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La rev ista Campus torna de nou, coincid int amb l'apertura de l'any 2000 i

més carregada que mai de les vostres propostes i d'allò que més ens mou a

l'estud iantat. En aquest pr imer número hem triat els transports com a tema

central de la nostra discussió, més quan l'accés a l'UJI és un calvari per a

gran part de l'estudiantat de les nostres comarques. AI llindar del segle XXI

molts pobles de l'interior de Castelló no tenen la més mínima infraestructura

dotacional que els aprope a la nostra Universitat. En alguns casos, com l'Alt

Milla rs o els Ports , la situació s'agreuja considerablemen t; i són molts els qui

opten per arrendar un pis a la capita l de la Plana, amb els costos afegits que

això suposa. Les institucions públ iques i privades fan cas omís a aquesta

petició més que justificada d'un nombrós col -lectiu d'universitaris i università

ries del centre castellonenc, amb la qual cosa es mantenen greuges compa

ratius insosten ibles entre els habitants de l'interior i aquells que estan millor

comu nicats .
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EL TRANSPO RT UNIVERSITARI ÉS INSUFICI
ENT EN MOLTS .POBLES DE CASTELLÓ

El problema dels transports no ens ve de nou a la

majoria de l'estudiantat de l'UJI, bé siga pels problemes

dels darrers anys amb l'Ajuntament de Castelló , bé per

què molts alumnes han de desplaçar-se des de pobles

llunyans que no tenen les mínimes infraestructures que

exigeix la societat actual. En un món desenvolupat com

el nostre és insostenible el greuge comparatiu entre els

estudiants, que cap culpa tenen d'aquesta metodologia

utilitzada per al repartime nt dels récursos econòmics , i

que es veuen una altra vegada afectats amb l'Ordre de

la Conselleria sobre els transports, que no soluciona els

greus problemes per a l'interior de Castelló . Comarques

senceres, com l'Alt Millars, l'Alt Maestrat i els Ports , no

tenen ajudes suficients des de les institucions per poder

donar cabuda al tema educatiu superior, ja siga per part

dels respectius Ajunta!'1ents com per part de la màxima

competència educativa al País Valencià, com és fa Con

selleria de Cultura, Educació i Ciència. Altres punts com

l'Alt Palància, el Baix Maestra t i l'Alcalatén també patei

xen greus problemes d'accessibilitat al centre universi

tari, davant la impass ivitat de la Conselleria. Es pot afir

mar que, a banda de la ciutat de ,Castelló de la Plana,

sols un grapat de pobles situats immediatament en la

seua àrea d'influència (Benicàssim, Borr iol, Almassora,

Vila-real, l'Alcora, Borriana , Sant Joan de Moró ...) tenen

uns mínims coherents, no per això suficients, amb què

poder tirar endavant.

Així, per exemple, l'estudiantat de les comarq ues de

Castelló sols pot gaud ir de descomptes en el bitllet cap

a la Universitat si viu a menys de 90 km i m és de 20 km,

sempre i quan el temps de trajecte no supere els 90 mi

nuts . Aquest fet produeix que molts pobles de les co~ '

marques del nord queden fora dels beneficiàris de l'Or

dre.

Els directament afectats són els estud iants i estudi

antes dels pobles menuts o llunyans , que deuen de fer

un esforç econòmic afegit al que suposa un pagament

d'unes taxes de matrícula en una carrera univers itària

(suposadament pública) , que cada vegada van en aug-

El

ment gràcies a la Conselleria autonòmica. El més greu

és que esta gent es veu obligada a residir a capitals,

despoblant i desarrelant-sé dels seus pobles. A més a

més, moltes empreses amaguen els descomptes als es

tudiants , quan ells sí estan ingressant la subvenció ofici

al.

Els Consells d'Estudiants de les Universitats Jaume I

de Castelló, Politècnica de València , Miguel Hern àndez

d'Elx i la Universi tat d'Alacant es reuniren per tal de de

manar una millora en el sistema de subvencion s esta

blertes en l'Ordre de 21 de juny de 1999, d'ajudes al

transport univers itari de la Conselleria d'Educació , una

reunió on no va assist ir la directora genera l d'Ensenya

ments Universitaris i Investigació , la Sra . Carmen

Martorell , qui exerceix de presidenta de la comissió, per

què segons els tècnics "estava a Madrid", demostrant el

poc interés envers l'estudiantat i els problemes que a

ells afecten. El Consell d'Estudiants de l'UJI es va fer

càrrec de vetlar pel control exhaustiu de l'acompliment

. dels acords amb les companyies de transp orts i les ins

, titucion s.

Es denota una nul-la política pública de transports,

_ aqreujatper la manca de trens de rodalies o regionals

cap a ciutats com Benicarló o Vinaròs, ja que RENFE

continua oposant-se a l'augment dels mateixos, amb el

vist-i-plau de la Generalitat Valenciana. A tot açò cal afe

gir les manca nces a nivell local de Castelló de la Plana,

on cal proposar noves línies cap a barris fins ara no con

siderats, i no sols a les zones cèntriques de la ciutat.

El transport universitar i és insuficient en molts pobles .

i molts estud iants es veuen obligats a realitzar esforços

econòmi cs desmesurats per poder afrontar una vida uni

versitària normal, de la qual cosa també se'n poden eixir

perjudicades les mateixes famílies i pobles sencers amb

esta problemàtica. Cal que, com a estudiants, exigim allò

que ens pertoca , que protestem i senten la nostra veu

des de les institucions, enca ra que siga pel futur dels

pobles.



EL BARRI DE SANT LLORENÇ, MÉS A PROP DE

L'ESTUDIANTAT SOLIDARI

Nadia, Leopoldo, Vaness a, Susa na i Pilar formen

part dels primers 13 estud iants i estudiante s de la

nostra univers itat que viuen en els "famosos" pisos

solidaris.

Tots i totes , a excepció d'una noia , estudien psi

cologia. La gran majoria dels i de les que estan no

es coneixien entre ells i elles , vari aplegar a darreri

es de setembre i principi d'octubre i ara per ara afir

men que la convivència està suposant un enr iqui

ment personal molt elevat.

L'estudiantat sols s'ha de pagar les despeses de

Ilum-aigua-esca la i mitjança nt una ded icació d'ho

res de voluntariat adaptades a l'horari de cadascú,

els reverteix amb el lloguer.

Aquesta dedicació consisteix en unes tasques que

desenvolupen en la comunitat , com són :

* Cangurs dels xiquets i xiquetes per a que els

pares puguen assisti r a les activitats del barri.

* Grups de repàs per a esco lars , que cerca el re

forç dels seus estud is.

* Escola d'esports, on s'organitzen partits de fut

bol que busquen la sociabilització, interelació entre

ells i que no estiguen pel carrer a tot hora .

* Recollida de nens inenes de l'escola, etc

* Activitats d'animació del barri.

Totes aquestes activitats i la posterior creació d'aitres a

mesura' que es vagen detectant necessitats suposen el con

tacte més directe amb el veïnat.

En un principi , l'estudiantat ha trobat certa resistència per

part del barri al no coneixer-se entre sí i ser de fora . Ara per ara

aprecien com els valors del veïnat són entesos d'una alt ra

manera a la que ho fem nosaltres.

Cada setmana hi ha una assemblea entre l'estudiantat

i els cordinadors dels pisos , de l'Ajuntament de Castelló i de la

Universitat Jaume I. D'aquesta manera es segueix la vivència

de l'estudiantat amb aquesta comunitat de Castelló.

Tot aquest projecte ha esdevingut realitat gràcies al conve

ni entre l'Institut Valencià de la Vivenda , l'Ajuntament de Castelló

i la Universitat Jaume I, a part estan implicats en el projecte

professionals i entitats del barri.

És una nova experiència que comença a donar els primers

fru its.

Integrant i respectant és la millor manera de fer que les

microsocietats pugam viure i conv iure en aquesta gran socie

tat.

Des de la rev ista Campus i el Consell d'Estudiants i Estud i

antes donem suport a aquests projectes i a qui ho fa possible ,

que són en gran part l'estudiantat solidari i 'comprorn és amb la

humanitat. .

-E l Racó de la Solidaritat, ubicat a l'edifici B de la Facul tat

de Ciències Humanes i Socia ls pot informar-te sobre qualsevol

qüestió referent al tema , a més pots trucar al seu telèfon , 964

729253 o enviar-los un mail a l'adreça : raco@guest.uji.es; I si

estàs interessat/da en formar part de l'estudiantat solidari no

ho dubtes més i fés aquest magnífic pas a la teua vida.
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LA REPRESENTACiÓ DEL NOU MIL·LENI

Des del com ençament d'aquest
curs s'ha vingut configurant l'organi
grama de representació estudiantil
que ens haurà d'acompanyar durant
el tan esperat any 2000.

EI-primer òrgan en ser constitu ït
durant aquest curs ha estat el Con
sell d'Estudiants. El Consell d'Estudi 
ants és l'òrgan màxim de govern de
l'estudiantat de la UJI. Està format per
una representació dels cinq uanta per '
cent dels memb res del CGT i un terç
dels representants dels estudiants al
claustre.

El dia 7 d'octubre va tindre lloc la
reunió constituent. En ella es van pre
sentar els 12 estudiants claustrals que
passarien a formar part del nou Con
sell d'Estudiants. Posteriorment van
ser elegides les 7 persones que cons
tituirien la seua Junta Permanent.

- Aquestes 7 persones van ser les
següents :

Jordi Maura

Meritxe ll Sanc his

Imma Orozco

Llu ís Beltran

Àlex Vilanova

Nacho Castaño

Anna Calvo (que va renovar el càr
rec de Portaveu del Consell d'Estudi
ants)

Ja durant la primera quinzena de
novembre, una vegada s'ha pogut dis- '
posar del cens de matriculats, s'han
dut a terme les eleccions a delegats
de grup . Cada classe ha eleg it la per-
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sona que els haurà de representar
durant els curs 1999-2000. Només un
reduït nombre de grups han quedat
sense representació per falta de can
didats.

Posteriorment han estat constitu- .
ïts els diferents Consells de Titula ci ó,
que és l'òrgan de representació dels
estudiants d'una titulació o, en el seu
cas, de diverses titulacions afins. Dins
del Consell de Titulació tenen veu i vot
els delegats de cada grup , els repre
sentants dels estudiants en els depar
tam ents i en les Juntes de Centre i a

més a més un número
d 'estu di ants que no

- supere el total de dele 
gats de la titulació, en
cara que qua lsevol es
tud iant de la carrera po
drà assistir a les reun i
ons. Cada Consell de Ti
tulació ha elegit interna
ment el seu coord inador
per ta l de qu e e ls
represe nte en el Consell
General de Titulacions
(CGT). El CGT és un

- fòrum de trobada dels
representants de les diferents titulaci
ons i s'encarrega de vetllar pels inte-

- ressos dels estudiants en l'àmbit aca
dèmic en aque lls termes de caràcter
general universitari, sent també marc
de reflex ió sobre temes docents i aca
dèmics.

. La reunió constituent del nou CGT
va tindre lloc el passat 23 de novem
bre. Aquesta primera trobada va reu
nir 15 coordinadors de titulació a més
a més de la Portaveu i el Secretari del
Consell d'Estudiants. En aquest pri
mer CGT van ser elegits els 9 mem
bres que han passat a formar part del
Consell d'Es tudiants , tres per cada
centre.

Aquesta es la relació de tots els
nous coordinadors de titu lació:

Fran Xirivella Selma (Traducció i
Interpretació). Membre del Con sell
d'Estudiants.

Raquel Garcia Ebrí (Mestre-Edu 
cació Infantil) . Membre de l Consell
d'Estudiants .

Roberto Macho Saiz (Enginyeria
Informàtica). Membre del Consell
d'Estudiants.

Soraya Rive ra Carre ño (ADEM).
Membre del Consell d'Estudiants.

Maria Viciano Badal (Relacions
Laborals). Membre del Consell d'Es-
tudiants. "-

Josep Martí Pròsper (Publicitat i
Relacions Públ iques)

Victòria Martí Laliena (Enginyeria
Agrícola) . Membre del Consell d'Es
tud iants.

Àlex Ag uilella (Mestre-Educació 
Primària)

Gonzalo Alvarez Arroyo
(GAP).Membre del Consell d'Estudi- 
ants.

Melchor Martinez Encinas (Empre
sarials)

Fernando Rodriguez Beltran (Hu
- man itats). Membre del Consell d'Es
tudiants.

Manuel Muchola Jordan (Enginye
ria Mecànica). Membre del Consell
d'Estud iants.

Nacho Peña rrocha Alós (Enginye
ria Industrial)

Marc Barceló Perich (Enginyeria
Tècnica en Disseny Industrial)

Milagros Villagrasa Piquer (Engi
nyeria Tècn ica en lnform àtica de Ges
tió).

Finalment informar-vos de que en
la darrera reunió del Consell d'Estu
diants , cel.lebrada el dia 15 de desem
bre , es va proced ir a la creació de les
diferents comissions de treball i es van
t racta r te mes com la possi ble
col.labo ració amb l'Àrea Tècn ica -de
Suport Educatiu i el Projecte IGLU.

I després d'aquest xicotet passeig
per l'apassionant món de la represen
tació estudiantil, des de Campus no
més ens cal recordar a tots i totes que
és important que feu ús de les vies
d'accés als diferents òrgans universi
taris mitjançant els vostres represe n
tants. Han estat elegits per vosal tres i
treball en per a aconseguir una Univer
sitat millor per a tots.



-DIA DE LA SIDA

El passat dia 1 de desembre es va celebrar en la
nostra Universitat el Dia Mundial de la Sida. Un nom
brós grup de voluntaris del Racó de la Solidaritat van
ser els encarregats d'apropar la problemàtica al nos
tre estudiantat des de les taulesinformatives que , per
a tal fi, es van montar en _els diferents campus. Des
de la nostra redacció volem fel icitar al Racó de la
Solidaritat pel seu intent de conscienciar a la comuni
tat universitària de que la SIDA no és un problema
unicament per a aquells que la pateixen directament,
sinó que la lluita ha de ser constant i solidària per part
de tota la societat.

CENTRE SANITARI

La Universitat Jau me I ha posat a disposició de la
comunitat univesitària un centre san itari a l'edifici TO
de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experi
mentals del Campus de Riu Sec.Aquesta inic iativa té
com a final itat donar resposta a les necessitats sani
tàries bàsiques que puguen tindre lloc en la nostra
Universitat.

CURS DE GESTiÓ
D'ASSOCIACIONS ,

El seu hora ri és de dilluns a divendres de 9:3üh . a
13:3üh. i de 16h.,a 2üh . El seu telèfon de contacte és
el 964 728 724.

Del dia 13 al 16 d'aquest mes ha
tingut lloc en l'edifici B del Campus
de Riu Sec el curs "Gestió d'Associ
acions" organitzat pel Servei d'Acti
vitats Sàcioculturals (SASC) .AI curs ,

. im par tit pel tècnic d'associacions
Daniel Belinchon , van assistir repre
sentants de les diferents associaci
ons registrades en la nostra Univer
sitat. Els assistens han fet un balanç
possitiu d'aquest curs ja que els ha
de servi r per poder fer una gestiómés
efectiva en el si de les seues associ
acions, cosa que vindrà a repercutir
en una millora dels resultats en les
seues actuacions .



UN DIA PER LA LLENGUA

la nostra Universitat, mitjançant el Servei de
Llengües i Termino logia i sota el lema "l a lIen- "

- gua a debat" , va dedicar el passat dia 15 de
desembre a la promoció i defensa del valenc ià.
En la Sala de Premsa de l'edifici del Rectorat,
el soc iòleg i professor de la Universitat Jaume I
Artur Aparici va disertar sobre l'ús del valencià
a la Universitat, També Jord i Pujol, tècnic de
dinamització lingüística de la Universitat Autò
noma de Barce lona , va parlar de l'ús de la llen
gua aquesta vegada relacionat amb les noves

- " ,
tecnologies . Fina lment , representats dels
voluntariats lingüístics de les unive rsitats valen
cianes van debatre sobre les seues exper ièn
cies i projeccions de futu r referides a la seua
tasca de promoció de la llengua en els diferents
centres universitaris.

~" M'AGRADA

@ Que la Universitat Jaume I tinga una nadala pròpia.
Moltíss imes gràcies, Matilde Salvador!! Ara a per l'Honoris
Causa!

@ Veure corrent les rates autòctones pels "jardins" dels
nostres campus.

@ Que Antoni Albalat , funcionari d'aquesta casa , haja gua
n yat l'Andròmina de Poesia dels XXVIII Premis Octub re.

@ El PAS de la consergeria de rectorat , extensible al Cam
pus de Borriol i resta d'UJI! Perquè t'atenen molt bé.

@ Que la xica rossa de la reprografia de l'Esco la em vacil-le
quan vaig a fer fotocòpies .

@ El control , per fi!!! que hi ha en la realització dels car-
nets univers itaris. _

@ Que la Universitat s'interesse per un edificiarquite¿tò
nic tan important per a la ciutat de Caste lló com és la Llotja
del Cànem , per a realitzar activitats universitàries i cultu
rals.

@ Que la Facultat -de Ciències Jurídiques i Econòmiques
es tiga sempre organitzant cursets i semina ris per a
l'estudiantat.

@ Que quan va ig a la Secretaria d'Estudiants hi haja una
funcionàr ia de Vilafranca que em demane pastissets de Sant
Anton i per atendre'm. Tot arribarà !

@ Que falta poc per a les fogueres de Sant Antoni, i és
festa a molts pobles de les nostres coma rques : Vilanova ,
Forcall, Borriol, Benlloch, la Pobla Tornesa, la Barona, Sorita,
les Coves ...

I van ser els membres del Voluntariat Lin
güístic deia Universitat Jaume I, un any més,
els enca rregats d'organitzar una tancada per
la llengua en el campus de Borriol que va fina
litzar amb una xoco lotada popular després de
tota una nit de debat i vetlla per la nostra cultu
ra.
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EL C.A.R: UN OBSTACLE PER
A L'ESTUDIANTAT DE L'UJI

Podeu enviar els vostres articles a: rcamp us@uji.es

Ara fa uns mesos, després d'haver passat l'estiu amb
més glòria que pena , i arribat el mes de setembre, calia
ficar-se les piles de nou per a començar el novell curs
acadèmic, M'acabava de llicenciar, a l'igual que altres
tants companys meus de Psicolog ia i sols em restava
solucionar alguns aspectes buroc ràtics , entre 'altres el
pagament del dipòsit de títol (15.000 cuques!!!) i el CAp.

El Curs d'Aptitud Pedagògica (CAP), per als qui no el
coneixen, és el títol que s'exigeix tindre en possess ió
per tal "d'estar capacitat psicològica i pedagògicament
per donar classes a l'estudi antat d'ESa i Batxillerat"
(tururú...!). Doncs bé, vaig decid ir a tirar-me al rotllo i el
primer que vaig fer va ser anar a l'Edifici de Rectorat,
concretament a la Secretaria d'Estudiants , per tal que
m'informaren de tota la paperassa. Com molts ja deuen
saber, a mi també em va tocar passar pel peculiar ritus
d'agafar numeret com quan la mare ens envia al peix o
al súper del poble i està de gom a gom, i així fer cua.
Paciència i una canya L.. bingo!, al cap de mig hora em
va atendre una funcionària molt canyera , que em va ex
plicar de cap a peus el procés d'enguany per al CAP.
Després de l'amabilitat i de la professionalitat de les se
cretàriesem trobava capacitat psicològicament per afron
tar l'odisea de la matrícula del CAP. I com no, la primera
en la front, al mes de setem bre ningú no sabia ni quan
s'organitzaria el curset a l'UJI, quant valdria , quan co
mençaria, quina seria la durada , etc . Ja m'olo rava que ,
després de quatre anys de carrera , em tocaria passar
me'n un altre sencer per obtindre el titolet de torn i dos
més per estud iar opos icions i un parellet més de rigor
per a què, amb una mica de conya, la super-guai Con
selleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, se'n
recordara de nosaltres i convocara oposicions (marge
d'error de +-4 anys , depenent si aprovem a la primera o
no). Sumant les xifres esmentades em plantava als 29
anys (això si no me n'anavad'Erasmus) , un bon número
per estar plenament capacitat pedagògicament i sobre
tot psicològicament per a treballar en la docència, però
molt més encara per a estar fins els pebrots d'estudiar i
optar definitivament per col -laborar a que l'INEM siga tot
un èxit de participació ciutadana. Potser algun o alguna
dels que estigueu llegint estes línies tingueu un panora
ma tan fabulós i real com el meu: No passa res, cada dia
en som més, Espanya va bien i l'educació també.

Pensat i fet, vaig enviar una instància al Consell d'Es
tudiants per tal dequeixar-rne de com estava muntat el
CAP a l'UJI , tot un paradigma per a que cap universitat
espanyola no adopte com a exemple . Supose 'que
aquests degueren fer arribar la meua protesta al
Vicerector de Docència i Estudiants, ja que depenia d'ell
tot aquest muntatge. En resum , li vaig fer algunes objec
cions:

En primer lloc , a mitjans de setembre encara no se
sabien els terminis del CAP, quan ja teníem informació
detal lada d'altres un iversitats estata ls (Barcelona ,
Saragossa, Albacete, Tarragona , Granada...). La poca
informació aportada pel Vicerectorat de Docència i Estu
diants , en- aquesta ocasió , no ens pod ia t itllar a
l'estudiantat de la nostra immobilitat, donat que foren
desenes els estudiants que feren diversos viatges per
assabentar-se de l'status quo .

En sego n lloc, pareix increïble que l'UJI allargasse
tempora lment el CAP al llarg de tot el curs acadè mic,
hipotecant durant tots eixos mesos la possibilitat d'accé
dir a les respectives borses de treball que s'oferten per a
llicenciats , enginyers i diplomats . Després de seng les
anys estudiant una titulació, la resta d'universitats espa
nyoles ofereixen més facilitats i acurten el termini d'ob
tenció del títol, amb la qual cosa ajuden a l'estud iantat
titulat i no li fiquen més obstacles.

A més , el desfasament temporal entre la finalització
de les classes del CAP i la delimitació per al lliurame nt
del títol (maig) fa que hagem d'espe rar-nos més d'un
mes entre un període i l'altre, allargassant, si més no,
l'esmentat procés .

El fet d'impartir-se les classes tots els dies de la set
mana i amb tres hores diàries fa que ia pèrdua tempora l
siga major, quan hi ha altres universitats que ofereixen
el seu programa teòric en tan sols un mes i li reten més
espa i a les aplicacions pràctiques, cosa que no succeeix
ací.

A hores d'ara, ens trobem a gran part de l'estudiantat
de l'UJI que pateix aquest problema, i tots protesten però
ningú s'atreveix a denunciar esta situació. L'estudiantat
de titulacions com Químiques , Informàtica , ADEM ,
Empresarials, Filologia, Humanitats, Psicologia i altres
carreres, que són els més afectats, deurien d'intentar dir
el que pensen , fer sentir-se, parlar... Per què no inclouen
assignatures de pedagogia optatives o de lliure
configuració en els plans d'estudi de l'UJI? Per què no
deixen que l'estudiantat decidisca si vol especial itzar-se
o no en docència oferint-li estes eines? Econòmicament

,potser no li convé al Vicerector, car deixaria de percebre
un bon grapat d'ingressos per càpita , però en la
Universitat el que deuria de primar és l' interés de
l'alumnat i no del factor econòmic, l'UJI no és una
empresa sinó una institució públic educat iva. Amb el
nou segle pareix ser que la ,p èrl::lu f dezrols és al/ò
dominant. Llàstima , ara qué-'teníem .u a Universitat
pública a les comarques del ~ord ae ! País Valencià:

o '~ •. !,alJla Artell Mateu
Ci - .' , • o "1 Psicologia
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• Beques per a la realització del curs de postgrau
Pràctica Jurídica dirigit a llicenciats/des en Dret o
en el darrer curs . La dotació és variable i hi ha de
termini fins el 20 de gener del 2000. Per a més in
formació dirigiu-vos a l'Institut de -Dret i Empresa
ídem , telèfon , 934 220 208 .

• Premi per a treballs curts d'investigació en comp
tabilitat "Carlos Cubillo" . Ho convoca l'Associa
ció Espanyola de Professors Universitaris de Comp
tabilitat. Per a més informació telefoneu al telèfon ,
958 243 704 del Departament d'Economia Finan-

- cera de la Universidad de Granada. E,I premi con
sisteix en 1.750.000 ptes.

• Premi de poesia "Ciudad de Mérida". La temà
tica , la rima i la mesura són lliures. Els treballs es
presentaran en llengua espanyola i hi ha de termini
fins el 20 de gener del 2000. La seua dotació és de
600000 ptes . Per a més informació dirigiu-vos a la
Biblioteca Pública Municipal de Mérida.

• Certamen literari de Castellitx (Illes Balears)
consistent en quatre tipus: Poesia, Narraci ó curta ,
poesia popular i treball d'investigació. Hi ha de ter
mini fins el 24 demarç del 2000 i els treballs hau
ran de ser'inèdits i escrits en llengua catalana. Per
a més informació adreceu-vos al telèfon , 971 665
679 de la Biblioteca d'Algaida.

• Premi "Ciutat de Castelló" en modalitat ciènci
es sobre temàtica referent a Castelló i els seus vol
tants . Aquests treballs d'investigació s'han de pre
sentar al Negociat de Cultura de l'Ajuntament de

"Castelló ubicat al carrer de Gaibiel,4. El termini és
fins el 25 de gener del 2000. El premi s'estableix en
1.500 .000 ptes .

• XXIV Premi de Narracions Breus "Antonio
Machado" sobre alguna relació sobre el ferrocar
ril. Les obres han d'estar escrites en prosa i en qual
sevol dels 4 idiomes oficials a l'estat. El termini fi
nalitza el 4 de febrer del 2000. Més informació al
telèfon de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols,
915277994 de Madrid .

• III Premi d'Investigació de màrqueting convo
cat per l'Escola Superior de Gestió Comercial i
Màrqueting i Bancaixa. Els treballs s'entregaran a
la secretaria general d'ESIC, ubicada a l'avinguda
de Blasco lb àñez, 55 ; 46021 de València. El termini
acaba el 14 d'abril del 2000.

• IV Premi de Traducció, Andreu Febrer, convo 
cat per la Facultat de Ciències Humanes, Traduc
ció i Documentació de la Universitat de Vic. Sols
pot participar estudiantat del 20n cicle de qualsevol
facultat de traducció i interpretació. El termini fina
litza el 16 d'abril del 2000. Per a més informació
dirigiu-vos al telèfon : 938 891 647 o a l'adreça
internet: www.uvic.es/fchtd/ /

• La Comissió Avaluadora per a la concessió de 3
beques per a realitzar tasques com a redactor/a en
la revista Campus del Consell d'Estudiantes i Estu
diants concedeix les beques a l'estudiantat que ha
obtingut més puntuació i que són : Josep Cristià
Linares Bayo , 9'90 ; Andreu Vidal i Sotiano , 9.'01 ;

Francesca Gallardo Alcàntara , 7'10.

PROPERAMENTPODRASTROBAR

MÉS INFORMACiÓ DEL CONSELL DE "ESTUDIA NTS A

www.consell.ujLes

I AL TELÈFON 964 728 894

11


	Campus_nº1_gener_2000001
	Campus_nº1_gener_2000002
	Campus_nº1_gener_2000003
	Campus_nº1_gener_2000004
	Campus_nº1_gener_2000005
	Campus_nº1_gener_2000006
	Campus_nº1_gener_2000007
	Campus_nº1_gener_2000008

