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Seguiment massiu de la vaga

Mil estudiants universitaris participaren en la manifestació

L
a vaga d'e tudiants,
convocada per al
passat dia 1 de de

embre, va tenir un uport
total a la Univer itat Jaume
1. El 100% del estudiants
universitaris la va secundar
i uns mil es van umar a la
manife tació reivindicativa
que va tenir lloc pel centre
de Castelló.

La Delegació d'E tu
diant ha expre at la seua
sati facció per l'èxit de la
convocatòria, però de itja
mati ar la vi ió que de la
vaga 'ha donat a travé de
diferents mitjan de co
municació oeia!. Així, la
Delegació a enyala que
'ha re altat únicament la

propos ta per les taxes
academiques, quan per a
convocar-la e va establir
una taula reivindicativa
molt mé àmplia.

El document marc difó
per la Delegació d'Estu
diant reclamava, entre
altres molte a piracion , un
augment de le a signature
optati ve , l'adopció de
me ure que eviten la
coincidència d'horari en
le convocatòrie' d' exà
mens, reducció del nombre
d'e tudiants per grup de
pràctique ,garanties perqu'
iga po ible un debat previ

a l'aprovació del pro-

grames de les assignatures
i participació dels propi
e tudiant en el proce o
d'avaluació del professorat
universitari.

Uns altres punts fan
referència a una major
representació e tudiantil en
els òrgan deci oris de la
univer itat,al'adequacióde
les infrae tructures tals com
laboratoris i aules d' infor
màtica al nombre real
d'e tudiants, a la millora
dels servei administratius
i a un augment de le línies
de tran port gratuïtes.

Posició del rector
Per la seua banda, el

rector de la Universitat,
Cele tí Su<írez, va a 
enyalar que aquestes rei-

vindicacions 'han produ"it

des d'una òptica de la
'ensate a i que 'taria
di po at a ub criure-Ie
d'immediat.

De fet, manifestà el
màxim responsable de la
Jaume I, molt dels plan
tejament del estudiants e
troben recollits en el model
de la univer itat i ón
aspecte enel qual l'Equip
de Govern ja e. troba
treballant des de fa temps.

Quant a la demanda
d'increment de les línie
d'autobu o:, e tracta d'un
a pecte que no és com
petència directa de la Uni
versitat, sinó de l'Ajun
tament de Castelló. Això
no obstant, Cele tí Suarez
ha fet pública la . eua
intenció de traslladar al
consistori aque. ta peticióen

nom del col·lectiu e tu
diantil. Un comentari a
banda mereix l'augment
d'as. ignatures optatives;
aque ta demanda exigeix un
plantejament racional i
reali ta, ja que no es poden
ampliar sen e un estudi
rigorós de le disponibilitats
de la plantilla de personal
docent i investigador.

Amb tot, i per a finalitzar,
la Delegació d'Estudiants
apunta que la mobilització
del dia 1de de embre pa at
ha igut un primer pa i que
cal 'eguir treballant dur per
a aconseguir els objectius
fixats i millorar les con
dicions acadèmiques i d' in
fraestructures. A tal efecte,
el 20 de de embre e nome
narà una comis ió negocia
dora per a parlar amb el rector.
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OBERTA A TOTS ELS ESTUDIANTS INTERESSATS

L'AEGEE prepara la seua festa de Cap d'Any

L
'antena de l'Associació dels Estats Generals dels
Estudiants d'Europa (AEGEE) a Castelló de la
Plana ha organitzat una trobada de jove europeus

que tindrà lloc entre els dies 30 de desembre i 2 de gener.
En la trobada poden participar joves as ociats o no a
l'AEGEE; els participants s'allotjaran a l'Hotel Jaime l i
un dels actes previstos és una macrofesta de Cap d'Any,
que es farà al restaurant-cafeteria Rialto, també de Castelló
de la Plana.

El preu de la trobada és de 7.000 pessetes per als
associats (6.500 per als membres dels grups de treball) i
8.000 pessetes per a persones no associades; hi ha un des
compte de 1.000 pessetes per persona per cada grup de 15
persones. Aquests preus inclouen el sopar de la Nit de Cap
d'Any, el cotilló, el raïm de la sort, el resopó i barra lliure
tota la nit. Pel que fa a l'allotjament a l'hotel convé noti-

ficar-ho al mé aviat possible, ja que es pot aconseguir un
descompte, amb la qual cosa la tarifa de l 'hotel resultaria
2.000 pessetes per per ona i nit. La pre-reserva, cal fer-la
abans del 19 de desembre pagant 5.000 pessetes; els altres
diners, cal fer-los efectius abans del dia 27. Per realitzar les
reserves, us heu de dirigir a Myriam Lara, relacions pú
bliques de l'AEGEE-Castelló de la Plana. El seu telèfon a
la Universitat Jaume l és el 34 58 04. A més, l' AEGEE
Castelló de la Plana ha fet unes camisetes que podreu
adquirir per lluir-les el proper estiu.

Com deveu recordar, l'AEGEE és una associació d'es
tudiants que agrupa més de 12.000 socis en més de 150ciutats
universitàries europees, que s'estén des de laCEl fillS aPortu
gal. Un dels seus objectius bàsics ésel foment de laconsciència
europeista entre els estudiants universitaris i l'organització
d'activitats peral perfeccionamentculturaldels seus associats.

r-----c===================:Jc O N V O e A T Ò R I E S <--I-------------'~

DOTACIÓ I

SIAE Concurs juvenil de projectes dt1 18-12-93 Cambra de Comerç de Castelló
creació d'empre es

SIAE Poesia. XVI Premi "El Eria" 01-01-94 Edicions El Pai aje
SIAE Poesia. lli Concurs Internacional 31-12-93 Revista dels Poetes
SIAE Periodisme. Integració Europea 31-12-93 C. Valencià del Mov. Europeu
SIAE Redacció en català 30-12-93 Institut d'Estudis Catalans
SIAE Concurs de monografies 30-12-93 Diputació de Sevilla
SIAE Història. "Nuestra América" 30-12-93 Diputació de Sevilla
GU Relats. "Jaén" 31-12-93 Ajuntament de Jaén
GU Poesia. "Clemente Palencia" 31-12-93 Amics de la Serra de Sant Vicent
SIAE Fotografia. "Los terceros del 31-12-93 Universitat de Lleó

primer mundo"
SIAE Felicitacions de Nadal 17-12-93 Junta de Festes de Castelló
BOE Novel·la. "Fastenrath" 12-01-94 Reial Acadèmia de la Llengua
SIAE Tesis doctorals 31-12-93 FUNDESCO
SIAE Treballs d'investigació 31-12-93 FU DESCO

200.000 PTA

30.000 PTA
100.000 PTA
500.000 PTA
100.000 PTA
500.000 PTA
500.000 PTA
300.000 PTA

40.000 PTA
75.000 PTA

Medalla
500.000PTA

1.000.000 PTA
1.000.000 PTA

334 LI/mes
4.660 CD/ mes
4.660 CD/ mes

D. Gral. de Relacion Culturals
D. Gral. de Relacions Culturals
D. Gral. de Relacions Culturals

11-02-94
31-01-94
03-01-94

BOE Ampliació d'estudis a Irlanda

IBÜE JAmpliació d'estudi a Dinamarca
BOE Cursos d'estiu a Dinamarca
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VICE-RECTORAT D'ORGANITZACiÓ DE LA DOCÈNCIA I ESTUDIANTS ANTONI ALBALAT
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MERCÈ CAZALlLLA, DíDAC MARGAIX I NADAL ESCRIG
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IMPRIMEIX: GRAPHIC GROUP
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UN PROGRAMA DE RÀDIO A LA TEUA MIDA

Esquí al Pas de la Casa

Connecta amb Neurona Zero

Cartell anunciador del programa

fessor de Filosofia, Vicent diantils, que van debatre
Martínez Guzman, i diver- l'última mobilització uni-
sos representants estu- versitària.

T otS els dissabtes, a
partir de les 13' 15
hores, des de la

freqüència d'Onda Cero
Castelló (88.1 FM), s'emet
el programa Neurona Zero,
que realitzen els membres
de l'associació AEGEE
Castelló i que compta amb
una duració aproximada de
55 minuts.

Neurona Zero té com a
objectiu inforf!lar als
e tudiants universitaris i als
joves en general de temes
d'interès, tant acadèmics
com socials.

El programa és par
ticipatiu i és obert a tota
aquella persona que desit
ge aportar el seu punt de
vista, telefonant al 23 61
51. Cada setmana el pro
grama versa sobre una
temàtica general, que
centra la intervenció d'un
personatge rellevant.

Fins ara hi han participat
com a invitats Celestí
Suarez, rector de la Uni
versitat Jaume I; el pro-

Cadena
humana

Un grup d'estudiants de
la Universitat Jaume I
participa, amb Manos Uni
das, en l'organització d'una
cadena humana que es
formarà el dia 30 de desem
bre a les 11 a la plaça de
Santa Clara i discorrerà pels
carrers per a vianants del
centre de Castelló.

Aquesta iniciativa pretén
donar a conèixer les acti
vitats de Manos Unidas
que, en els últims mesos,
treballa en una campanya
perquè els països desen
volupat aporten el 0'7 per
cent del seu producte
interior brut als països del
tercer món per a pal·liar
l'angoixant situació que
pateixen.

La iniciativa de destinar
aquests fons als països més
desfavorits ja ha sigut
assumida per alguns estats
europeus com Holanda,
Suècia i Dinamarca. En els
últims mesos nombrosos
col·lectius s'han afegit a
aquesta petició solidària al
nostre país. L'acció més
destacada en aquest sentit
ha sigut la vaga de fam que
ha mantingut un important
grup d'intel·lectuals.

Dimiteix el
director tècnic
d'Estudiants

El professorFélix García
Lausín, director tècnic
d'Estudiants de la Uni
versitat Jaume I, ha pre
sentat la dimissió, amb
caràcter irrevocable, al
rector Celestí SmÍfez. Gar
da Lausín ocupava aquest
càrrec des dels inicis de la
Universitat.

El Servei d'Esports i la
Delegació d'E tudiants de
la Universitat Jaume I han
organitzat una setmana
d'esquí, al Pas de la Casa,
que tindrà lloc del 27 de
desembre al 2 de gener
pròxims. El preu és de
42.900 pessetes, que in
clouen el viatge i l' allot
jament en règim de mitja
pensió, en apartaments a
peu de pista, sis dies de
fO/fait i l'assegurança.
Opcionalment es pot llogar
el material d'esquí per 3.500

pessetes i classes d'e quí
per 4.000 pessetes. Les
inscripcions s'han de rea
litzar en el Servei d'Esports
de la Universitat Jaume I
(Campus de la Penyeta
Roja); per a formalitzar-les
cal ingressar les 42.900
pessetes a nom de Viatges
Vora Riu, Bancaixa, su
cursal 737, avinguda Me
néndez Pidal, 9, València;
compte corrent 31000
02244. La tarifa de material
s' ha d'i ngressar en el
mateix compte i la de les

classes opcionals en Viatge
d'esquí. Bancaixa, sucursal
653, compte corrent 110
026589.

Terminis
Els membres de la co

munitat universitària poden
inscriure's a aquesta ac
tivitat fins al 20 de de
sembre; els estudiants de
l'Escola d'Infermeria i les
altres persones interessades
s'hi poden inscriure també
del 29 de novembre fins al
20 de desembre.
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LA SEUA OBRA MÉS RECENT

Doñate exposa a l'Ull
L'artista vila-realenc Arturo Doñate exposarà del16 de desembre de 1993
al17 de gener de 1994 pròxims, a la galeria Octubre de la Universitat Jaume
I i a la Casa Abadia de Castelló, una mostra del seu quefer pictòric més
recent. A G E N o A

Detall d'una pintura d'Arturo Doñate

L
a galeria d'art Oc
tubre, que va ini
ciar les eues ac

tivitats a l'octubre de 1990,
presenta de forma regular
durant cada curs acadèmic
una sèrie d'exposicions per
a apropar l'art actual a la
població universitària. Des
prés de l'exposició d'Alain
Campos i la mostra de
fotografia RECLAM '93, la
galeria presenta ara l'obra
d'Arturo Doñate.

Arturo Doñate (Vila-real
1954), fill d'un altre gran
pintor, José Doñate, és un
home en el qualla flama de
l'art va prendre molt prom
pte, potser perquè els plan
tejaments urrealistes del
seu pare no li van passar

desapercebuts.
Va estudiar Belles Arts i

con idera que pintar és el
seu mòbil vital per excel
lència.

Les seues creacions, com

si es tractara de compo
sicions kandinskianes, són
fruit del concepte rotund que
té la pintura a causa del seu
afany investigador, del seu
esperitanalíticde les formes,
del color, de la matèria, de
les textures ... , idel seu sentit
de l'obra d'art.

Doñate treballa l'obra
definitiva des de la seua
gestació, l'esbós està ja
cuidat i definit, per tal que
no hi haja improvisacions,
com si pretenguera controlar
l'espontaneïtat tan natural
en qualsevol arti ta.

Les seues obres, carac
teritzades per l'estudi de
l'e pai, l'equilibri de les
formes i la geometria,
configuren un tot unitari i
espectacular. A pesar d'a
queix efecte totalitzador,
podem descompondre qual
sevol d'aquestes i trobar en
els seus fragments una
pintura totalment acabada

en la qual els traços tenen
una expressivitat implícita.

Si en cap moment pot
aparèixer en la pintura
abstracta la casualitat, no ho
fa en el cas que ens ocupa.

Reclam klik!!!
El passat dia 2, a la

mateixa galeria, es va inau
gurar l'exposició Reclam
klik!!!, una mostra fo
togràfica d'Hugo Paz sobre
el cicle teatral Dones a
escena. En l'acte inaugural
va actuar el Grup Pim
pinelles i es va presentar
Rec/arn '94. L'exposició ha
estat oberta al públic fins al
dia 15; posteriorment, del
22 de desembre al9 de gener,
podrà contemplar-se al Pub
Terra de Castelló. Ací
s'inaugurarà el dia 22 a les
23 hores, amb l'actuació de
Pimpinelles i, també, amb
una nova presentació de
Rec/arn '94.

• 14 de desembre. Confe
rència: Modelos de calculo
de la dispersión atmosférica
de contaminantes para las
emisiones a larga distancia.
Aplicación a las grandes
centrales térmicas, per
Vicente Espert. Campus de
la Penyeta Roja, 9'30 h.
• 14 de desembre. Confe
rència: La informatica y su
aplicación a la ingenierfa
hidraulica, per Joaquín
Izquierdo. Campus de la
Penyeta Roja. 11'30 h.
• 14 de desembre. Confe
rència: Metàfora del Me
diterrani i del Mif.lenni, per
Manuel Vicent. Campu de
la carretera de Borriol. 16 h.
• 15 de desembre. Aula de
Cine: El llarg Divendres
Sant (v.o.). Campus de la
carretera de Borriol. 11 h.
• 16 de desembre. Aula de
Cine: Mort entre les flors
(v.o.). Campu de la car
retera de Borriol. 11 h.

• 16 de desembre. Confe
rència: Una alternati\'a
ecológica para el Medi
terraneo, per Xavier Pas
tor, president de Green
peace-Espanya. Seu central
de Bancaixa. 19'30 h.
• 17 de desembre. Concert
de adal, per l'Orfeó Uni
versitari. Campus del carrer
d'Herrero. 20 h.
• 20 de desembre. Aula de
Cine: Anuncio de Muerte.
Campus de la carretera de
Borriol. 11 h.

• 21 de desembre. Aula de
Cine: House of games.
Campu de la carretera de
Borriol. 11 h.


