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AL NO VE M BRE, EL Ee e Io NS A REP RES EN lA N TS DEG RUP

Nou curs, nous delegats

Accedir a la representació
d'un grup permet la integració en la Delegació

d'Estudiants, des d'on es participa
en els òrgans consultius de la Universitat i en la presa

de decisions que afecten
qüestions de vital importància

per a la vida acadèmica

D
urant la primera
setmana de no
vembre, en tots els

grups de totes les titulacions
de la Universitat Jaume I es
farà l'elecció dels delegats o
les delegades de grup.

Aquest procés electoral
ja es va realitzar el curs pas
sat i enguany es renoven els
càrrecs participatius. Amb
aquesta finalitat, en cada
grup se suspendran les clas
ses durant una hora per a
efectuar-hi les votacion .La
persona més votada serà el
delegat, o la delegada, del
grup i la que quede en segon
lloc ocuparà el lloc de sub
delegat.

Posteriorment, entre tots
els delegats de grup de cada
titulació s'elegirà un repre
sentant per a la Comissió
Interdepartamental.

Accedir a la representa
ció d'un grup permet la inte
gració en la Delegació
d'Estudiants, des d'on es
participa en els òrgans con
sultius de la Universitat i en
la presa de decisions que
afecten qüestions de vital
importància per a la vida
acadèmica com, per exem
ple, la millora de la docèn
cia i la qualitat institucio
nal. Tot això, representant
el company i les com
panyes que li han atorgat la

seua confiança. La Delega
ció d'Estudiants es troba
plenament consolidada i els
membres, a més a més
d'organitzar diverses activi
tats culturals i lúdiques,
contribueixen també, de
forma molt activa, a la po
tenciació de l'associacio
nisme juvenil al si de la Uni
versitat Jaume 1. Els com
ponents de la Delegació

d'Estudiants també parti
cipen en congressos i in
tercanvis amb estudiants
d'altres universitats, tant
espanyoles com estrange
res.

En aquest sentit,. aquest
curs s'espera arribar a .una
participació superior a
l'assolida el curs passat.
En les eleccions anteriors,
la participació ja va ser

molt elevada, la qual cosa
demostra el grau de re pon
sabilitat dels estudiants i les
estudiantes. Per això, des
d'ací u animem a concórrer
activament a aquestes elec
cions, alhora que us anun
ciem que, als taulers
d'anuncis, es proveiran es
pais específics per a oferir
vos més informació sobre
aquestes eleccions.
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UNA ASSOCIACiÓ EUROPEA D1ESTUDIANTS DE DRET

ELSA ja funciona en la Jaume I

D
eu estudiants de Dret de la Universitat Jaume l
han constituït el grup inicial de l'Associació
Europea d'Estudiants de Dret (ELSA). Aquest

moviment internacional agrupa més de 100.000 estu
diants d'aquesta titulació en 20 països europeus.

ELSA facilita el contacte amb altres estudiants de
Dret europeus, viatges, intercanvis, cursos de formació
jurídica i l'accés a programes universitaris promoguts
per la Comunitat Europea.

El grup de la Jaume l e tà estudiant la possibilitat de
fer la seua presentació pública a mitjan mes de novem
bre, així com organitzar un debat sobre el tractat de
Maastricht. Aquells estudiants interessats a pertànyer a
ELSA poden aconseguir més informació adreçant-se al
Servei d'Informació i Assessorament a l'Estudiant (SIAE)

o bé, acudint a la Delegació d'Estudiants, que té la seu en
el Campus de la Penyeta Roja. Aquesta és la segona
associació estudiantil europea que es consolida dins de la
Universitat Jaume I, després que ja s'ha fundat una antena
de l'Associació dels Estats Generals dels Estudiants
d'Europa (AEGEE).

Per altra banda, hem de dir que el passat dia 6
d'octubre va estar a la nostra Universitat Antonio
Hermíndez Pintado, representant de l'Institut de la
Joventut (INJUVE) del Ministeri d'Afers Socials.
Aquesta visita va tenir com a objectiu realitzar un
seguiment del programa d'associacionisme juvenil
que, subvencionat per l'esmentat Institut i per la
Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, s'està
desenvolupant en la Universitat Jaume 1.

¡---e:====================:Jc O N V O CAT Ò R I E S.--:--------------,

BEQUES CONCURSOS

El Ministeri d'Afers Exteriors con
voca 5 places per a l'ampliació
d'estudis al Canadà, durant el curs
1993-94. Hi poden accedir llicen
ciats o doctors que dominen el
francès o l'anglès. La dotació és de
900 dòlars al mes i matrícula per a
po tgraduats, i 1.200 dòlars al mes
per a estudis de postdoctorat. Les
sol·licituds s'han de presentar abans
delIS de desembre de 1992 en el
Registre General del Ministeri
d'Afers Exteriors (carrer del Sal
vador, 1, 28071 Madrid).

La Caixa d'Estalvis de la Medi
terrània (CAM) ofereix 8 beques
"CAM-British Council" per a am
pliació d'estudis a la Gran Bre
tanya. Els/les aspirants han de ser
menors de 30 anys, tenir bon expe
dient i dominar l'anglès. Les
sol·licituds s'han d'adreçar, abans
del 6 de novembre, a Caixa
d'Estalvis de la Mediterrània, Fun
dació Cultural CAM (Rambla
Méndez Núñez, 17, Alacant).

L'Ajuntament de Castelló convoca
el premi de poesia Flor Natural
1993. Els treballs, en valencià o caste
llà, no han d'excedir de setanta versos.
S'hauran de presentar amb plica i per
triplicat en el Negociat de Cultura,
abans de l' 1 de febrer de 1993. La
dotació és de 100.000 pessetes.

També l'Ajuntament de Castelló
ha convocat la X edició dels Premis
Ciutat de Castelló en la seua vessant
de treballs d'Humanitats, bé literaris
o bé científics sobre les realitats caste
llonenques. S'han de presentar per tri
plicat i amb plica, igual que la Flor
Natural. La dotació en aquest cas és
d' 1.500.000 de pessetes.

Fins el 20 de novembre hi ha temps
per presentar els treballs literaris i
àudio-visuals sobre Lluís Vives, la
seua vida, època o vigència actual de
la seua obra. Aquests concur os te
nen una dotació de 100.000 i 150.000
pessetes, respectivament, i els origi
nals, elaborats per membres de la co
munitat universitària valenciana, han

de presentar-se en la Secretaria del
Col·legi Major Universitari "Lluís
Vives" (Avda. Blasc.o Ibañez, 23,
46010 València).

El Ministeri de Cultura atorga
tres premis, un d'I.500.000 de pes
setes, un altre d'1.000.000 de pes
setes i un tercer de 500.000 pessetes
a treballs originals i inèdits sobre
arts i tradicions populars des
d'una perspectiva antropològica.
Els treballs s'han d'enviar amb pli
ca, abans del 31 de desembre, al
Ministeri de Cultura (Plaça del Rei,
1, 28004 Madrid).

L'Ajuntament de València desti
na 300.000 pessetes al premi
d'escultura Manolo Rodríguez.
Els autors, menors de 30 anys, han
de ser residents o treballar a la Co
munitat Valenciana. Les obres han
de ser figuratives. Envieu-les, abans
del 30 de novembre, a l'Ajuntament
de València (Plaça de l'Ajuntament,
1, 46002 València).
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EN LA SETM A N A I N TER N A e I o N A L o E L I EsTUo I ANT

La Jaume I, a Granada
Bancaixa t'ofereix

préstecs

Estand de la Jaume I en la Setmana Internacional de l'Estudiant

U
na delegació composta per
quatre representants de
l'Un va participar, entre els

dies 5 i 12 d'octubre, en la Setmana
Internacional de l'Estudiant de
Granada.

Els motius de l'assistència de
membres de l'Un van ser diversos.
Per una banda, s'hi va instal·lar un
estand amb informació acadèmica i
investigadora de la Universitat Jau
me I i, mitjançant el director tècnic
de Relacions Internacionals, Joan
Andrés Bort, s'hi van establir

contactes amb universitats europees.
Aquesta informació, l'havien
sol· licitada prèviament els depar
tame~~s.

Aquests contactes estan enca
minats a subscriure convenis de
mobilitat interuniversitària per a fa
cilitar la formació d'estudiants i
investigadors.

Finalment, l'Un va participar
també en els fòrums de debat sobre
programes de la Comunitat Europea
ide col·laboració amb Llatinoamèrica
i el Magrib.

Bancaixa ha establert, per als es
tudiants deIa Universitat Jaume I,
dues modalitats de préstecs. Una
per a les despeses de l'inici del
curs i l'altra per a aquells que
acaben la carrera. El primer tipus
facilita els pagaments de matrÍCu
la i les despeses de material do
cent. La quantitat que pot
sol· licitar-se és de 50.000,
100.000, 150.000 o 200.000 pes
setes. Aquestes quantitats s'han
d'amortitzar en nou quotes fixes,
que comprenen els interessos, de
5.836, 11.672, 17.508 i 23.344
pessetes en cada cas.

El préstec de fi de carrera pot
sol· licitar-se durant el darrer curs
o fins a un any després d'acabar.
la. Serveix per a ampliar estudis o
iniciar l'activitat professional.
Bancaixa finança fins al 90% de
la inversió amb un interès del 14%
anual fins a tres anys i del 15%
fins a cinc anys. La comissió
d'obertura és del 0,50% i la
d'estudi, del 0,10%. Per a accedir
hi cal un informe de la Universitat
i un projecte que n'incloga, en el
contingut, el pressupost.

Cursos d'idiomes
per a la comunitat universitària

La prova de nivell per als cursos d'anglès a l'Escola Oficial
d'Idiomes de Castelló de la Plana es realitzarà el dia 2 de
novembre, a les 10 hores, a la sala d'actes del centre. És molt
interessant que les persones que hi han fet la pre-inscripció
assistesquen per poder establir les possibles bandes horàries
dels cursos.

Quant a francès, no caldrà efectuar una prova de nivell.
Hi haurà un únic grup, l'horari del qual serà el dimarts i el
dijous de 13 a 15 hores. Si encara hi ha alguna persona
interessada en aquests cursos i no n'ha formalitzat la pre
inscripció, pot fer-ho fins al dia 29 d'octubre en qualsevol
de les seus del Servei d'Informació i Assessorament a
l'Estudiant (SIAE) de qualsevol dels tres campus de la
Universitat.

Trau la pols a la bicicleta per
a venir a la Universitat

Recentment s'han instal·lat, als tres campus, tires
d'aparcament per a bicis i motocicletes, de quinze
places cadascuna. Amb aquesta mesura es pretén
oferir alternatives per a facilitar el desplaçament a la
Universitat d'una manera ràpida i ecològica. Per tant
ja ho sabeu, podeu venir amb bici a la Universitat. A
més a més de net, pot ser fins divertit i tot.

D'altra banda, cal recordar que les dues places
d'aparcament per a minusvàlids que hi ha al Campus
de la Penyeta Roja no deuen ser ocupades de manera
insolidària. Apel·lem al vostre sentit comú i us
demanem que respecteu aquest espai per a l'ús
que se li ha assignat i no hi aparqueu de forma
indiscriminada.
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EXIT ROTUND DE LA BENVINGUDA ALS ESTUDIANTS

El Pinar es va vestir de festa

Un grup d'estudiants prenent paella durant la festa

L
a Delegació d'Estudiants de la
Universitat Jaume I ha quali
ficat d'èxit rotund la festa de

benvinguda als nous estudiants, que
va organitzar el passat 17 d'octubre.
Segons estimacions de la pròpia De
legació, més de 7.000 persones pas
saren pel Pinar de Castelló per a afe
gir-se a la festa. La diada es va allar
gar des de les deu hores de dissabte
fins les quatre de la matinada de
diumenge, en un ambient lúdic i de
confraternització. A tot això es va
afegir el bon temps que animà, més
encara, l'assistència.

Després d'aquest resultat, la De
legació es planteja organitzar un nou
acte d'aquestes característiques per a
la primavera vinent. Un representant
de la Delegació afirma que "s'ha
acomplit l'objectiu de donar a co
néixer la Delegació d'Estudiants a la
comunitat universitària i a la societat
castellonenca en general. Alhora hem
contribuït a promocionar el nom de la
Universitat Jaume I que, al cap i a la
fi, és el nostre suport".

El punt culminant de la festa, pel
que fa a l'animació i assistència, es va
produir a la nit, durant la celebració
del concert. Aquesta activitat musi
cal comptà amb la intervenció dels
conjunts locals Blue Station, Morci-

El curs d'introducció a la llengua
àrab ajorna el seu començament fins
el dia 2 de novembre. L'impartirà el
professor V. Carles Navarro Oltra,
II icenciat en Filologia Àrab i Història
de l'Islam per la Universitat de Gra
nada.

El curs El llenguatge 'en el cine
ma, que ha d'impartir el guionista
Arturo Franco, s'ha posposat de
moment.

Amparo Carbonell, escultora,
exposarà les seues obres a partir del
dia 28 en la galeria Octubre, del
Campus de Borriol, que inicia amb
aquesta mostra la temporada 1992-93.

110, Asignatura Pendiente, Los Brus
cos i Las Gatas, que cadascú en el seu
estil, esvalotaren el galliner i ompli
ren el Pinar de marxa.

La participació massiva va des
bordar totes les previsions de
l'organització, fins al punt que es va
haver de suspendre la ginkana eco
lògica. Tot i això, la resta del pro
grama, les competicions esportives,
el concurs de paelles, el sopar de
paiporta i el concert, es desenvolupà
perfectament. Els membres de la

AGENDA

Amelia Vicente dictarà una con
ferència titulada Papel 100 % reci
c1ado: situación actual y desarrollo
futuro, el dia 28, a les 19'30 hores, en
el Campus de la carretera de Borrriol.

La Tertúlia Literaetual comptarà
el dia 28 amb la presència del poeta i
novel·lista Guillem Viladot, escriptor
del mes per la Institució de les Lletres
Catalanes. L'acte s'esdevindrà a Pic
tograma (C/Gaibiel, 8), a les 20'30
hores.

El dia 4 de novembre, a les 20
hores, al Teatre del Raval, comença les
seues activitats l'Aula de Cinema amb
la projecció de la pel'lículaPaisaje en

Delegació d'Estudiants no. es van
aturar en tot el dia, atenent a les
qüestions organitzatives o servint al
bar que s'hi va instal·lar.

Com a dades anecdòtiques es pot
dir que foren més de cinc-centes les
persones que participaren en les
competicions esportives. En l'apartat
gastronòmic es van cuinar vint-i-set
paelles en el concurs i un empedrao,
típic de la Vall d'Uixò, que va posar la
nota de color en aquesta activitat de la
festa.

la niebla, del director grec Theo
Angelopoulos.

El dia 11 del mateix mes, en la
Tertúlia Literactual, a les 22'30 ho
res, serà presentat, pel professor Lluís
Meseguer, el poeta Josep Ballester,
autor, entre altres llibres, de Temps de
quarentena.

El 16 de novembre, en el Teatre·
Principal, a les 19'45 hores, se cele
brarà el primer concert extraordi·
nari Universitat Jaume I - Societat
Filharmònica. Hi intervindrà la so
prano Victòria dels Àngels, acom
panyada al piano per Manuel García
Morante.


