaluació, 
per a que no èns ho juguem tot en només dues hores, per 
a que es valore l'assistència, l'interès, per a que mitjançant 
treballs relacionats amb l'assignatura es puga superar els 
seus crèdits. No ens rendirem fins a que la correcció dels 
exàmens es faça en el termini de dues setmanes i que a 
les revisions la o l'alumne no siga una titella que no puga 
fer res per ell mateix. 

A més, creiem necessària una modificació de la 
planificació de les assignatures optatives, que suposen 
aproximadament un vint per cent dels crèdits de les diferents 
titulacions. Amb totes aquestes hores aquell o aquella que 

curse aquestes assignatures podria anar-se'n especialitzant
se a una de les branques de la seua carrera. Amb tot això , 
també és lògic que moltes de les diplomatures 
desprestigiades pel món del treball que molts cursem 
compten amb un últim any d'especialització . Perquè les 
nostres demandes i les teues no acaben ací. A la nova 
biblioteca falten cadires, a les diferents cantines falta espai , 
les reprografies estari contínuament saturades, i així milers 
de problemes pels que fins ara ningú s'havia preocupat. 

Una altra de les nostres apostes es la 
institucionalització de borses de treball per a aquelles i 
aquells que estiguen concloent la seua C31Tera i les pràctiques 
a les empreses. També en aquest sentit, les i.els estudiants 
hem d'estar ben informats dels cursets que es realitzen a 
la nostra Universitat. Tot això englobat en una desmitificació 
del caràcter exclusivista que encara pateixen les universitats. 
D'aquesta manera, l' estuadiantat podrà per primera vegada 
disfrutar de la veritable Universitat, de la millor Universitat 
Jaume I que ens podem imaginar. 

I, per si fora poc, no estem sols. Campus Jove està 
present a totes les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana. Així, a la Universitat d'Alacant comptem amb 
la Presidència del Consell d'Alumnes, a la Universitat de 
València amb 14 membres claustral i un membre a la Junta 
de Govern, a més de ser un del s quatre components del 
Consell lnteruniversi tari Valencià d'Estudiants i de 
col·laborar amb la Delegació Central d 'A lumnes a la 
Universitat Politècnica de València. Per tot això i molt més 
tot allò que t'hem proposat és viable. 

CANDIDATURA CONJUNTA: CAMPUS JOVE 
Titulars 

!van BmTio lglesias 
Em ília Benitez Guerrero 
Rubén García Peñarroja 
José Manuel Soria Mesas 
Robert Schmid Benincasa 
Hector Martínez lrazabal 
Javier Bellido Herrero 
Carlos Tena Martínez 
Paloma Dols Montoliu 
Verónica Prades García 
Ana Fortuño Bellmunt 
Lledó Peris Agost 
Alexis Barrio Tngelmo 
Irene Bou Agustín 
Isabel Verdú Ferris 

Suplents 

• M. Dolors Algar Bravo 
Emesto Dolz Barbera 
Lidón Carceller Donaire 
Y o landa Pons Ruz 
José Pablo Cubedo Juarez 



LES NOSTRES ASSOCIACIONS 

GRUPO LIBERAL DE ESTUDIANTES 
"Grupo Liberal de Estudiantes" se formó con el objetivo 

principal de que los intereses de los alumnos no se vieran afectados 
continuamente por cuestiones políticas de orden externo a la 
Universidad, como ocurre en estos momentos, y de esta forma , 
se luche realmente por conseguir todo aquello que nos interesa 
a los alumnos . 

G. L.E. somos un conjunto de representantes de alumnos 
(coordinadores, delegados y subdelegados), razón por la cua! 
estamos trabajando diariamente con los pròblemas de los alumnos 
y tenemos ideas claras respecto a que es lo que .le interesa al 
colectivo estud iantil realmente, pero sin ninguna experiencia 
anterior en elecciones claustrales, con lo cua! conseguiremos 
aportar idea s nuevas , vital idad y otra forma de trabajar a un 
órgano tan importante como es el Claustro de la Universitat . 

Otra razón por la que se constituyó este colectivo es para 

que las decisiones que se tomen en las di ferentes comisiones 
cuenten con la opinión de los alumnos, es decir, que asumimos 
la responsabi lidad en caso de ser elegidos de asistir a todas las 
reuniones de los grupos de trabajo de los que formemos parte; 
y evitar de esa manera que se tomen decisiones contrarias a los 
intereses de los alumnos por no estar los representantes de los 
mismos presentes, como ya . ha oc urrido anteriormente. 

Por último, só lo nos queda animar a los alumnos de esta 
Universitat para que vayan a votar, puesto que si no lo hacemos ' 
damos a entender que no nos importan los problemas que puedan 
surgir en esta universidad, lo cua! no es verdad, ya que cuando 
estos problemas nos afectan y no podemos solucionarlos nos 
quejamos de que no se nos tiene en cuenta, pues bien, ahora es 
el momento de cambiar eso. 

GRUPO LIBERAL DE ESTUDIANTES 
Titulars Suplents 

Esteban Fortea Marco 
Gonzalo Alvarez Arroyo 
Cristina Cantavella Barberà 
Óscar Sotos Gonzalez 
Enrique Galvan López 
Melchor Martínez Encinas 
Lorena Civera Colomé 

Sergio Alba Cuevas 
Patricia Marín Piqueras 
Ana María Cabrera Muñoz 
Sílvia Vicente Punter 

Fco. Javier Rodriguez Pastor 
Vicente M. Babiloni Estradà 
Rafael Siurana Borras 

L'ÚNIC CANDIDAT INDEPENDENT 

• Qui és Carlos Ruiz Benlloch? 
Carlos es actualment e l delegat de segon curs d 'Enginyeria 
Industrial. 
• Quina experiència té en tasques de representació dels 
estudiants? 
A banda de ser enguany el delegat de curs ja ho va ser I 'any 
passat a més de representar als estudiants de la seua t itulació 
en la Comissió lnterdepartamental d'Enginyeria Industrial, 
es a dir, en menys de dos anys que porta a la Universitat ha 
estat escollit per a distintes representacions dels alumnes a la 
Universitat. 
• Què preten conseguir? 
"He elaborat una proposta en cas d 'aprovar-se la qual ens 
pern1etria als alumnes la possibilitat de presentar-se a exàmen 
dos voltes per curs sense cap tipus de restricció, és a dir, en 
la actual normativa d 'exàmens per a una assignatura del primer 
semestre en cas de no presentar-se en febrer, només et queda 
la possibilitat d'una convocatòria bé siga en juny o en setembre, 
si s'aprova la meua proposta podríem anar a les dos 
convocatories el mateix any (j .uny i setembre). 
També sóc de la opinió què caldria 'legalitzar' una pràctica 
(no desconeguda) com la d'avançar exàmens al mes de maig, 
ja que nó ofereix cap inconvenient per a ningú, ni estudiants 
ni professorat. 
"Proposar un programa de tutories per part d'estudiants de 
cursos superiors, es a ¡:lir, quan un alumne té dubtes en alguna 

m 

matèria a banda 
de les tutories del 
corresponent 
professor puga 
acudir en unes al
tres hores a unes 
tutories que im
partirien alumnes 
que hagueren 
superat I 'ass ignatura amb la qualificació adecuada. Per a 
motivar als alumnes de cursos superiors a participar de manera 
voluntària en aquest tipus de programa, aquestos rebrien 
alguna compensació en concepte de crèdits o qualsevol altra . 
Finalment, demanar que algú "controle" els horaris que cada 
professor/a estableix per a les tutories, ja que passa que hi ha 
tutories d'algunes matèries a les quals mai pots anar per tindre 
una altra classe. 
En d~finitiva tractar de fer una Jaume I millor i innovadora 
dins de les meues possibilitats". 

Pot ser aquest és el candidat idoni per a representar-te en el 
Claustre de la Universitat. · 

Ara tries tu. Fes-ho bé. 
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BREUS 

JORNADES SOBRE CREACIÓ LITERÀRIA, PRODUCCIÓ EDITORIAL I FRAGMENTACIÓ LINGÜÍSTICA 

Organitzades per la Xarxa d'Universitats de l'Institut Joan Lluís Vives i ce lebrades els dies 18, 19 i 20 de maig a la Universitat de València 

han pretés propiciar la reflexió i el debat sobre la fragmentació del cata là fins i tot a les capes de la societat més "culta" . 

11 MARATÓ FOTOGRÀFICA "CIUTAT DE CASTELLÓ" 

El dia 15 de ·maig de 1999, els aficionats a la fotografia i a la ciutat de Castelló, van tindre una cita en la 11 Marató Fotogràfica on el centre 

· de Castelló i tot el que l'envolta eren la temàtica principaL 
La Univers itat Jaume I va atorgar el 11 premi a la millor fotografia individual, dotat amb 25,000 ptes en material fotogràfic, 

COMMEMORACIÓ DEL DIA D'EUROPA AMB CARLES SANTOS 

El dia I I de maig de 1999 actuà e l compos itor vi narossenc a la nostra Universitat, en el dia que commemorem Europa com a conjunt 

que tots pertanyem i que cada volta tenim més prop, Aquest magnífic compositor posà un to musical i dinàmic a aquest especial dia , Vinaròs pot 

estar la mar d ' orgu llós per aquest fill i l-lustre, 

CONFERÈNCIA DEL LÍDER DELS VERDS VALEN CIANS 

Sota el títol: "El medi ambient al segle XX I", David Hammerstein líder dels Verds del País 
Valencià pronunc.ià unes paraules sobre que li depararà al medi que ens envolta el proper segle, Aquest 

acte tingué lloc el dia 20 de maig al campus de Borriol i fou per iniciativa de la Germania d'Estudiants 

Universitar is (G EU-Jaume!) 

EXPOSICIÓ DE CAPI TRILLO 

El dia 18 de maig va concloure després de diverses setmanes l' exposic ió de l'artista castellonenc 

Capi Tri llo a la Galeria d'Art Octubre, al Campus de BorrioL L'exposició ha sigut tot un éxit, i les 

"formiguetes" corrent per tot el Campus ha sigut un reclam molt lluir i atractiu, 

Aprofitem ara, per a ressaltar la gran tasca que s'està real itzant a la Galeria d ' Art Octubre 

en la seLia missió d 'acostar l' art a la comun itat universitària amb les seues diverses exposicions al 

llarg de l'any, 

I M'AGRADA 

© La biblioteca nova (excepte les portes que ningú ha pensat que 
molesten quan tanquen __ ,) 

© La netedat del WC 

© Veure més a prop de la realitat, el trasllat de tota la burocràc ia del 
Campus de la Penyeta a l'ed ifici nou, Esperem que estiga 
perfecte(l 'edifici ___ ) pel temps destinat a fer-lo! 

© Que la Un iversitat faça cursets d 'extensió universitària arreu dels 
pobles de les comarques del nord del País Valencià (A lcalà de 
Xivert, Viver, Sant Mateu , l'A lcora __ ,), 

© El disseny dels taulellets del s serveis de l'Esco la Superior de 
Tecnologia i Ciències Experimentals. 

© Que· es torne a ficar en circu lació e l carnet universitari de cinema, 
amb e l qual podem aconseguir descomptes importants. ' 

© La professionalitat i les ganes de treba llar qu~ tenen la gent dels 
nous PlAC, encapçalats per O lga Carbó. 

© Les escu ltures i rotondes que fan que poses l' habilitat en marxa 
de bon de matí a l'hora d'anar en cotxe a la Facu ltat. 

© Pujar a la Un iversitat i vo ltar pe ls passadissos i estar a la cantina 
sense entrar en tot el dia a classeL 

NO M'AGRADA ¡__ _______ ,_ 

·-i::< ~~.·--

® Que perquè nom 'haja demanat el carnet a Bancaixa encara no tinga el 
carnet universitari. No tenim cap obligació de tindre un compte a Bancaixa. 

® Veure pintades a la porta d'entrada al campus de Riu Sec, no és el lloc 
d'expandir notícies, embrutant parets. 

® La hipocresia d ' Europa i Estats Units en la guerra del Kosovo (podrien 
ficar-se els míssils i les bombes a un altre lloc!!) . 

® Veure la gespa del Campus de Borriol tota plena de papers i bosses. 
Pareixem gorrinos en compte d ' universitaris! Un poc de civisme! Tant 
de gent guai i progre i ... vinga fem al món! Mantinguem el medi ambient! 

® La poca difussió que s'ha fet entre el professorat a les Jornades de Foment 
de la Investigació de la Facultat de Ciències Humanes i Social s. 

® Tindre que esperar, esperar i esperar.. __ a ocupar un ordinador per a 
treballar el word i les bases de dades. quan està ple de desfàenats que 
es passen el dia jugant al roL A veure si l' equip rectoral pren nota! 

® Vore els jardins tan descuidats de la nostra Universitat; donen mala 
imatge i una deixadesa i poca conscienciació pel tema med iambiental. 

® Que es descrimine al grup de català de Traducció i Interpretac ió , 
perquè siguen menys en número que els d'espanyol, però segur que 
més en competents. 
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. EL CONSELL D'ESTUDIANTES I ESTUDIANTS INFORMA 

PAULINA GONZÀLEZ VA FORMAR PART DEL 
25% DE VOTANTS DE FA 2 ANYS. 

AGENDA 

Com ja sabreu, el 27 de maig els estudiants i estudiantes de la JaumeT 
tenim l'oportunitat d'eX.ercir el nostre dret al vot en les eleccions 
Claustrals. Com bé diu l'article 11 O dels Estatuts, un dels drets de 
l'estudiantat és participar activa i democràticament en l'elecció dels 
nostres representants en els òrgans de govern i gestió de la Universitat. 
La nostra participació eri aquestes eleccions és fonamental: estem 
escollint la nostra veu. La veu que defendrà un model determinat 
d'universitat en el pròxims dos anys. De fet, hem de ser conscients que 
participant en aquestes eleccions també estem participant en la construcció 
de la nostra jove Universitat. 

Fa dos anys, vam votar un 25% de l'estudiantat. Aquesta xifra, 
tot i que poc considerar-se baixa, és la més alta de totes les Universitats 
valencianes. Aquest any, hem de superar-la. La nostra veu ha de ser 
fenna i forta. Així que, ja saps; tot depèn de nosaltres, està a les nostres 
mans. 

LI c_o_N_c_u_R_s_o_s _I_PRE_M_r_s _______ _JI I CINE 1 TEATRE: 

-Ajudes per a la realització d'activitats destinades 
a la divulgació, promoció i defensa dels Drets Humans. 
Tema: activitats per al desenvolupament dels Drets 
Humans en l'àmbit internacional en relació amb les 
ONGs. Termini: 31/12/1999. Dota.ció: 10.000.000 pts. 
Més informació: PlAC. 

- Premi Literari de Novela "Extremadura de 
Creación 1999". Fins el 30 de Maig de 1999. Dotació: 
2.000.000 pts . Més informació: 924 38 12 22. 

- "XIX Cerhimen Poético Internacional Francisco 
de Quevedo". Tres temes a elegir: "vida y obra de 
Quevedo", "La Mancha" i temàtica lliure. Dotació de 
125.000 pts o 75.000 segon tema. Termini: 20 /8/1999. 
Més informació: PlAC. 

- Premi de Ciència Ficció de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Obres de aquest gènere en 
Castellà. Català, Anglés o Francés. Termini: 15/9/99. 
Dotació: 10.000.000. Més informació: 93 401 63 43 . 

-Concurs de Drets Lingüístics. Termini: fins l' 1 
de Juny de 1999. Dotació: 25.000 pts. Més informació: 
964 34 58 68. (Servei de Llengües i Termino logia) 

-Programa de beques DRAC, de l'Institut Joan 
Lluís Vives. El termini és fins el 31 de maig, i consisteix 
en ajuts per a assistir a cursos d'estiu de les universitats, 
pertanyents a l'Institut. Demana el teu llibret de cursos 
al PlAC. 

I EXPOSICIONS 

-Inauguració del EACC (Espai d' Att Contemporani 
de Castelló) amb una mostra de las obres de JeffWall 
i Pepe Espaliu. Previsió per a tot el mes de març. 

-Cicle de Cinema Valencià. Des del 30 de Maig. 
La mostra · inlourà la projecció del primer metratge 
espanyol. Filmoteca de la Generalitat Valenciana (Plaça 
de l'Ajuntament, n° 17, València). . 

-Teatre Municipal de Benicàssim: projecció de la 
pel·lícula PECKER en Cristina Ricci (Miércoles a "La 
Familia Adams", i coprotagonista en Sivourney Weaver 
a "Tormenta de Hielo ") Li li Taylor i Edwar Furlong 
(EEUU, 1998, 90 minuts). Projeccions: divendres 28 a 
les 22:30; dissabte 29 a les 19:30 i 22:30 i el diumenge 
30 a les 19:30 i 22:30. Preu de l'entrada: 500 pts (ara 
bé: no anem a dir el preu d'eixida). 

I SOLIDARITAT 

- Donació de llibres usats per a estudiants de 
Bolívia a iniciativa de GBU en col·laboració amb la 
Comunitat Universitària de Bolívia. Recollida el dimarts 
27 i el dimecres 28 de 10:00 a 17:00 en l'Edifici C del 
Campus de BorrioL 

I CONFERÈNCIES 

- La nostra comunitat lingüística dins del marc 
europeu, a càrrec d'Aure li Argemí el dia 3 de juny 
dintre el dia de la commemoració dels Drets Lingüístics, 
se celebrarà a la Sala de Juntes del Campus de Borriol. 

-Taula rodona:Dificultats per a una docència en 
valencià, on intervindran professors de cada universitat 
valenciana, ·1a moderació correrà a càrrec de Cristià 
Linares (membre del Consell d'Estudiants). A les 12, i 
el mateix dia i lloc que I' esdeveniment dalt indicat. 
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