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ENTREVISTA AL DEFENSOR DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Enric Gómez: la garantia dels teus drets

El professor Enric Gómez Royo

ERNEST ALAGARDA

E
nric Gómez Royo fou
nomenat Defensor de
la Comunitat Univer

sitària, el passat 1 de maig.
Actualment espera que es de
signen els membres de la Co
missió que li ha d'ajudar en la
ta ca a realitzar i que le propor
cionen la seu on estarà ubica
da.

- ¿En què consisteix el Defen
sor de la Comunitat Univer i
tària?

Lafigura del Defensor de la
Comunitat Universitària és
una instància creada, a banda
de les altres institucions de la
Universitat Jaume l, per a tu
telar els interessos de qualse
vol membre de l'estament uni
versitari que raonablement
pense que les instàncies ante
riors no han sigut tot el rao
nablement justes que hom
hauria de pensar. Quan ja
s 'han esgotat les altres vies
normals és quan algú pot
acudir al Defensor de la Co
munitat Universitària per a
exposar-li els motiuspels quals
pensa que els seus drets no
han estat degudament prote
gits. El Defensor tractarà
d'entendre la justícia de les
reclamacions de forma col
legiada amb els altres mem-

l
~::i~~e integren la seua Co-

- ¿Per quantes persones estarà
formada la Comissió?

Estarà formada per un pro-

fessor, un estudiant i un
membre del personal d'ad
ministració i serveis, propo
sats pels diferents estaments
al Rector, el qual els nomenarà.
A més disposarà d'un secretari
amb veu però sense vot, que
serà l'Assessor Jurídic de la
Universitat.

-¿ Com actuarà el Defensor de
la Comunitat Universitària?

Si s'arriba a una solució fa
vorable a la queixa es propo
sarà una revisió de l'acte que
va causar la demanda, i si la
reclamació no procedira se li
notificaria a la persona inte
ressada de forma raonada,
amb la qual cosa s'esgotaria
la via normal i institucional de
la Universitat. Aleshores
l'Assessor Jurídic podria, se-

gons el cas de què es tracte,
informar de la possibilitat
d'altres vies.

En qualsevol cas, d'acord
amb la normativa, el Defensor
de la Comunitat Universitària
podrà recabar opinions de qui
considere oportú per arribar
amb majorjustícia a la decisió
que s'hi haja de prendre.

- ¿ De qui va eixir la idea de
cear aquesta institució?

Lafigura del Defensor de la
Comunitat Universitària està
prevista en la normativa sin
gular com afigura independent
a banda de les institucions
ordinàries, com a garantia
per salvaguardar els drets de
les persones universitàries,
tenint en compte tota la nor
mativa i legalitat vigents. Si

algú pensa que la igualtat, la
seua seguretatjurídica o drets
personals no estan suficient
ment protegits pot acudir al
Defensor, el qual primarà
l'equitat ijustícia del cas con
cret que es planteja.

- Abans ha dit que proposarà
solucions i ara que es tracta
d'una figura independent, ¿
significa que la seua institu
ció està per damunt de la resta
d'òrgans universitaris?

Podríem dir que és una ins
tància diferent, que no s'entén
des d'una relació de poder,
sinó de justícia i igualtat. Pel
que fa al grau d'eficàcia i
poder vinculant de les deci
sions de la Comissió, ha de
ser consensuatdins del regla
ment intern per la mateixa
Comissió, i proposar-ho a
l'Equip de Govern, que ho ha
d'aprovar.

Malgrat tot, alguna cosaja
hi ha prevista en la normativa
de creació, dins del marc ge
neral de la qual ens movem.

-¿ Desitja afegir alguna cosa
més per acabar?

Sí. Oferir la seguretat que
el Defensor de la Comunitat
Universitària estarà disposat
a escoltar totes les reclama
cions que s'hifacen, però se
ria convenient que prèviament
s'esgoten les vies oportunes.

Partirem del respecte a la
legalitat, amb una gran deli
cadesa i atenció vers els in
teressos de les persones.



AQUEST ESTIU NO T'APAlANQUES

Salta el Canal de la Mànega

E
I Servei d'Informació Educativa del British Coun
cil, amb seu al carrer del general San Martín, 7
(46004) de València i telèfon 96/352 98 74, dispo-

sa d'una àmplia oferta de treballs estiuencs per a estudiants
universitaris al Regne Unit o activitats a l'aire lliure o
esportives. Aquesta forma alternativa de passar les vacan
ces, aconstant-te a altres realitats i, -de passada- perfec
cionant el domini d'idiomes, engloba en el cas del British
Councilles següents ofertes: treballs en granges i recollida
de fruites; neteja de boscos i platges; excavacions arqueo
lògiques; campaments de treballs, treballs o serveis volun
taris; hostaleria; centres de descans; conservació del pa
trimoni nacional, restauració de monuments; monitors
de campaments infantils i monitors esportius.

Si t'interessa la proposta, trau-li la pols al passaport,
greixa generosament el teu anglès i adreça't al British
Council per gestionar el teu contacte. No oblides tampoc
fer-te una assegurança d'estudiants del tipus "danys a ter
cers" i una altra de mèdica. Ah!, i sobre tot, ganes de

treballar en equip i de conèixer altres estudiants en un
ambient més relaxat.
Treballar d'au pair

Al llarg de tot l'any les xiques poden treballar a la Gran
Bretanya d'au pair. És adir, viuen amb una família ajundant
en les tasques domèstiques, aprenent anglès i rebent, a
canvi, la manutenció i una petita quantitat per a despeses
personals. Hi ha nombroses agències que gestionen aquesta
modalitat. Les adreces les pots aconseguir al SIAE.
Habitualment es troba treball escrivint només a una. És
convenient, quan s'ha contactat amb la família receptora,
obtenir informació de tallada sobre la família i les funcions
que has de realitzar, així com de les facilitats per a poder
estudiar anglès, fer altre tipus d'estudis i el temps dispo
nibles per a descansar o dedicar-se a l'esbarjo. També
convé saber que hi ha institucions que t'ajudaran a resoldre
els problemes que pugues tenir a la Gran Bretanya. Al
SIAE també disposen d'aquestes adreces, però la millor
garantia d'èxit és la bona disposició.

Ferrer de Castelló de la Plana.
El Ministeri d'Afers Socials, convocà,

en el Boletín Oficial del Estado del 17
de març, el Concurs INJUVE de tex
tos teatrals "Marqués de Bradomín"
1992. Hi poden optar autors d'entre 18
i 30 anys que hauran d'enviar les obres,
sota lema, a l'Institut de la Joventut (Cl
Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid) o a
les oficines de TIVE, del Ministeri,
delegacions del Govern o governs civils,
abans delIS d'octubre. Hi ha un premi
de 500.000 pessetes i dos accèsits de
250.000 pessetes.

BEQUES I AJUTS

El Banc d'Espanya convoca 10 beques
per a ampliar estudis a l'estranger i
unes altres S per a elaborar tesis doc
torals. De les primeres, 8 es destina
ran a estudis sobre macroeconomia,
economia monetària i financera, co
merç internacional i econometria. Les
altres dues donaran suport a estudis
d'in-formàtica i matemàtiques. Les
beques de tesis doctorals estaran refe
rides a temes d'història econòmica. La
documentació necessària per optar-hi
s'ha de trametre abans delS de juny al
Banc d'Espanya, Av. de Aragón, 108,
28027 Madrid.

L'Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ) ha fet públiques les bases per
les quals es regulen les ajudes a la
producció en 1992, per a menors de
30 anys. Comprenen les modalitats
d'àudio-visuals, dansa, teatre i mú
sica. El termini finalitza el 15 dejuny.

ACTIVITATS DIVERSES I CONCURSOS
I

L'Ajuntament de Soneja convoca el IV
Concurs de Fotografia "VilladeSoneja".
El tema i la tècnica són lliures i el premis
és de 40.000 pessetes. Els oroginals s'han
d'enviar ambas del 9 de juliol a l'Ajun
tament de Soneja, CI Mayor, 2, 12480
Soneja (Castelló).

L'Ajuntamente de la Puebla de Mon
talban (Toledo) ha convocat el Premio de
Poesía "Rafael Fernandez Pombo", el
XI concurs de fotografia; el I Certamen
Literari de Narrativa oTeatro "Fernan
do de Rojas" i el XIV Certamen de
Carteles Murales. Aquestes bases les
teniu al SIAE. Els terminis finalitzen en
aquestes dates: cartells: 30 de juny; narra
tiva o teatre: 20 de maig; fotografia: 30 de
juny, i poesia: 20 de maig.

Fins al 27 de maig hi ha temps per a
apuntar-se a l'excursió Montanejos-Mas
de Noguera-Bejís que organitza el Cen- ,...--------------...,
tre Excursionista de Castelló (CEC) per Els estudiants i les estudiantes interessats
als dies 30 i 31 de maig. Al juny el CEC a obtenir més informació sobre aquestes
organitza també una excursió a Villar- i altres convocatòries podeu adreçar-vos
luengo-Fortanete-Mirambell i el 20 de al Servei d'Informació i Assessorament
juny cremaran la foguera de Sant Joan. a l'Estudiant (SIAE) del vostre campus
La seu del CEC es troba al carrer d'Isabel respectiu.
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T I INTERESSA SABER

Així es revisen els exàmens

E I Vice-rectorat d'Ordenació
Acadèmica i Professorat ha
confeccionat la normativa de

revisió d'exàmens, que serà provisio
nal fins el seu debat en la propera
reunió de la Comissió d'Estudis i
Professorat, Junta Consultiva Provi
sional de Goven i Comissió Gestora.

Entretant, el procediment a seguir
és el següent: els professors faran

públics els resultats de l'avaluació i
proposaran un termini de revisió
d'exàmens, abans de registrar la
qualificació a l'acta. Si existeix cap
desacord en la qualificació, estudiant
i professor revisaran la prova dins del
termini fixat. En el supòsit que no
s'arribe a un acord en la primera
revisió, l'estudiant pot sol· licitar una
altra revisió davant el Coordinador

del Departament. En aquest cas el
coordinador del departament presidirà
una comissió integrada, a més, per
dos professors de l'àrea de l'as
signatura en qüestió o d'alguna altra
àrea afí i un estudiant que haja superat
satisfactòriament aquesta assignatura.
La resolució d'aquesta comissó tindrà
caràcter definitiu i serà comunicada
oportunament a l'estudiant afectat.

Beques per a estudiants tutors

La Jaume I, seu de la pròxima eRET

A instàncies d'alguns· estudiant
s'han celebrat tres reunions per a
estudiar les possibilitats que la
Prestació Social Substitutòria
(PSS), alternativa al Servei Militar,
es puga realitzar en la Universitat
el proper curs. El Vice-rectorat
d'Estudiants, Innovació Educativa
i Assistència Universitària ha
mostrat el seu suport al projecte i,
si ho aprovael Ministeri de Justícia,
el curs 92-93 començaran a funcio
nar sis programes que engloben les
activitats de la PSS que es podrien
realitzar sense eixir de l'Un. Són
aquests: dinamitza¿ió cultural;
Universitat-societat; tasques de
suport al Servei d'Informació i As
sessorament a l'Estudiant (SIAE);
col·laboració en temes d'in
vestigació social; conservació i
millora del medi ambient i un
últim programa de coordinació i
supervisió de la resta.

Si t'interessa aquesta proposta,
ja està funcionant una comissió de
desenrotllament dels programes,
pots posar-te en contacte amb
Natxo Beltnín de la Delegació
d'Estudiants de la Jaume I, que, .
com ja sabràs, té la seua seu al
primerpis del campus de laPenyeta
Roja.

A hores d'ara més de trenta
companys estan treballant ja per a
fer realitat aquest projecte al
ternatiu.

La PSS podria fer-se
a la Ull

Logo de les jornades d'Albacete
participaren, entre el 6 i el 10 d'abril
en el vint-i-setè Congrés Estatal
d'Estudiants de Graduats Socials, que
va tenir com a seu Salamanca. Aquesta
trobada anual serveix per a reflexio
nar i millorar aquesta titulació,
unificant criteris entre les diverses
universitats. Van assistir 125 re
presentants i es van debatre tres grans
ponències: el Graduat Social davant
la integració en el Mercat Únic
Europeu; la revisió dels plans d'estudis
per centres, amb l'objectiu d'unificar
criteris, i la normativa de fun
cionament i òrgans congressuals.

en els Cursos d'Estiu. Puntualment
t'oferirem, des d'aquestes pàgines la
informació per accedir-hi.

La Universitat Jaume I acollirà el
proper mes de novembre la desena
reunió de la Conferència de Re
presentans d'Estudiants Tècnics
(CRET). Aquesta decisió es va
prendre en el marc de la Novena Re
unió d'Estudiants Tècnics de l'Estat
espanyol (REETTEE), que es va ce
lebrar entre l' 1 i el 3 de maig passats
a Albacete, i a la qual van assistir dos
representats de l'Un,juntament a uns
altres 300 de la resta de l'Estat
espanyol. En aquestes jornades es va
definir la nova estructura de la CRET,
que abandona el seu antic nom, es
van decidir els nous estatuts i es va
designar una nova Comissió Per
manent. Entre les qüestions de fons
que es van debatre destaquen l'estudi
de la situació actual dels estudiants de
titulacions tècniques i les causes que
motiven el fracàs escolar, així com el
posicionament davant la LRU.

Graduats Socials
També dos estudiants de l'Un

El Vice-rectorat d'Estudiants, In
novació Educativa i Assistència
Universitària convocarà molt prom
pte beques per a estudiants tutors, de
cara a l'acollida de nous alumnes del
curs 92-93. També estan a punt per
publicar-se les bases per a optar a les
beques de l'Oficina Mòbil del SIAE



ELS ESTUDIANTS PAGUEN NOMÉS lA MEITAT DE lA MATRíCULA

La Ull organitza quatre cursos d'estiu

E ls estudiants de la Jaume I te
nen una reducció del cinquan
ta per cent en els cursos d'estiu

que ha organitzat la Universitat grà-
cies a una subvenció de la Diputació
provincial de Castelló.

Enguany els cursos d'estiu se cele
braran del 6 al 17 de juliol a les
poblacions de Benicàssim, Morella i
Sogorb. A Benicàssim s'impartirà el
curs Les ciutats del Mediterrani, del
6 alIO de juliol. Dirigit per Mercedes
Alcañiz l'integren deu ponències i
una taula redona titulada Problemes
actuals de les ciutats mediterrànies.
La seu serà a la Casa de la Cultura i
poden matricular-s'hi 50 persones.

A Morella se celebren dos cursos:
Humanisme renaixentista. Cultura i
societat i La transposició didàctica:
adaptar els sabers a la situació de
l'ensenyament. El primer el dirigirà

el professor de la Universitat de Bar
celona Sergi Beser, i compta amb un
total de set ponències. S'impartirà
entre els dies 6 i IOde juliol.

El segon curs comprèn els dies
inclosos entre el13 i el17 de juliol. El
director és el professor Joaquim Dolz,
de la Universitat de Ginebra. El
contingut inclou sis ponències, tres
conferències i un debat sobre La
transposició didàctica. Tindrà lloc a
la Casa Ciurana i a l'institut de
batxillerat. Les places disponibles són
80.

El curs de Sogorb tracta sobre Max
Aub: prototip de l'intel·lectual
comunitari per al segle XXI. Previst
del 13 al17 de juliol, estarà dirigit pel
professor de la Universitat de Laval
(el Quebec, Canadà), Ignacio Sol
devila. Constarà de nou ponències
que estudiaran els gèneres literaris en

l'escriptura de Max Aub i d'altres
quatre reunies sota l'epígraf Els països
de Max Aub a través de la seua obra.
La seu d'aquest curs serà la Fundació
Caja Segorbe i hi ha més de 70 places
disponibles.

El preu de la matrícula de cada curs
ascendeix a 15.000 pessetes, 7.500
per als estudiants. La pre-inscripció
ha de realitzar-se de 1'1 al 15 de juny
en els tres casos i la formalització de
la matrícula del 17 al 25 de juny.

En qualsevol dels quatre cursos pot
gestionar-se a través del Servei
d'Informació i Assessorament a
l'Estudiant (SIAE), els telèfons del
qual són: 34 58 32, 35 57 55 i 34 56
50. Al SIAE us facilitaran també
contactes per a aconseguir allotjament
en qualsevol de les seus i us informa
ran sobre les dades bancàries per a fer
efectiu el pagament de la matrícula.

AGENDA

titulada Resoldre problemes: una
demostració pràctica de la traducció
literària.

Dup

•El Departament d'Economia i Direcció
d'Empreses ha organitzat un cicle de
conferències que s'iniciarà dijous 14 de
maig amb la presència d'Ernest Lluch,

• Continua el cicle dedicat ala filmografia catedràtic d'Història i Institucions
de TheBeatles, organitzat per l'Aula Econòmiques i rector de la Uni-
de Cinema. Dimecres 13, en sessions versitat Internacional Menéndez
d' 11 i 18 hores es projectarà Help! Pelayo, que parlarà a les 18 hores en
en versió original subtitulada. I el saló d'actes de Penyeta Roja sobre

dimecres 20, amb el mateix Vint-i-cinc anys d'ensenyar eco-
horari de sessions, es clau- nomia.. EllS de maig Aurelio Mar-
suraràel cicle amb la projecció de tínez, catedràtic d'Economia Aplicada
Yellow submarine. D'altra ban-da i director d'Economia del Gabinet de la
continua el cicle dedicat als Presidència del Govern, pronunciarà la
realitzadors francesos. Les pe- conferènciaRejlexionesen torno alPlan

Hcules que podem veure en els pròxims deConvergencia. Seràa les 12,30hores,
dies són: el dia 14, dijous, a les 11 hores també al Saló d'Actes de Penyeta. El
/... como Ícaro, d'Henry Ver-nevil. El cicle continuarà els dies 21 de maig,
mateix dia a les 17 hores A pleno sol, de amb A.lvaro Cuervo, catedràtic d'E
René Clement. Dimarts 19, a les 11 hores, conomia de l'Empresa de la Universitat
Un asunto de mujeres, de Claude Complutense de Madrid, amb una
Chabrol, i a les 17 hores, Ojos sin disertació sobre Estrategia y eva-
rostro, de George Franju, que es luación de resultados en la em-

projectarà en versió original. presa, el 22 de maig amb Emilio
Divendres 22, a les 11 hores, Ontiveros, catedràtic d'Econo-
Marquis, d'Henri Xhonneux, mia de l'Empresa, i el2 de juny e
i a les 17 hores, El secreto, de .~•• clausurarà el cicle amb una

. Robert Enrico. conferència d'A.lvaro Espina.

• Divendres 15 de maig, a les 12
hores i al saló d'actes del campus
de la carretera de Borriol, el
professor Hans J. Eysenick
oferirà laconferència tituladaLas
raíces biol6gicas de la persona
lidad. Ey-senick, catedràtic de la
Universitat de Londres, és el creador de
la teoria de la personalitat més presti
giosa dins de la Psicologia Experimen
tal i un dels impulsors de les psicoteràpies
experimentals.

• L'autora invitada a la Tertúlia Literac
tual del dia 27 de maig és la novelista i
escriptora del mes Maria Antònia Oli
ver, guardonada en 1991 amb el Premi
Prudenci Bertrana, que presentarà el seu
lllibre Joana E. La tertúlia se celebra a la
llibreria Pictograma, carrerGaibiel núm.
8, de Castellò, a les 22,30 hores.

• El professor de Llengua i Literatura
espanyoles i catalanes de la
Universitat de Liverpool, Do
minic Keowndictarà, dimarts 19
de maig, a les 12 hores a la sala
de juntes del campus de la carre
tera de Borriol, la conferència


