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Publicació quinzenal de l'estudiant

Un aspecte de la manifestació convocada per la Delegació d'Estudiants

EL D I A 1 D I A BRI L, EN M A N I F ES TA e I Ó I

Els estudiants van eixir al carrer

M
és de mil estu
diants de la Uni
versitat Jaume I

van secundar, el passat 1
d'abril, la convocatòria de
mobilització realitzada per
la Delegació d'Estudiants.
Laconvocatòriacentravales
seues reivindicacions en la
crítica al sistema d'assigna
tures incompatibles, el
rebuig a les pujades de taxes
de matrícula, les convocatò
ries d'exàmens i contra la
disfunció creadaentre plans
d'estudi antics i nous.
Com a mesura de protesta
va tenir lloc una manifes
tació que es va iniciar en el
Campus del carrer d 'Herre
ro, va discórrer pel centre
de Castelló, fms els Serveis

/
I

Territorials de la Conselleria
de Cultura, Educació i Cièn
cia. Després es va desplaçar
fins el Campus de la Penyeta
Roja. Allí, mentre es realit
zava una seguda, una repre
sentació dels manifestants es
va reunir amb el rector,
Francesc Michavila, i uns
altres membres de l'Equip de
Govern per a exposar els
punts que havien motivat la
jornada reivindicativa.

Acords de l'Equip de
Govern

Després d'aquesta reunió,
l'Equip de Govern va analit
zar les reivindicacions
estudiantils formulades i,
com a conseqüència, ha
inicitat els tràmits per a

suprimir les incompati
bilitats entre assignatures.
Un altre dels acords adop
tats fou establir un termini
per a presentar instàncies que
deixaren sense efectes les
sol·licituds d'anul·lació de les

assignatures incompatibles. El I

darrer punt aprovat decideix,
excepcionalment per a aquest
curs, la possibilitat de fixar en
els quatre dissabtes d'aquest
mes de maig, exàmens del
primer semestre, que es realit
zaran d'una sola assignatura
per dissabte, curs i titulació.

De cara als propers cursos

acadèmics l'Equip de Go

vern està estudiant un nou

règim de convocatòries

d'exàmens.

Ja hi ha
representants
per a la JCPG

Els representants dels estu
diants van elegir, recent
ment, els companys que
formaran part de la Junta
Consultiva Provisional de
Govern de la Universitat
Jaume I.
Els candidats electes són:
David Sanjuan Lucas, Vicent
Sos i Muñoz, Miquel Notari
i Ibañez, Diana Nebot Perea,
Manuel Guerrero Martos,
Marc Sancho i Dalmau,
Diego Fernandez Marín, Eva
Masip i Vicente, Maite
Climent Martínez, Dídac
Margaix Arnal iJorge Molina
Rubio.
.LaDelegaciód'Estudiants ha
expressat la seua satisfacció
pel nombre d'estudiants que
s'integraran a la Junta Con
sultiva Provisional de Go
vern, atès que constitueixen
un 25% de latotalitatd' aques
ta.

En total, a aquestes elec
cions va concórrer el 47%
dels representants amb dret
a vot. La Delegació consi
dera que la participació ha
estatexcel·lentique laJunta
Consultiva és un òrgan
fonamental a l'hora de
prendre decisions sobre
temes fonamentals de la
vida acadèmica.
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EADE Consulting, primera junior-empresa de la Jaume I

N
oU estudiants de segon curs de la diplomatura en formacióielperfeccionamentdelsestudiants, ambvistesalaseua
Ciències Empresarials estan creant, en la incorporació al món laboral.
Universitat Jaume I, una junior-empresa. Amb el La junior-empresa és oberta a tots els estudiants de les dues

nom d 'EADE Consulting (Empresarials, Administració i titulacions assenyalades, que poden inscriure's en el despatx de
Direcció d'Empreses) van a potenciar accions internes i lesassociacionsestudiantilsqueestrobaalCampusdelaPenyeta
externes adreçades als estudiants d'aqueixa diplomatura Roja, al costatde la Delegació d'Estudiants. El telèfon és el 3456

ide la llicenciatura d'Administració iDirecció d'Empreses. 44.
Les accions externes consisteixen en la consecució de Les junior-empresa són associacions de caràcter no
contractes amb empreses per a la realització de treballs lucratiu que gestionen estudiants dels últims cursos amb
concrets. Amb aquesta finalitat s'ha creat una borsa de la intenció d'oferir serveis a les empreses relacionades
treball entre tots els associats, més de 40 fins ara. Les amb les titulacions de les quals sorgeixen. Són, doncs,
accions internes que desenvoluparà EADE Consulting una bona plataforma per a l'accés dels estudiants
consistiran en l'organització d'activitats dirigides a la universitaris al món laboral.
,-------e====================C O N V O CAT Ò R I E S...------~~-~---

CONCURSOS
REF. PREMI TERMINI

A7 ILI Pintura. II Concurs a l'Aire Lliure 6-5-93
A7 I LI Pintura. Concurs Internacional 10-5-93
A7 Redacció. La batalla del idioma 25-7-93

y el futuro polftico de Puerto Rico

A7 Redacció. Puerto Rico y su 25-7-93
identidad hispanica, medio
milenio después

A7 ILI Fotografia de muntanya. 11-5-93
Concurs Inter-regional

A7 Arts Plàstiques. L'espai trobat 31-5-93

A7 Articles. "Pedro Mendizabal" 15-5-93
A7 Narrativa infantil i juvenil. 4-6-93

"Ciutat de Silla"
A7 Còmic. "Ciutat de Silla" 4-6-93
A7 Fotografia. "L'home i el medi" 4-6-93
A7 Cartells. "Aldaia jove" 18-6-93
A7 Fotografia. "Aldaia jove" 18-6-93
A7 Pintura. "Biennal Xirivella 93" 29-5-93

Literatura. "Ciutat de Xàtiva" 12-5-93

CONVOCA

Ajuntament d'Almussafes
Fundació Barceló

Casa de Puerto Rico en Espanya

Casa de Puerto Rico en Espanya

Federació de Muntanyisme de
Múrcia

Ajuntament de Benissa

AECC
Ajuntament de Silla

Ajuntament de Silla
Ajuntament de Silla
Ajuntament d'Aldaia
Ajuntament d'Aldaia

Ajuntament de Xirivella
Ajuntament de Xàtiva

DOTACIO

100.000 PTA I

2.000.000 PTA
Viatge a P. Rico

Viatge a P. Rico

20.000 PTA

Exposició i
venda

200.000PTA
35.000PTA

35.000PTA
35.000 PTA
75.000 PTA
75.000 PTA

200.000 PTA
200.000 PTA

BEQUES I AJUDES

A2 I LI Realització de tesis doctorals 7-5-93
sobre Història econòmica

A2 Realització de tesis doctorals 31-5-93

Banc d'Espanya

Iberdrola

I

LlOO.OOO PTA I

1.500.000 PTA
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Pintades amenaçadores a la Penyeta Roja

L'un s'adhereix
a la campanya

"Democràcia és
igualtat"

La Universitat Jaume I, a través
del Vice-rectorat de Cultura,
Innovació Educativa i Assistència
Universitària, s 'ha adherit a la
campanyaDemocràcia és igualtat,
que auspiciada per onze entitats
d'àmbit estatal, compta amb el
suport del Ministeri d'Afers
Socials.
Aquesta campanya sorgeix davant
la problemàtica social de les
discriminacions causades per la
diferència, especialment el racis
me, la xenofòbia i aquelles
causades per l'orientació sexual i
les minusvàlues psíquiques o
físiques.
El manifest dels impulsors d'a
questa iniciativa assenyala: " Ens
comprometem públicament amb
la campanya Democràcia és
igualtat per a lluitar conjuntament
contra qualsevol conducta discri
minadora i sensibilitzar totes les
persones i institucions que el
rebuig a diferències significa una
violació dels drets humans incom
patible amb els genuïns valors
democràtics".
La campanya es presentarà en breu
a la Jaume I perquè tota la
comunitat universitària puga
adherir-se també a la lluita contra
qualsevol tipus de discriminació
social.

els identifica. Sobren les paraules.
Ens trbbem clarament davant un
element més d'aquesta espiral de
violència feixista i aquesta vegada
han apuntat molt prop dels
estudiants de la Jaume I, de tots
nosaltres. Han amenaçat un
company d'aquesta Delegació
d'Estudiants. En definitiva ens
estan amenaçant a tots. Per la
perversa mentalitat feixista tots
som, en potència, Guillem Agulló.
No podem separaraquesta aberrant
acció de l'assassinat de Guillem.
La Delegació d'Estudiants expres
sa el seu rebuig més absolut a la
pintada que tots hem pogut veure
a l'entrada de la Penyeta Roja. La
Delegació també se sent al·ludida
peraquesta corrosivamanifestació
del més profund caràcter anti
democràtic i intolerant. Prou de
violència, avui la gent té molt clar
que per aqueix camí sols aconse
guirem més violència.

OPINiÓ

L'espiral de violència
Delegació d'Estudiants

Aquests dies hem presenciat, amb
perplexitat, com el feixisme
continua actuant. Canvien les
formes, ara es denominen neo
nazis, però les idees sónde sempre,
fins i tot la seua expressió més
definitòria, l'assassinat, per a ells
és vàlid en el moment actual.
Encara no hem pogut oblidar el
brutal crim que van cometre contra
el jove Guillem Agulló, qui sols
tenia un "defecte": pensar d'una
manera diferent a la d'ells. Ells
sols trobaren una solució possible
per al "problema" de Guillem,
matar-lo.
Per altra banda, hem de reconèixer
unes altres actuacions menys
tràgiques però més subtils, que
tenen un efecte destructiu en la
convivència democràtica.
Avui ens hem trobat a la Univer
sitat amb la següentpintada: Marc,
tu seras el proxsimo, literalment,
i al costat, una greu gammada que

Jornada de cooperació euro-àrab
El Vice-rectorat de Cooperació Europea iSecretariaGeneral es troba preparant
la celebració d'una Jornada sobre cooperació euro-àrab, l'objectiu de la qual
és presentar diverses perspectives de cooperació entre Europa i els països
àrabs. Per a aquesta Jornada està prevista l'assistència de Miguel Angel
Moratinos, director general de l'Institut de Cooperació amb el Món Àrab,
Antonio Luque, catedràtic de la Universitat Politècnica de Madrid, i diversos
ambaixadors de països àrabs i organitzacions no governamentals, com ara
Smara.

NüU"TELÈFüN
DE LA DELEGACIÓ

D'ESTUDIANTS

345643
Associacions d'Estudiants

345644
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Informath.
UNA ASSOCIACiÓ PER A LA COL"LABORACIÓ I LA SOLIDARITAT

col·laboració entre tots els
pobles de la terra. Les acti
vitats d'aquests enginyers, si
bé es troben basades en
criteris objectius sense prefe
rències de cap tipus, no
serviran mai a causes amb
fins bèl·lics, ni atemptaran.
contra el medi o la dignitat de
le persones.

Els enginyers de ESF
cooperen amb tots els pobles
que es troben sumits en el
subdesenvolupament, més i
aquest es veu agreujat pel
baix nivell tecnològic de la
seua economia. Abasten tots
aquells camps d'activitats per
als quals estan capacitats
tècnicament els membres
d'ESF i que al mateix temps,
puguenserútilsaaquestspaïsos
i grups menys afavorits. La

cooperació es realitza sempre

de forma desinteressada i ESF

no bu ca mai obtenir beneficis

econòmics o professionals en

la seua ajuda.

Si t'interessa pertànyer a
ESF posa't en contacte amb
FélixGarciaLausín,director
tècnic d'Estudiants.

15F coNabora amb els pobles subdesenvolupats

icomunitats més desfavorits. es declara apartidista i acon-
Els membre de ESF fessional i manté la seua

re pecten qualsevol tipus de independència davant de
creença religiosa, ideològica qualsevol grup de pressió.
o política, però no e sotmeten ESF e defineix també
a la influenciade capd 'aques- com a internacional. Accepta
tes, ja que aquesta associació el principi de fraternitat i

A GEN D A --------------,

Enginyers sense fronteres
ID

insdelprogramade
promoció de l'as
sociacionisme, la

Direcció Tècnica d'Estu
diantsdela UniversitatJaume
I impulsarà la creació d'En
ginyers Sense Fronteres
(ESF).

Aquesta associació, que
aEspanyaes vacrearen 1990,
té com a objectiu genèric
treballar cap a una societat
internacional més justa. Per
a aconseguir-ho desenvo
lupen tres estratàgies: el
transvasament de recursos
cap als països menys afavo
rits econòmicament; coope
rar en la recerca d'un model
de desenvolupamentmés just
i potenciar el paper dels
agents protagonistes del
desenvolupament en el Ter
cer Món.

ESF es troba formada per
enginyers, estudiants d'en
ginyeria, profe sionals vin
culats amb la ciència o la
tècnica i col·laboradors que
tenen en comú la creençaque
la formació i l'expèriència
professional en la seua
disciplina pot sevir als pal·sos

La Universitat Jaume I i
l'Ateneu de Castelló han
organitzat el cicle de
conferències sobre la
figura històrica de Manuel
Azaña, que es desenvo
luparan en la sala d'acte
del Centre Municipal de
Cultura (CI d'Antonio
Maura, núm. 4). El proper
dijous, 6 de maig, a les
19,30 h, José Prat García,
president de l'Ateneu de
Madrid parlarà sobre Aza
ña: de l'Ateneu de Madrid
al Govern de la nació. Prat
serà presentat pel Rector
de la Universitat, Francesc

Michavila. Dilluns, 17 de
maig, a les 20 h, Ramón
Godes Bengoechea, pro
fessor de la UNED, centrarà
la seua intervenció sobre
Azaña a Castelló. Dilluns
. egüent, 24 de maig, a les
20 h, el professor de la
Universitat Santiago For
tuño Llorens parlarà sobre

. Aspectes literaris en l'obra
de Manuel Azaña. El cicle

. es tancarà el 31 de maig,
dilluns, a les 20 h, amb la
conferència de Santos
Julhí, degà de la Facultat
de Ciències Polítiques i
Sociologia de la UNED,

titulada Manuel Azaña, un
demócrata radical.
EIIO de maig, a les 18 h, a
la sala d'actes del Campus
de la Penyeta Roja, comença
el seminari previ al viatge
pelegrinatge a Santiago de
ComposteHa. Aqueix dia
es visualitzarà el material
audiovisual adquirit. Di
marts, 11, a les 18 h, ala sala
d'actes del Campus de la
PenyetaRoja, els professors
Miguel Irún i José Tru
lIens impartiran la confe
rència El camí de Santiago,
vertebracióEuropea. Dime
cres, 12, a les 18 h, a la sala

d'actes del Campus de la
carretera de Borriol es
projectarà la pel·Hcula de
Luis Buñuel, La via ló:c
tea. El viatge, en tren i
bicicleta, es realitzaràentre
el 14 i el 26 de juliol
propers.
EII2 de maig, dimecres,
a les 22,30 hores dins el
cicle Universijazz, al
Cafè del Mar (baixos de
l 'Hotel del Golf, Grau
de Castelló) actuarà el
Ramón Cardo Quar
tet. L'entrada és lliure per

alacomunitatuniversitària


