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El Claustre de la Universitat de València continua sent progressista després de les

eleccions celebrades el passat 29 de novembre. La majoria dels integrants del

màxim òrgan de representació de la institució han paticipat en actes d’oposició a

la Llei Orgànica d’Universitats (LOU) que ara tramita el Senat. La participació

fou alta entre el PDI i PAS i molt baixa entre els estudiants.  Pàg. 2 i3

Estudiants immigrants de
la Universitat pateixen les
cues que es formen davant la
Delegació del Govern Civil per a
regularitzar la seua situació i
renovar el permís de residència.
Pàg. 12
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REDACCIO

La participació ha estat molt alta

entre el Personal d’Admi nistració

i Serveis (PAS), on ha ar ribat al

72%, d’acord amb els resultats

provisionals oferits per la Junta

Electoral de la Universitat de

València. El Personal Docent i

Investigador (PDI) ha votat en un

percentatge superior al 63%. Per

contra, els estudiants només han

votat un 14,4%. La llista total de

claustrals es troba en la pàgina 3

d’aquest número de NOU DISE.

El Bloc d’Estudiants Agerma -

nats (BEA) va aconseguir, segons

els resultats provisionals, un total

de 30 claustrals, més els 6 d’Í-

taca, grup que es considera afí.

Campus Jove ha experimentat un

destacable augment, amb 22

claustrals respecte als 9 amb què

comptava anteriorment. Per la

seua banda, Valencia

Universitaria ha obtingut un total

de 8 representants.

En els estaments del professo-

rat i del PAS, la interpretació de

l’adscripció ideològica re sulta

més complicada, perquè la vota-

ció s’efectua a persones concre-

tes, sense adscripció a opcions

ideològiques. Tanma teix, una

gran majoria dels nous claustrals

han participat en actes contraris

a la LOU que s’ha impulsat des

del Govern del Partit Popular. Per

contra, alguns dels escassos

defensors d’aquesta reforma uni-

versitària s’han quedat fora del

futur Claustre en no obtindre els

vots necessaris en els seus res-

pectius centres.

De l’actual equip rectoral, repe-

teixen com a claustrals Francisco

Tomás, Óscar Barberá, Juli

Peretó, Francisco J. Escrivá, M.

Antonia García Benau i Lluís

Guia.

Entre el PDI i el PAS només

s’havia declarat com a candida-

tura unida, encara que no figu-

rava així en les paperetes de vota-

ció, la de Dones Universi tàries.

Entre les integrants d’aquest

col·lectiu han estat triades

Carmen Aranegui, Charo Álva-

rez, Isabel Morant, Dulce

Contreras, Pilar Sanz, Neus

Campillo, Antonia Sánchez,

Magdalena López, Nieves Soro,

Teresa Domingo, Carmen Tomás,

Amparo Mañes, Amparo

Benavent, Luisa Contri, Maribel

Segura, Olga Quiñones i Silvia

Barona, entre d’altres.

Entre els grans centres, la

Facultat d’Economia va destacar

quant a la participació, amb un

90%. En aquest centre, els més

votats han estat Dulce Contreras,

Isidro Antuñano, Máximo Fer -

rando (actual degà), Vicent Soler

i Enrique Villarreal.

A Dret, el membre del PDI més

votat ha estat Jesús Ola varría. A

Medicina, l’actual degà, Esteban

Morcillo, ha sigut qui ha rebut

més suport. També Manuel

Costa, director del Jardí Botànic,

ha estat el més votat en el seu

centre, la Facultat de Farmàcia.

Josep Lluís Sirera ha tingut el

major suport a Filologia, mentre

que a Química ha estat Francisco

Tomás, actual vicerector

d’Investigació, el que ha rebut el

màxim recolzament. També han

resultats els més votats en els seus

centres els degans de

Biològiques, Juan Javier Díaz;

de Física, Joan V. Pelechano; i de

Psicologia, Francisco Tortosa.

Amb els resultats per a l’esta-

ment dels estudiants, el vicerec-

tor Eduard Ramírez va destacar

que la força “progressista nacio-

nalista dels estudiants de la

Universitat de València es con-

solida”. “A més a més, els estu-

diants han votat el treball quoti-

dià i el cor rent progressista. Inclús

quan un grup com el CEPP-AEN

opta per anar-se’n i no estan a

favor de la participació, els estu-

diants continuen votant i no hi ha

hagut cap canvi en l’orientació

del vot cap a grups in dependents

o de dreta”, va manifestar

Ramírez. Pel que fa a la partici-

pació dels estudiants en les vota-

cions, Ramírez va explicar que

van votar “més de sis mil perso-

nes que amb açò diuen sí a la par-

ticipació i volen tindre veu”. “Els

estudiants estan actius i ho

demostren per exemple amb la

participació en les manifestacions

contra la LOU”, va concloure.

La jornada electoral per a reno-

var el Claustre de la Universitat

de València va trans córrer amb

total normalitat. L’única incidèn-

cia fou la retirada a mitjan matí

de les set candidatures del

Col·lectiu d’Estu diants dels

Països Catalans-AEN, que va

comunicar a la Junta Electoral la

seua decisió d’abandonar el pro-

cés.

La participació en aquesta con-

vocatòria, per a l’estament dels

estudiants, fou del 14,4%, una

xifra semblant a la de l’any pas-

sat, que hi van participar el 14,2%

dels estudiants.

ELECCIONS

El Claustre és
majoriàment
progressita i

anti-LOUEl Claustre de la
Universitat de
València torna a 
ser progressista.
Una majoria impor-
tant dels 400 claus-
trals representa
grups de progrés i
d’oposició a la Llei
Orgànica
d’Universitats (LOU)
que ara es tramita
al Senat. En l’esta-
ment dels estu-
diants, una candida-
tura nacionalista i
una altra també pro-
gressista han estat
les més votades.

Les Dones
Universitàries
obtenen uns

bons resultats i,
entre els 

estudiants,
guanya l’opció
nacionalista

que representa
el BEA

Infovot, el sistema d’escrutini electrònic incor-
porat per primera vegada a les eleccions de la
Universitat de València, ha resultat un èxit. Així
ho van manifestar des de la Universitat i des
de la Generalitat.
Infovot va permetre conéixer els resultats elec-
torals de les votacions al Claustre pel que fa
als alumnes en tancar els col·legis electorals.
Infovot va conjugar els mètodes tradicionals de
votació i escrutini amb les noves tecnologies.
El sistema comptava amb un dispositiu d’es-
crutini electrònic integrat en l’urna. Açò va
possibilitar el re compte instantani a mesura
que els estudiants anaven votant. Es va decidir
experimentar amb aquest col·lectiu perquè les
candidatures eren tancades, és a dir que es
presentava un grup i resultava més efectiu con-
trolar els vots. Molts dels estudiants que van
participar en les votacions van esperar que es
tancaren les meses perquè volien conéixer de
primera mà i ràpidament els resultats. A més,
aquest sistema va permetre incloure en la
pàgina web de la Universitat els resultats amb
dades comparatives respecte d’altres jornades
electorals. La iniciativa va animar els electors a
consultar les dades i així es va reconéixer l’èxit
del sistema Infovot.

Èxit de 
l’experiència
del sistema
Infovot 
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ESCOLA UNIVERSITÀRIA 
DE FISIOTERÀPIA
PDI: Celedonia Igual Camacho,
José Antonio Casabella Camba
ESTUDIANTS: Joan Mahiques
Masip (BEA-L'APLEC)

ESCOLA UNIVERSITÀRIA 
D'INFERMERIA
PDI:Amparo Benavent Garcés,
Francisco Donat Colomer, Gabriel
Vidal Blanco
ESTUDIANTS: Silvia Montejano
Sánchez (AEd'I-Ad'E)

ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE 
MAGISTERI AUSIÀS MARCH
PDI : M. Luisa Contri Sempere,
Carmen Pascual Baños, Carmen
Fortes del Valle, Pilar Sanz
Sánchez, Ramón Granell Trenco,
Óscar Barberá Marco, Valentín
Gavidia Catalán, Manuel Pérez
Gil, Vicente Galbis López
ESTUDIANTS: Tamara Montagud
Rodríguez (BEA-L'APLEC), Anna
Duet García (BEA-L'APLEC),
David del Cid Herrero (BEA-L'A-
PLEC), Rosa María Onsurbe
Andrés (CAMPUSJOVE)
PAS: Miguel Ángel Alabau
Márquez

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA 
ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT 
PDI : Vicente Carratalá Deval,
José Francisco Campos Granell,
Salvador Llana Belloch
ESTUDIANTS: Joana Marta
Navarro García (BEA-L'APLEC)
PAS: Carmen Rodríguez García

FACULTAT DE CIÈNCIES 
BIOLÒGIQUES
PDI: Juan Javier Díaz Mayans,
Pedro Miguel Carrasco Sorlí,
Vicente Tordera Donderis, Luis
Francisco Pascual Calaforra,
Desamparados Latorre Castillo,
Fernando Martínez García,
Antonio Aguilella Palasí, Manuel
Serra Galindo, Carmen Amaro
González, Juli Peretó Magraner,
Isabel Martínez Garay, José
María Landete Iranzo, Sara
Lapesa Lázaro, Aurora
Zuzuarregui Miró, Enrique
Lanuza Navarro, María Antonia
Rodrigo Alacreu, Emilio Barba
Campos, María Felicidad Cano
Jaimez, Roberto Pérez Torrado
ESTUDIANTS  Lidia Saturnino
Parraga (BEA), María Elena Vidal
Alfonso (BEA), Sebastián Gálvez
García (CAMPUSJOVE), María
Luisa Gázquez Rausell (CAM-
PUSJOVE), Ferran Sebastián
Romero (CAMPUSJOVE), María
Elena García Mengual
(VCIA.UNIV)
PAS: Vitelio Tomás Montán
Rancier, José María Pérez
Gisbert, Carlos Mora Romero

FACULTAT DE CIÈNCIES 
MATEMÀTIQUES
PDI: Francesc Arándiga Llaudes,
Juan José Nuño Ballesteros, M.
Isabel Segura García, Juan Luis
Monterde García-Pozuelo, Olga
Gil Medrano, María del Carmen
Romero Fuster, José Vicente
Beltrán Solsona, Eva María
Mazcuñan Navarro, David
Valentín Conesa Guillén
ESTUDIANTS: Rafael Sancho
Martínez (BEA-L’APLEC),
Francesc Garcia Tercero (BEA-
L’APLEC)
PAS: Vicenta José Perelló Olmos

FACULTAT DE 
CIÈNCIES SOCIALS
PDI: Amelia Olga Quiñones
Fernández, Ignacio Lerma
Montero, José María Goerlich
Peset, Rafael Fernández
Guerrero, Magdalena López

Precioso, Cayetano Núñez
González, Ernest Cano Cano, Pau
Rausell Koster, María Celia
Fernández Prats, M. Teresa Canet
Giner, Francisco Torres Pérez,
Lucía Gómez Sánchez
ESTUDIANTS:Jéssica Montolio
Pérez (BEA-L'APLEC), Emmanuel
David Garcia i Marí (BEA-L'A-
PLEC), Álvaro Martínez
Castellanos (BEA-L'APLEC),
Pedro Sixto Fuset Tortosa (BEA-
L'APLEC), Raquel Gutiérrez Gil
(CAMPUSJOVE), José Tórtola
Martínez (CES-CÀI), Gwendoline
Moya Cruz (CES-CÀI), Sergio
Antonio Faus Méndez (CES-CÀI),
Leticia María Alemany Blasco
(VCIA.UNIV.)
PAS: M. Carmen López
Turégano

FACULTAT DE DRET
PDI: Jesús Olavarría Iglesia, Án-
geles Cuenca García, Antonio
Sotillo Mart, Silvia Barona Vilar,
Ana Isabel Lois Caballé, Carlos
Luis Alfonso Mellado, Juan
Carlos Carbonell Mate, Francisco
González Castilla, M. José Añón
Roig, Carmelo Lozano Serrano,
Manuel Ortells Ramos, Rafael
Marimón Durá, Isabel Reig
Fabado, Rosa María Lapiedra
Alcamí, Rosario Isabel Serra
Cristóbal, Carmen Estevan de
Quesada, José Alberto Ituren
Oliver, Antoni Llabrés Fuster, M.
Amparo Esteve Segarra, Virginia
Pardo Iranzo, Amparo Montán
Montesinos,  Vicente Alberto
García Moreno, Mariano García
Pechuán, Sergio González
Malabia, Ruth María Mestre
Mestre

ESTUDIANTS: Julia Guillén Ruiz
(A.C.E.D-C.À.I.), Jesús Sancho
Sánchez (A.C.E.D-C.À.I.), Zulima
Pérez i Seguí (BEA-L'APLEC),
Xavier Bousoño Higón (BEA-L'A-
PLEC), Amparo Piquer Carbonell
(BEA-L'APLEC), Salvador
Martínez Marrahi (BEA-L'APLEC),
Pilar Teresa Sarrión Ponce (CAM-
PUSJOVE), Estefanía Vallet
Moreno (CAMPUSJOVE), José
Manuel Bou Blanc (R.U.),
Margarita González Revert (R.U.),
Miguel Alberto Pont Martínez
(R.U.), César Torres Merino
(R.U.), Marta Serrat Bonet (TEV),
Desamparados Llorens Vallés
(VCIA.UNIV.)
PAS: María Isabel Belda Ferrer,
José Miguel Gallego Jiménez

FACULTAT D'ECONOMIA
PDI: Dulce Contreras Bayarri,
Isidro Antuñano Maruri, Máximo
Ferrando Bolado, Vicent Enric
Soler Marco, Enrique Villarreal
Rodríguez, Gregorio Labatut
Serer, Bernardino Cabrer
Borrás, Francisco J. Escribá
Pérez, Matilde Fernández
Blanco, Vicenta D. Forés
Conchell, Vicente Llombart
Rosa, María Iborra Juan, Ángel
Ortí Lahoz, José Enrique Bigné
Alcañiz, José Ismael Fernández
Guerrero, Clara Martínez
Fuentes, Gloria Berenguer
Contrí, José Ignacio Calvé
Pérez, Salvador Roig Dobón,
Teresa Domingo Segarra, M.
Antonia García Benau, Juana
Aznar Márquez, M. Paz Coscollá
Girona, Consolación Adame
Sánchez, Guadalupe Serrano
Domingo, Manuela Pardo Del
Val, Alejandro Escribá Esteve,
Amparo Pons Blasco, Inés
Küster Boluda, Joaquín Aldás
Manzano, Juan Antonio Máñez
Castillejo
ESTUDIANTS: José Luis
Córdoba Gabaldón (CAMPUSJO-
VE), Pablo Recuenco García
(CAMPUSJOVE), Juan Enrique

Úbeda García (CAMPUSJOVE),
Alejandro Blas Chornet Orero
(CAMPUSJOVE), Eva
Encarnación Guadas Nieto (CAM-
PUSJOVE), Manuel Escuredo
Antón (CAMPUSJOVE), Juan
González Ortín (CEI-CÀI),
Montserrat José Reynal Alemany
(ITACA), Joaquín Castelló Aparici
(ITACA), Álvaro Vanaclocha
Navalón (ITACA), Kepa García de
Latorre Pérez (ITACA), Isabel Flor
de Lis Mínguez (ITACA), Ester
Azorín Palazón (ITACA), Jorge
Alexander Raheb Vidal (UEU),
María Almudena Navarro
Cuartero (UEU), Marc Cascant i
Sempere (VCIA.UNIV.), María
Victoria Puig Puchades
(VCIA.UNIV.), Silvia R. Orea
Hernández (VCIA.UNIV.)
PAS: Pilar Catalán Cercos,
Francisco Antonio Tevar
Almiñana

FACULTAT DE FARMÀCIA
PDI: Manuel Costa Talens,
Antonio Simón Fuentes, Belén
Abarca González, Juan Segura
García del Río, Gregorio Asensio
Aguilar, Salvador Mormeneo
Bernat, Amelia Murgui Faubel,
Lucía Soto Tuero, Rafael Acerete
Gómez, Antonio Marcilla Díaz,
Elena Ortíz Zapater, Luis Castillo
Barahona, María José Ruiz Leal,
Amparo Galán Albiñana, María
Luisa Delgado Arellan
ESTUDIANTS: María Teresa
Vélez Castellanos (BEA-L'APLEC),
Sergio-Karim Ibeid Ángel (FOR-
MA-AVEF), Rocío Lledó García
(FORMA-AVEF), José Joaquín
Martínez Ruiz (FORMA-AVEF),
Enrique Moreno Boigues (FOR-
MA-AVEF), Leonardo Pablo Marín
Camacho (FORMA-AVEF), Pau
Giner Bayarri (VCIA.UNIV.)
PAS: Jacqueline Pérez Solsona

FACULTAT DE FILOLOGIA
PDI: Josep Lluís Sirera Turó, M.
Josep Cuenca Ordiñana, Carmen
Barceló Torres, José M. Estellés
González, José Vicente Gavaldá
Roca, Karen Andresen Jockisch,
Juan Oleza Simó, Adoración
Antonia Sánchez Macarro, Julia
Benavent Benavent, Cesáreo
Calvo Rigual, Antonio S. Viñas
Almenar, Miquel Francés
Doménech, M. Virginia González
García, Juan Carlos de Miguel
Canuto, Adela Cortijo Talavera,
María Bayarri Roselló
ESTUDIANTS: Miquel Malondra
Vicens (BEA L'APLEC), Maria del
Carmen Mascarell Estruch (BEA
L'APLEC), José Daniel Tormo
Martínez (BEA L'APLEC),
Francisco Javier Rodríguez
Guzmán (BEA L'APLEC), Laura
Valero Martín (BEA L'APLEC),
María Bosch Moreno (CAMPUS-
JOVE), Ricardo Enguix Barber
(CAMPUSJOVE), Elena
Esperanza López Riera (CAM-
PUSJOVE)
PAS: M. José Soriano Tormo,
Rafael Bru Bru

FACULTAT DE FILOSOFIA I 
CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ
PDI: Manuel E. Vázquez García,
Ramón López Martín, Adoración
Sánchez García, Paz Cánovas
Leonhardt, Nieves Campillo
Iborra, Pilar Aznar Minguet,
Enrique Casabán Moya,
Francisco Jodar Rico
ESTUDIANTS: Ana Belén Gisbert
Serrano (BEA L'APLEC), José
Antonio Ropero Flores (EDUKA),
Azahara Baixauli Cubells (PIE),
Marcos Plá Sáez (PIE), Teresa
García Benetó (PIE), Juliana
Martínez Martínez (PIE)
PAS: Alfredo José Garriga
Alcayde

FACULTAT DE FÍSICA

PDI: Joan V. Pelechano Fabregat,
Vicente Cerverón Lleó, Enrique
Maset Sancho, Jesús Albert
Blanco, Constantino Mugarra
González, José Antonio Boluda
Grau, Manuel Ramón Cases Rui,
Carlos Ferreira García, José A.
Peñarrocha Gantes,Vicente
González Millán, Ariadna Fuertes
Seder, Rafael Magdalena
Benedito, Javier Martínez Plumé,
Carlos Pérez Conde, Agustín
Ferreres Sabater, Francisco A.
Martínez Gil, José Vicente
Francés Villora, Eduardo Ros
Martínez, Antonio Díez
Cremades,  Carlos Peña Garay,
Miguel Nebot Gómez
ESTUDIANTS: Jordi Gomis
Bresco (BEA-L'APLEC), Ildefonso
Morales Osorio (CAMPUSJOVE),
Antonio García Celda (INTELEC),
Isidro Vidal Badía (INTELEC),
Tamar Salvador Aanen Martín-
Santos (INTELEC), Adolfo José
Mira Ferrer (VCIA.UNIV.)
PAS: Amparo Gironés Cervera,
Beatriz Aguirre Cepeda

FACULTAT DE 
GEOGRAFIA I HISTÒRIA
PDI: Jorge Hermosilla Plá, Rafael
Gil Salinas, Marcos A. Baldó
Lacomba, Juan Mateu Bellés,
Carmen Aranegui Gascó, Lluís
Guia Marín, Francisco M. Gimeno
Blay, Jorge Antonio Catalá Sanz,
Isabel Morant Deusa, María José
López Terrada, Ester Alba Págan,
Joan Noguera Tur, Mireia Ferrer
Álvarez, Lourdes Tamborero
Capilla, Javier Navarro Navarro
ESTUDIANTS: Josep Vicent
Penadés Aliaga (BEA-L'APLEC),
Alejandro Gaspar Gómez (BEA-
L'APLEC), María Nuria Fabuel Ten
(BEA-L'APLEC), Luis del Romero
Renau (BEA-L'APLEC), Rocío
Luján García (CAMPUSJOVE),
Andrea Silvestre Torreño (CAM-
PUSJOVE), Judit de Miguel
González (CAMPUSJOVE), Rosa
María García Honrubia (CAM-
PUSJOVE)
PAS: Julia Barceló Sempere,
Carmen Rodríguez López

FACULTAT DE
MEDICINA I ODONTOLOGIA
PDI: Esteban J. Morcillo
Sánchez, Guillermo Sáez Tormo,
Bruno Camps Vilata, José M.
Rodrigo Gómez, José M. Cerdà
Nicolás, José Manuel Almerich
Silla, José M. Estrela Arigüel,
Antonio Pellicer Martínez,
Leopoldo Forner Navarro,
Joaquín Donat Colomer, Josep
Lluís Barona Vilar, Adolfo
Benages Martínez, Marina
Susana Gisbert Grifó, Santiago
Rincón Velázquez, Carlos
Paredes Cencillo, Cristina
Doménech Pérez, M. Filomena
Estrela Sanchis, Amparo Ruiz
Saurí, Desamparados Escudero
García, Mateo Sánchez Acedo,
Alfonso A. Valverde Navarro, Luis
Gregorio Gómez-Cambronero
López, Sebastián Blesa Luján,
Luis Blay Galaud, Eduardo
Alonso Izquierdo, Antonio Peláez
Hernández
ESTUDIANTS: Begoña Faus
Mascarell (AVEO), Regina Gascón
Pellicer (AVEO), Jesús Ramón
Escribá Alepuz (CIM), Francisco
Carlos Pérez Miralles (CIM),
Jesús Martínez Fuster (ELSQUA-
TREGATS), Meritxell Fortea Vila
(ELSQUATREGATS)
PAS: Miquel Coll Huerta, Álvaro
Carpí Lobatón, Alicia Domínguez
Morillas, Olga Abril Méndez,
Leandra Piqueras Cano

FACULTAT DE PSICOLOGIA
PDI: Francisco Tortosa Gil,
Francisco Alcantud Marín, M.
Pilar Barreto Martín, José M.

Peiró Silla, Jaime Sanmartín
Arce, Luis V. Montoro González,
Emilia Serra Desfilis, Juan José
Zacarés González, José Manuel
Tomás Miguel, Vicente Martínez
Tur, Ana María Hernández Baeza,
Francisco Alonso Plá, Esperanza
González Bono, Mari Paz
Calatayud Arenes, Alejandro
Iborra Cuéllar
ESTUDIANTS: Juan Bayarri
Beltrán (BEA-L'APLEC), Juan
Carlos Durá Tarí (BEA-L'APLEC),
Antonio Esquinas Martínez
(CAMPUSJOVE), Hèctor Vercher
Mompó (PUSS), Juan Carlos
Costa Moreno (PUSS), Empar
Cogollos Calabuig (SE), Josefa
Parras Ruiz (VCIA.UNIV.)
PAS: Francisca Corencia Cruz,
Sergio Arribas Morales

FACULTAT DE QUÍMICA
PDI: Francisco Tomás Vert,
Vicent Sanz Persiva, José M.
Moratal Mascarell, Adela de los
Reyes Mauri Aucejo, Ignacio José
Nebot Gil, M. Luz Cardona
Prosper, Isabel Zabala Sánchez,
Margarita Sanchotello de
Carranza, Antonio Aucejo Pérez,
Begoña Milián Medina, Sonia
Loras Giménez, Alejandro Gaita
Ariño, Jorge Verdú Andrés, M.
Amparo Cháfer Ortega
ESTUDIANTS: Vicente Greses
Tormo (AIQUV), Pablo González
Ortín (AIQUV), Jorge Juan Núñez
Baldrés (AIQUV), Carlos Bartual
Murgui (BEA-L'APLEC)
PAS: Vicente Rodríguez-
Madridejos Ortega, Josep Antoni
Collado i Alvez

SERVEIS CENTRALS
D'INFORMACIÓ BIBLIOGRÀFICA
CLAUSTRAL ELEGIT: José
Enrique Ucedo Vela

SERVEI D'INFORMÀTICA
CLAUSTRAL ELEGIT: Elena
Barea Villarroya

SERVEI DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA/SERVEI DE
FORMACIÓ PERMANENT
CLAUSTRAL ELEGIT: Francesc
Esteve i Gómez

SERVEI DE PUBLICACIONS/
SERVEI D'EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA/JARDÍ
BOTÀNIC
CLAUSTRAL ELEGIT: Jaime
Güemes Heras

SERVEI TÈCNIC I 
DE MANTENIMENT
CLAUSTRAL ELEGIT: Francisco
Enrique Gil Navarro

SERVEIS ADMINISTRATIUS I
ECONÒMICS DE LA UNITAT DE
GESTIÓ DEL CAMPUS DE 
BLASCO IBÁÑEZ
CLAUSTRAL ELEGIT: Luisa
Allepuz Olsina

SERVEIS ADMINISTRATIUS I
ECONÒMICS DE LA UNITAT DE
GESTIÓ DEL CAMPUS DE 
BURJASSOT-PATERNA
CLAUSTRAL ELEGIT: Nieves
Soro Laveda

SERVEIS ADMINISTRATIUS I
ECONÒMICS DE LA UNITAT DE
GESTIÓ DEL CAMPUS DELS 
TARONGERS
CLAUSTRAL ELEGIT: Eva Teresa
Buleo López

SERVEIS CENTRALS ADMINISTRA-
TIUS I ECONÒMICS/ SERVEI
D'ANÀLISI I PLANIFICACIÓ/
COL·LEGI MAJOR RECTOR PESET/
COL·LEGI MAJOR LLUÍS VIVES
CLAUSTRALS ELEGITS: Teresa
Domingo Plá, María Blanca
Santiago Martín, Rafael Jesús
García Martínez, Carmen
Tomás Juan, Desamparados
Mañés Barbé, María Teresa
Collado Martínez, Gonzalo
Montiel Roig, María Rosario 
Álvarez Reguera

Llista completa dels claustrals elegits



El passat 29 de novembre

es van celebrar les elec-

cions al Claustre de la

Universitat de València.

Aquest claustre serà espe-

cialment important perquè

d’ell eixiran els futurs

Estatuts de la Universitat,

que previsiblement haurien

d’adaptar-se al de moment

projecte de Llei

d’Organització

Universitària (LOU).

El col·lectiu de Joves

Investigadors (JI), associa-

ció que inclou la majoria de

personal investigador en

formació i perfeccionament

(PIFP) de la Comunitat

Valenciana (els cridats

becaris), es va presentar a

aquestes eleccions i ha

entrat amb molta força i de

moment podem confirmar

que tindrem, almenys, vint

claustrals. Aquest resultat

és molt important, ja que

permetrà a JI tindre un pes

específic dins del Claustre

de la Universitat en la presa

de decisions i l’oportunitat

de tindre representants en

la Junta de Govern de la

Universitat. Per descomp-

tat, som conscients de la

responsabilitat i del com-

promís adquirits.

Joves Investigadors es va

constituir fa dos anys i du

des d’aleshores lluitant pels

drets dels becaris. Aquesta

participació en el Claustre

ens donarà l’oportunitat de

canviar la situació tan deni-

grant que vam sofrir el per-

sonal investigador en for-

mació i perfeccionament.

En concret, els nostres

objectius són l’aprovació

4 Opinió
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DISE. 
Servei d’Informació

Campus dels Tarongers: 
96 382 85 03

Campus de Burjassot: 
96 386 40 60

Campus de Blasco Ibáñez: 
96 386 40 40

CADE. Centre d’Assessorament 
i Dinamització dels Estudiants

Campus dels Tarongers:
96 386 85 04

Campus de Burjassot: 
96 386 43 15

Campus de Blasco Ibáñez:
96 386 47 71

Telèfons i adreces 

Tota la comunitat uni-
versitària (estudiants,
professors i PAS) té

obertes les pàgines de
NOU DISE. Les cartes i
les tribunes s’han de

remetre a
Premsa@uv.es, o bé a
Gabinet de Premsa,
carrer de l’Antiga
Senda de Senent,

número 11. València,
46023.

Joves
Investigadors
entra amb
força al nou
Claustre

Amb el títol de Cine de ficció,
anarquisme i guer ra civil, el

Col·legi Major Rector Peset

ofereix un curiós minicicle

organitzat en col·laboració

amb la Fundació Salvador

Seguí i la CGT-PV. Es tracta

de tres pel·lícules, rodades

durant la guer ra civil pel

Sindicat d’Espectacles

Col·lectivitzats de la CNT,

però de factura molt diferent.

Aurora de esperanza
(Antonio Sau, 1936) i

¡Nosotros somos así!
(Valentín R. González) es

projectaran el dia 10 a les 20

hores. Nuestro culpable
(Fernando Mignoni, 1937)

està programat per al dia 12,

també a les 20 hores.

Segons explica Romà

Gubern, Aurora de esperanza

forma part del cine social sor-

git a Europa de la influència

soviètica i descriu les penali-

tats d’un obrer en desocupa-

ció i de la seua

compa nya i l’esclat

revolucionari en el

qual participa.

¡Nosotros somos así!
és una comèdia musi-

cal protagonitzada per

xiquets dins de les

fórmules del cine

d’entreteniment de

l’època. Nuestro cul-
pable és una eficaç

comèdia a la qual la

crítica militant va

retraure un inoportú

to festiu, que en reali-

tat responia, segons

explica Gubern, a la

voluntat de l’equip

responsable del film

de no comprometre’s

davant de la in certesa

del desenllaç de la

situació militar.

HISTORIA

Assessoria Universitària per a
Estudiants amb Discapacitació:

96 398 34 26
-Assessoria Universitària

Sexològica:
96 393 07 31

Assessoria Universitària Personal:96
393 07 31

Assessoria Universitària Jurídica:96
351 33 02 / 96 351 33 53

Turivaj: 
96 386 99 52 / 96 386 90 43

Telèfon Jove:
900 50 20 20

C. de Cultura, Educació i Ciència:
900 20 21 22

El cinema de la 
CNT, al Rector Peset

d’un estatut del PIFP, la con-

versió de les beques Cinc

Segles en contractes pel temps

limitat adequat i cor regir les

situacions de l’abús a què està

sotmés el PIFP a la Universitat.

Joves Investigadors



REDACCIO

Vint-i-dos autobusos car regats

d’estudiants, professors i perso-

nal d’administració i serveis de

la Universiat de València van

eixir dissabte de matinada des del

Campus de Blasco Ibáñez cap a

Madrid per a participar en la gran
manifestació contra la LOU.

La Universitat de València va

aportar en aquesta ocasió el gros

dels autobusos que van acudir des

del ter ritori valencià a la mani-

festació, amb 22 dels 41 vehicles

que es van desplaçar fins la capi-

tal de l’Estat.

Així, els universitaris de la

Jaume I van acudir-hi en cinc

autobusos, la Miguel Hernández

i la d’Alacant van eixir conjun-

tament en sis autobusos i la Poli -

tècnica va agrupar els seus uni-

versitaris en altres huit.

El rector de la Universitat de

València, Pedro Ruiz Tor res, no

va voler perdre’s la jornada de

protesta i juntament amb alguns

membres de l’equip rectoral va

estar en primera fila de la macro-

manifestació. A més de Ruiz Tor -

res també van acudir a la mani-

festació els rectors de la Jaume

I, Franciso Toledo, i de la

Universitat d’Alacant, Salvador

Ordóñez.

El grup de la Universitat de

València es va fer notar amb el

so del tabal i la dolçaina i els crits

contra la LOU. Aquest col·lectiu

s’ha mostrat com un dels més

actius contra la Llei Orgànica

d’Universitats, amb un seguiment

important en totes les manifesta-

cions que s’han organitzat.

El dia va va trans córrer en un

ambient pacífic i festiu. Uni ver -

sitaris, polítics i sindicats van

omplir els car  rers de Madrid i van

paralitzar l’activitat durant unes

hores. Desenes de milers de par-

ticipants (350.000 segons els

organitzadors i 50.000 segons el

Ministeri d’Educació) van pro-

testar contra una llei que votarà

el ple del Senat el proper dia 14.

Els manifestants van demanar la

retirada de la llei i la dimissió de

la ministra d’Educació, Pilar del

Castillo, qui malgrat les protes-

tes de tots els estaments univer-

sitaris, polítics i sindicals va indi-

car que continuarà endavant amb

la llei.

En la manifestació es van veure

els principals dirigents del PSOE

i EU, els màxims representants

de sindicats com ara CCOO i

UGT i membres de la Unió

d’Actors com ara el Gran

Wyoming i Juan Diego Botto.

Els concerts van posar el punt

i final a l’acte i els manifestants

van tornar repetint les cançons

del grup vallisol·letà Celtas

Cortos, de La Cabra Mecánica i

del cantautor madrileny Ismael

Ser rano, que també es van sumar

als actes de protesta contra la Llei

d’Universitats.

Els estudiants universitaris pre-

paren noves protestes contra la

LOU per al dia 12 i planegen

traslladar les seues queixes a les

organitzacions estudiantils euro-

pees.
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Milers d’universitaris participen a Madrid en la major manifestació contra la Llei d’UniversitatsPROTESTA

Madrid fou una
festa contra la LOU

Universitaris, polítics i sindicalistes es van unir
dissabte dia 1 de desembre per a participar en
la marxa sobre Madrid contra la LOU. Des de la
Universitat de València van partir 22 autobusos,
el gros dels vehicles que van eixir del ter ritori
valencià. En l’acte de protesta van estar també
el Gran Wyoming ,Juan Diego Botto, José Luis
Rodríguez Zapatero (PSOE), Gaspar Llamazares
(IU), entre altres personalitats.

Aspecte de la
manifestació de
dissabte passat

contra la LOU
celebrada a

Madrid. REPORTATGE
GRAFIC: FRANCISCO

Carles Solà, junt amb Pedro Ruiz Torres i Juli Peretó.

Juan Diego Botto i el Gran Wyoming, en la tribuna d‘oradors.

L’afluència de públic va ser massiva.
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AJUDES PER A PROJECTES
D’INVESTIGACIO

Convoca: Ministeri de Ciència i
Tecnologia.
Objecte: Cobrir despeses
relacionades amb projectes del Pla
Nacional d’Investigació Científica.
Destinataris: Investigadors
responsables dels projectes
mitjançant les entitats a les quals
estan adscrits.
Dotació: Fins al 100% a centres
públics. Fins al 50% a centres
tecnològics i privats.
Termini: 31 de desembre.
Durada: 3 anys.
Més informació: Referència BOE
02/11/01.

BEQUES PER A LA MOBILITAT
DE L’ALUMNAT DE TERCER CICLE

Convoca: Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports.
Objecte: Cobrir desplaçament i
estada d’alumnes procedents d’al-
tres universitats espa nyoles o estran-
geres.
Destinataris: Alumnes inscrits en un
programa de doctorat impartit en
una universitat distinta a la del seu
districte.
Termini: 15 de desembre.
Dotació: Màxima de 653.000 pesse-
tes brutes més desplaçaments.
Més informació: BOE 18/04/01.

AJUDES PER A TREBALLS
D’INVESTIGACIO SOBRE LA
REALITAT VALENCIANA

Les convoca: L’Observatori d’Anàlisi
i Prospectiva.
Objecte: Ajudes per a l’elaboració
de treballs d’investigació, d’anàlisi i
prospectiva sobre la realitat política,
econòmica i social valenciana. I con-
curs d’obres d’anàlisi i prospectiva
sobre la realitat valenciana.
Destinataris: Investigadors, a títol
individual o en grup.
Termini: 15 de desembre.
Dotació: Màxima de 150.000 pesse-
tes (ajudes) i 500.000 pessetes
(concurs).
Més informació:
www.observatori.net

AJUDES PER A REALITZAR
PROJECTES D’INVESTIGACIO

Convoca: Ministeri de Ciència i
Tecnologia. Objecte: Ajudes per a
projectes d’investigació en el marc

de programes del Pla Nacional
d’Investigació Científica,
Desenvolupament i Innovació
Tecnològica 2000-2003.
Destinataris: Investigadors respon-
sables dels projectes a través de les
entitats a les quals estan adscrits.
Termini: 31 de desembre.
Dotació: Fins el 100% a centres
públics i fins el 50% a centres tec-
nològics i privats.
Duració: Tres anys.
Més informació: BOE 2-02-2001.

AJUDES PER A LA MOBILITAT DE
PROFESSORS I ALUMNES EN
PROGRAMES DE DOCTORAT

Convoca: Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports.
Objecte: Ajudes per afavorir la mobi-
litat de professorat universitari i
alumnes de tercer cicle en progra-
mes de doctorat de les universitats
públiques. Ajudaran a cobrir les des-
peses de desplaçament i estada en
altres llocs.
Destinataris: Alumnes inscrits en el
programa de doctorat impartit en
alguna universitat distinta a la de lli-
cenciatura.
Termini: 15 de desembre. 
Dotació: 653.000 pessetes brutes
més desplaçament.
Més informació: En el BOE
18/04/2001.

BEQUES PER A LA REALITZACIÓ 
DE TESIS DOCTORALS

Convoca: Institut d’Estudis Ceutís.
Objecte: Investigació sobre Ceuta i
el seu entorn.
Sol·licitants: Estudiants universitaris
de tercer cicle.
Dotació: 110.000 pessetes brutes
mensuals. 
Termini: 15 de desembre.
Durada: Un any.
Més informació: Institut d’Estudis
Ceutís. Apartat de Correus 593,
51080 Ceuta. Telèfon: 956 51 00
17. C-e: iceuties@retemail.es

BEQUES WARDWELL PER A 
JOVES MUSICÒLEGS

Convoca: Ambaixada de la República
Federal d’Alemanya.
Objecte: Perfeccionament d’estudis
musicals.
Sol·licitants: Estudiants de música
espa  nyols menors de 29 anys.
Dotació: 800 euros nets al mes,
ajuda a viatges i suplements.

Termini: 31 de gener del 2002.
Durada: 10 mesos.
Més informació: Ambaixada de la
República Federal d’Alemanya a
Madrid. Telèfon: 91 557 90 00.

BEQUES DE PROFESSORAT 
D’ESPANYOL ALS ESTATS UNITS

Convoca: Programa Foreing
Language Teaching Assistants.
Objecte: Desenvolupar feines de
professor auxiliar i lector d’espa nyol.
Destinataris: Llicenciats en Filologia
Anglesa o titulats superiors amb
acreditada capacitat lingüística.
Termini: 10 de desembre. 
Dotació: Cinc mil dòlars USA, assig-
nació de la universitat i assegurança.
Més informació: www.fulbright.es/

V BECA PROFESSOR MANUEL 
BROSETA PONT D’ESTUDIS 
EUROPEUS

Convoca: Fundació Manuel Broseta.
Objecte: Estudis d’especialització al
Col·legi d’Alts Estudis Europeus
Miquel Servet de París.
Destinataris: Llicenciats valencians
amb títol obtingut el 1999 o en data
posterior, amb nivell alt de llengua
francesa. Termini: 11 de desembre.
Dotació: Matrícula, allotjament i
viatges.
Més informació: Fundació Manuel
Broseta Pont. Telèfon: 96 392 23
17.

BEQUES DE FORMACIO EN 
METEOROLOGIA I CLIMATOLOGIA

Convoca: Institut Nacional de
Meteorologia.
Objecte: Huit beques de formació
en projectes de l’INM, en les espe-
cialitats de Predicció, Teledetecció i
Climatologia.
Destinataris: Llicenciats en Física de
l’any 1998 i posteriors.
Termini: 12 de desembre. 
Dotació: 185.000 pessetes brutes al
mes. Més informació: BOE del 23 de
novembre del 2001.

PREMIS I BORSES DE L’INSTITUT 
D’ESTUDIS CATALANS

Convoca: Institut d’Estudis Catalans.
Objecte: Treballs d’investigació
interdisciplinaris.
Termini: 14 de desembre del 2001.
Més informació: www.iec.es i al telè-
fon 96 422 72 09.

AUTOOCUPACIÓ

Organitza: Vicerectorat
d’Extensió Universitària.
Duració: Del 10 al 14 de
desembre.
Crèdits: 30 hores.
Preu: 11.250 pessetes per a la
comunitat universitària i 14.250
per al públic en general.
Lloc: Faculta de Geografia i
Història.
Més informació:
http://sestud.uv.es/escripts/se
u/oferta.idc

MERCAT DE TREBALL:
PROFESSIONS DEL FUTUR

Organitza: Servei d’Extensió
Universitària.
Duració: Del 17 al 20 de
desembre.
Crèdits: 20 hores.
Preu: 7.500 pessetes per a la
comunitat universitària, 10.500
per al públic en general.
Lloc: Aula 101. Facultat de
Geografia i Història.
Més informació:
http://sestud.uv.es/escripts/se
u/oferta.idc

MALTRACTAMENTS FISICS I
PSICOLOGICS A LA DONA

Organitza: Servei d’Extensió
Universitària.
Duració: Del 10 al 14 de
desembre.
Crèdits: 20 hores.
Lloc: Aula 101. Facultat de
Geografia i Història.
Preu: 7.500 pessetes per a la
comunitat universitària i 10.500
per al públic en general.
Més informació:
http://sestud.uv.es/escripts/se
u/oferta.idc

ACCES AL MON LABORAL: 
LES PROVES DE SELECCIO

Organitza: Associació de Dones
Empresàries.
Duració: Del 10 al 14 de
desembre.
Crèdits: 20 hores.
Preu: 7.500 pessetes per a la
comunitat universitària i 10.500
per al públic en general.
Lloc: Facultat de Geografia i
Història.
Més informació:
http://sestud.uv.es/scripts/seu
/oferta.idc

COMUNICACIO, 
IMATGE
I PUBLICITAT

Organitza: Associació de Dones
Empresàries.
Duració: Del 10 al 14 de
desembre.
Crèdits: 30 hores.
Lloc: Facultat de Geografia i
Història. Aula 024.
Preu: 11.250 pessetes per a la
comunitat universitària i 14.250
per a la resta.
Més informació:
http://sestud.uv.es/scripts/seu
/preoferta.idc

DONA I 
HISTORIA DE L’ART

Organitza: Servei d’Extensió
Universitària.
Duració: Del 17 al 21 de
desembre.
Lloc: Aula 101. Facultat de
Geografia i Història.
Preu: 7.500 pessetes per a la
comunitat universitària i 10.500
per a la resta.
Crèdits: 20 hores.
Més informació:
http://sestud.uv.es/scripts/seu
/oferta.idc

PREVENCIO 
D’ACCIDENTS
DE TRANSIT

Organitza: Creu Roja.
Duració: Del 10 al 14 de
desembre.
Crèdits: 20 hores.
Preu: 7.500 pessetes per a la
comunitat universitària i 10.500
per al públic en general.
Lloc: Aules de la Creu Roja. 
C/Mossén Fenollar 9.
Més informació:
http://sestud.uv.es/scripts/seu
/oferta.idc

TECNIQUES 
PER A PARLAR 
EN PUBLIC

Organitza: Vicerectorat
d’Extensió Universitària.
Duració: Del 15 al 21 de
desembre.
Crèdits: 30 hores.
Lloc: Facultat de Geografia i
Història.
Preu: 11.250 pessetes per a la
comunitat universitària i 14.250
per al públic en general.
Més informació:
http://sestud.uv.es/scripts/seu
/oferta.idc

COEDUCACIO

Organitza: Servei d’Extensió
Universitària.
Duració: Del 17 al 21 de
desembre.
Crèdits: 30 hores.
Lloc: Aula 024. Facultat de
Geografia i Història.
Preu: 11.250 pessetes per a la
comunitat universitària i 14.250
per al públic en general.
Més informació:
http://sestud.uv.es/scripts/seu
/oferta.idc

ESPORTS 
D’HIVERN

Organitza: Centre Excursionista
de València.
Modalitats: Esquí Nòrdic.
Iniciació a l’Esquí de Telemark i
de Fons. Esquí de Munta   nya.
Alta Muntanya nivell 1.
Excursionisme nivell 2, etc.
Més informació: Al telèfon 96
391 16 43.

DIT I FET

EQUESB



AGUSTI HERNANDEZ DOL²

Les Jornades Cavanilles de

Turisme 2001 se celebraran els

propers dies 13 i 14 de desem-

bre, amb la presència de tots els

agents socials del món turístic.

Organitzades per la Fundació

Cavanilles d’Alts Estudis Turís -

tics, amb la col·laboració de la

Facultat d’Economia, la inicia-

tiva pública i la privada intenta-

ran d’una banda donar a conéi-

xer els seus problemes i neces-

seitats, i d’una altra buscar

camins de consens, a fi que del

resultat la societat en conjunt isca

beneficiada.

Per això el debat no es reduirà

a una qüestió de plantejaments

econòmics, sinó que abraçarà

l’impacte de les activitats turís-

tiques en el conjunt de la socie-

tat.

Ja el primer dia, Antoni

Aguiló, assessor del Govern

balear i impulsor del turisme a

les Illes, oferirà la conferència

Models de destins turístics i cri-
teris de competitivitat. De segur

que, si no el ponent, el públic

plantejarà qüestions d’actualitat

com ara l’ecotaxa, per què naix

i a què es destinaran els diners

recaptats amb ella, un tema ínti-

mament lligat al model de destí

turístic que vol impulsar el

Govern balear.

També està prevista la parti-

cipació d’Enrique Bigné,

catedràtic de Màrqueting de la

Universi tat de València, qui ha

escrit un llibre sobre la imatge

dels destins turístics; o Amparo

Sancho, assessora de

l’Organització Mundial del

Turisme, la qual parlarà sobre

els efectes de les noves tecnolo-

gies en la competitivitat turís-

tica. Una altra xarrada sobre l’E-
turisme (aquell que es contracta

per Internet) o la referida a la

qualitat dels serveis i la satis-

facció dels clients completen les

cinc conferències que hi haurà

durant el matí i vesprada del

dijous 13 i el matí del 14.

També s’ha previst la celebra-

ció de diverses taules redones.

La primera, Competitivitat i
plans estratègics, comptarà amb

representants de l’Agència

Valenciana de Turisme, la

Federació Valen cia na de

Municipis i Províncies i

l’Ajuntament d’Alacant. En la

taula Experiències de gestió de
destins turístics hi haurà repre-

sentants de Turismo Valencia

Convention Bureau, que analit-

zaran el model de turisme de la

ciutat de València; així com

Diego López, de la Jaume I de

Castelló, el qual parlarà sobre el

model d’un poble del Maestrat,

Benassal. D’aquesta forma es

podran confrontar els avantatges

i desavantatges d’un model turís-

tic d’interior i un de ciutat.

Termalisme, munta nya i natura

versus sol i platja, turisme de

congressos i monuments; i els

impactes que una i altra forma

de turisme deixen pel camí.

La dar rera conferència prevista

tractarà sobre les relacions entre

les activitats turístiques del món

privat i les del sector públic. La

Federació Empresarial d’Hosta -

leria i la Comissió de Turisme de

la Cambra de Comerç de

València, per una banda; i la

Secretaria d’Estat de Turisme,

l’Agència Valenciana de Turisme

o el director general del Palau de

Congressos, per l’altra, seran els

encar regats de dur-la endavant.

En la taula d’inauguració par-

laran el degà de la Facultat

d’Economia, Máximo Fer rando;

el president del Comité Econò -

mic i Social de la Comunitat

Valenciana, Rafael Cerdá; Javier

Solsona, per l’Agència Valencia -

na de Turisme; i el co ordinador

de la Fundació Cavanilles, Oto

Luque. En l’acte de cloenda de

les jornades parlarà Ramon

Torcal, vicerector d’Extensió

Universitària i Relacions amb la

Societat.

UN PROCES DE CONSENS. El pro-

cés per ar ribar a aquestes jorna-

des ha estat un acord previ entre

la iniciativa pública i la privada,

que es va començar a enllestir a

principis d’any. Impulsat per la

Fundació Cavanilles, hi van par-

ticipar tècnics i professors de

diversos departaments que inves-

tiguen qüestions relacionades amb

el turisme, personal de les uni-

versitats d’Alacant i la Jaume I

de Castelló, com també repre-

sentants de les institucions públi-

ques i privades que s’ocupen del

tema. Una vegada consensuats els

temes a debatre, la Universitat

havia de respondre a la crida que

des de fa un temps ja ha llançat

la societat civil per tal de definir

el model turístic valencià, que la

iniciativa pública encara no ha

resolt.

El coordinador de la Fundació

Cavanilles, Oto Luque, destaca

que les Jornades Cavanilles de

Turisme se celebren des de fa

quatre anys i que la seua finali-

tat és oferir als diversos depar-

taments interessats les investi-

gacions que en matèria de

turisme es produeixen.

La inscripció per a les jorna-

des finalitza el 10 de desembre,

i està oberta al públic en general

i als alumnes, seguint la filosofia

d’acostar el debat a la societat.

Precisament enguany ha aca-

bat la primera Diplomatura de

Turisme, promoguda per la

Fundació, i es pretén que les jor-

nades siguen una via per a millo-

rar el coneixement del món pro-

fessional i els seus responsables,

per tal de facilitar la inserció

laboral. Els interessats podran

inscriure’s a la seu de la

Fundació, ubicada a l’Aulari V,

o bé telefonant-hi (96 386 47 11).

Un turisme 
sostenible 
i competitiu
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Les Jornades Cavanilles analitzen diversos aspectes del turisme del futurTURISME

L’afluència de turistes
crea impactes que cal
tindre en compte en
l’estructura socioter -
ritorial de les zones
rebedores. Les
Jornades Cavanilles
de Turisme 2001 es
dediquen a analitzar
la competitivitat dels
destins turístics i les
conseqüències que el
turisme té no sols
sobre el ter ritori, sinó
també en el món
laboral, les noves tec-
nologies o l’activitat
econòmica. Impactes
negatius i positius
dels quals cal previn-
dre’s o beneficiar-se.

La competitivitat dels
destins turístics pot tin-
dre conseqüències posi-
tives i negatives.
L’exemple més clar, i que
es repeteix al llarg de la
geografia valenciana, és
la competència entre
municipis tot millorant
les seues infrastructures
a fi d’atraure el turisme.
Si entenem el ter ritori
com a cultura, aquest fet
deriva en la possibilitat
que, fruit de la subdivisió
administrativa del ter -
ritori en múltiples ens
amb potestat sobre el
sòl, per la competitivitat
es poden arruïnar espais
que caldria mantindre.
Si això ho extrapolem al
conjunt d’una ampla zo-
na geogràfica, el turisme
podria planificar-se en
grans zones, deixant-ne
altres també grans com
a verges. Però com diu el
catedràtic Joan Mateu:
“Conservar per a mos-
trar”. Tornem a la idea
de turisme, però des
d’una altra vessant que

implique no destrucció.
La solució que es de-
batrà a les Jornades
Cavanilles és la compati-
bilitat de la iniciativa pú-
blica i la privada i les ac-
tuacions i activitats turís-
tiques, per tal que si-
guen respectuoses amb
el medi i la forma de vi-
da dels seus habitants.
Un altre dels problemes
és definir el model de tu-
risme que es vol. Les
Illes Balears, amb l’eco-
taxa, ja han apostat per
un turisme de sol i platja
d’una certa qualitat. La
Generalitat Valenciana,
de moment, sembla no
tindre les coses tan cla-
res. Segons la zona geo -
gràfica predomina un
model o un altre, i els
impactes sobre el terri-
tori són de sobra cone-
guts, sense que que
semble haver-hi una con-
traprestació pels matei-
xos.

El repte és combinar 
turisme i medi ambient
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nVenc llibres de Dret i català. Derecho
Sindical, T. Sala i I. Albiol. Última edició
del Tirant lo Blanc. Sense estrenar. Preu:
3.800 pessetes. Trèvol-1 Text, de G.
Bordons. Editorial Empúries. Preu: 450
pessetes. Pregunteu per Carmen, telè-
fon: 96 359 98 81 (a partir de les 22
hores).

nVenc llibres. Olors, de Benet i Jonet,
per 1.200 pessetes; Estudios de gramá-
tica funcional del español, d’Emilio
Alarcos, per 1.800 pessetes; El camino,
de Miguel Delibes, per 1.200 pessetes;
Su único hijo, de Leopoldo Alas Clarín,
per 1.400 pessetes. Telèfon: 96 397 59
56 (Toni).

nVenc llibres. Diccionari Anglés-Català,
de l’Enciclopèdia Catalana. És de juny
del 2001 i està nou. Preu: 4.000 pesse-
tes. Car rer Manuel Candela 72, porta 6.
Pregunteu per Felip.

nVenc cotxes. Renault 21, aire condicio-
nat, alçavidres elèctric. Preu: 100.000
pessetes. Fiat Uno, alçavidres elèctric.
Preu: 50.000 pessetes. Telèfon: 96 137
23 61 (Ana).

nClasses de Francés. Professora nativa
dóna classes particulars de francés. A
més, es fan traduccions. Telèfon: 96 392
40 57 (Veronique).

nClasses de Valencià. Es donen classes
per 800 pessetes l’hora. Tots els nivells.
Cor  recció: 100 pessetes pàgina.
Pregunteu per Toni al telèfon 96 397 59
56.

nClasses d’Alemany. Llicenciat en
Filologia Alema  nya amb experiència
docent com a professor d’alemany i
auxiliar de castellà dóna classes d’ale-
many i de castellà per a estrangers. Tots
els nivells. Econòmic. Telèfon: 96 363 69
58. (Juan Martínez).

nEs passen a ordinador apunts, treballs
amb urgència de ser entregats. Estil i
presentació a convindre, així com el
preu. Telefonar al 676 933 868 (Óscar),
o bé posar-se en contacte per e-mail: tet-
suo2020@hotmail.com

nS’aconsegueixen treballs i apunts de
Pedagogia: recensions de llibres,
resums, apunts de classe, material i dos-
siers fotocopiats. Preu a convindre
(material a banda). Telefoneu al 676 93
38 68 (Óscar) o a l’e-mail tet-
suo2020@hotmail.com

nProjecte pedagògic. Vols participar en
un projecte pedagògic a la zona de la
Safor? Si has estudiat o estudies
Pedagogia, Magisteri, Psicologia i ets
partidari de l’orientació Doman-
Montessori, truca’ns a partir de les 21
hores als telèfons 666 55 51 09 (Jesús) i
al 626 54 83 13 (Carme).

nProjecte Senda busca voluntaris per a
treballar amb xiquets i adolescents de
10 a 16 anys als bar  ris de Tor  refiel i
Entrecamins per a tallers formatius de
manualitats, esports, eixides culturals,
educació mediambiental. Tel.: 96 315
35 11 (Sergio) o 606 51 73 21 (Diego).

nCentre de Joventut Trinitat. Busca
joves disposats a dedicar part del seu
temps lliure a treballar amb xiquets a
partir dels 8 anys en activitats esporti-
ves, d’animació, mecanografia, exposi-
cions, xar rades, etc. Telèfon: 96 361 70
99. Pregunteu per Ismael i Mònica.

nVoluntariat social a Cáritas. Els volun-
taris del Projecte Xaloc treballen amb
xiquets i xiquetes amb problemes
socials i de marginació del bar          ri de
Russafa. Es fan activitats de repàs esco-
lar, així com jocs i eixides de cap de set-
mana. Ens re unim les vesprades de
dilluns, dimecres i divendres. Si hi estàs
interessat, truca als telèfons 96 395 37
01 (Àgueda) o 96 373 04 40 (Juan), o
vine al nostre local al car    rer Pere III el
Gran, 20 baix.

nAlter València necessita voluntaris per
a participar en un programa d’oci i
temps lliure dirigit a persones adultes
amb discapacitat psíquica. Telèfon: 96
325 83 01 o 626 56 28 56.

nEs lloga pis. Pròxim a les facultats.
Disposa de dues habitacions exteriors.
Bona comunicació amb el Campus dels
Tarongers. Pròxim a la parada del tram-
via. Avinguda Primat Reig 60. Preu:
50.000 pessetes, més despeses. Telèfon:
605 81 41 86.

nEs lloga pis. Disposa de dues habita-
cions individuals. Ben comunicat.
C/Sant Vicent, 176-13. Preu: 40.000, o
35.000 pessetes si és una persona sola.
Telèfon: 96 384 75 57 (Josefina).

nEs lloga pis. Disposa d’una habitació
individual i una doble. Exterior amb
molta llum. Bona combinació en metro i
tramvia. Av/Primat Reig 60, pta. 3. Preu:
50.000 pessetes. Telèfon: 96 398 33 10
(María José Izquierdo).

nBusque habitació en un pis compartit.
Preferentment a la zona de Benimaclet o
rodalies. Telèfon: 653 24 89 43
(Quique).

nEs busca xic/a per a compartir pis. Al
costat de la plaça Sant Bull, carrer
paral·lel a la plaça Tetuan (centre histò-
ric). Vivenda antiga amb molt poques
despeses de llum i d’escala. Totalment
equipat. C/Poeta Liern 18, 1. Preu:
12.000 pessetes. Telèfon: 651 38 43 51
o 616 85 22 12 (Gabriel Sanchis).

nEs busca xic/a per a compartir pis.
Disposa de dues habitacions individuals.
Pis cèntric, prop de la Gran Via Marqués
del Túria. A deu minuts del metro de
Colón. Molt bona zona i tranquil·la.
Vivenda antiga. Sostres alts amb molta
llum. Mobles nous i tot equipat.
C/Mestre Gozalvo 17, pta. 7. Preu:
22.000 pessetes. Telèfon: 654 95 71 80
(Elena).

nEs busca xica per a compartir pis.
Disposa d’una habitació individual.
Preferentment estudiants dels últims
cursos. C/Fontcalent 14, pta. 28. Preu:
20.000 pessetes. Telèfon: 649 69 90 11
(Yolanda).

nEs busca xic/a per a compartir pis.
Disposa d’una habitació individual i una
doble. Tot equipat. A dos-cents metres
de la platja. Volem practicar l’anglés
(preferentment Erasmus). C/Riu Tajo 24,
pta. 8. Preu: 15.000 o 20.000 pessetes.
Telèfon: 687 27 88 08 (Miquel).

nEs busca xica per a compartir pis en
règim de pensió. Zona plaça de
l’Ajuntament. Pis lluminós i ample.
Possibilitat de pensió completa.
L’habitació pot ser doble. Preferentment
estudiants estrangers. Disposa de dos
habitacions individuals. C/Ambaixador
Vich 13, pta. 17. Preu: 35.000 pessetes.
Telèfon: 96 352 24 28 (Cristina). 

nEs busca xica per a compartir pis en
règim de pensió. A Montcada. Només
estudiants o professors de parla anglesa,
per a intercanvi d’idioma. Habitació per
a compartir amb una família en un bun-
galou. Bona connexió amb el metro.
Inclosos el desdejuni i el sopar. C/Isabel
la Catòlica 17, baix. Preu: 20.000 pesse-
tes. Telèfon: 96 130 31 03 (Mercedes).

DIVERSOS

VOLUNTARIAT

PISOS

CLASSES

VENDES

Si estàs lluny de la Universitat però
et continua interessant aquest món,
NOU DISE et posa al dia. Només has

d’omplir aquesta butlleta
amb les teues dades i

enviar-la, junt amb un
xec de 1.500 pessetes
(a nom d’Universitat de
València-Dise), a:

Gabinet de Premsa. Antiga
Senda de Senent, 11, quart pis. 46023, València.

Nom:
Cognoms:

Adreça:
Població: Codi Postal:

Tel.: C-e:

NIF:

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO

L’Institut Joan Lluís Vives ha
convocat el Premi de
Comunicació Científica, al qual
es poden presentar aquelles
persones que tinguen inscrita i
sense defendre públicament
–amb data anterior al 31-10-
01– la tesi doctoral en un pro-
grama de les universitats de la
xarxa.
Per a participar-hi caldrà pre-

sentar un article periodístic
d’una extensió màxima de huit
fulls, la temàtica del qual haurà
de ser la de la mateixa tesi
doctoral, que faça incidència
sobretot en l’interés científic i
social de la recerca en curs. Els
treballs estaran emmarcats en
les següents modalitats: cièn-
cies socials i de l’educació,
humanitats i ciències bàsiques,

ciències de la salut, engi nyeries
i arquitectures.Hi haurà dos
premis indivisibles, un per
modalitat, de 250.000 pesse-
tes i la publicació dels dos arti-
cles gua nyadors en la revista El
Temps.
Els articles s’han d’enviar
abans del 30 de desembre al
Servei de l’Àrea Cultural de la
Universitat de València, carrer
de la Nau 2. La decisió del
jurat es farà pública coincidint
amb la reunió del Consell
General de l’Institut Joan Lluís
Vives, que tindrà lloc el gener
del 2002 a la Universitat de
Girona.

La xarxa Joan Lluís Vives 
convoca un premi per 
a les tesis doctorals

La Universitat de València
i l’ONG Asamblea de
Cooperación por la Paz
han organitzat les prime-
res Jornades de
Cooperació al
Desenvolupament que se
celebraran de l’11 al 19
de desembre al Campus
dels Tarongers.
Les jornades consisteixen
en una exposició fotogràfi-
ca, una xarrada col·loqui
sobre l’experiència a
camps de treball i un curs
d’introducció a aquesta
àrea.
L’exposició, ubicada al
vestíbul de l’Edifici
Departamental
Occidental, mostra
moments, anècdotes i
l’experiència de les perso-
nes que han participat en
els diversos camps de tre-
ball que organitza
l’Assemblea a Mar roc,
Tunísia i la República
Dominicana.
El dia 13 a les 19 hores,
al Saló de Graus de
l’Edifici Departamental, hi
haurà una xar rada en la
qual representants dels
diversos camps contaran
l’experiència viscuda i
com van ar ribar allí.
Per a completar la jornada

s’ha organitzat un curs
d’Introducció ala
Cooperació al
Desenvolupament els dies
17, 18 i 19 de desembre.

El preu del curs és de
3.000 pessetes i el termi-
ni d’inscripció acaba el
dia 17. Més informació al
telèfon 96 351 12 63.

Jornades
sobre la
Cooperació



MARISOL HOYOS

Per renda bàsica garantida per a

tota la ciutadania podem entendre

així un ingrés pagat per l’Estat a

cada membre de la societat, fins

i tot si no es vol treballar de

manera remunerada.

Daniel Raventós, professor de

la Facultat d’Econòmiques de la

Universitat de Barcelona, és un

dels defensors més fidels d’a-

questa idea. “Soissante huitard,

antic militant de l’extrema esquer -

ra i veterà lluitador sindicalista”,

com el defineix el seu mestre

Antoni Domènec, Daniel ar riba a

canviar el semblant escèptic del

seu auditori amb només alguns

arguments i una base científica.

En sentir-lo, la idea d’un subsidi

universal garantit deixa de perfi-

lar-se com una especulació fanta-

siosa i es dibuixa com un camí

coherent.

–L’informe sobre el desenvo-
lupament mundial 2000-2001:
lluita contra la pobresa del Banc
Mundial constata que la pobresa
és una opció social...

–La meitat de la població mun-

dial, és a dir uns tres mil milions

de persones, malviu amb menys

de seixanta dòlars al mes. Hi ha

pobres als països pobres i hi ha

pobres als països rics. Allà més i

ací menys, però sempre són molts.

La Unió Europea defineix la per-

sona pobra com aquella que rep

uns ingressos inferiors a la mei-

tat de la renda mitjana de l’àrea

geo gràfica de referència. De la

població d’Espa nya, més d’un vint

per cent, és a dir prop de huit

milions de persones, està per sota

del llindar o línia de pobresa. Això

vol dir que se sostenen amb menys

de 50.000 pessetes al mes. No són

pocs, huit milions. Efectivament.

La pobresa és una opció social, és

el resultat de decisions que pre-

nen persones –de vegades molt

poques– de carn i ossos, com ara

fabricar armes, assegurar a un

grup determinat el salari per a tota

la vida, condemnar altres grups a

la més absoluta inseguretat labo-

ral, permetre a uns quants que acu-

mulen fortunes fantàstiques o

assignar una partida dels pressu-

postos generals a la Casa Reial.

Justificables o in fames, aquests

exemples són opcions socials.

–Així doncs, vosté afirma que
la renda bàsica és el millor ins-
trument per a garantir el dret a
la ciutadania i a l’existència...

–Sense tindre l’existència mate-

rial assegurada, bons ideals com

ara “participació ciutadana”,

“aprofundiment de la democrà-

cia” o similars estan coixos d’en-

trada. L’existència material és la

seua condició de possibilitat. I la

renda bàsica crec que és el millor

instrument (molt millor que altres

suposades vies com ara la plena

ocupació, per exemple) per asse-

gurar aquesta existència material.

Cal destacar que la renda bàsica

no és solament una mesura con-

tra la pobresa, sinó una proposta

social que permetria a diversos

grups de vulnerabilitat (dones i

treballadors assalariats, especial-

ment) augmentar la seua capaci-

tat de resistència contra les inter-

ferències arbitràries dels empre-

saris o d’alguns homes.

Augmentaria la seua llibertat real.

–Però com es pot desvincular
la ciutadania social de la ciuta-
dania laboral?

–El treball assalariat és un sub-

conjunt del treball remunerat en

el mercat. Hi ha altres treballs

remunerats en el mercat que no

entren en el grup del treball assa-

lariat, el que fan els autònoms, per

exemple. Però encara que no fóra

així, és a dir, encara que tot el tre-

ball remunerat en el mercat fóra

assalariat, no avançaríem molt. El

treball assalariat és una forma de

treball. Molt important, certament,

però només una forma de treball.

El fet de considerar que el treball

assalariat és l’única forma de tre-

ball significa estipular que altres

activitats, com ara el treball

domèstic o el treball voluntari no

remunerat, no ho són. En realitat,

si el treball assalariat o per compte

d’altri fóra l’única activitat que

estiguera inclosa exclusivament

en la definició de treball, això

comportaria la in justificada afir-

mació segons la qual en l’espai

econòmic espa nyol hi hauria

actualment entre un trenta-cinc i

un quaranta per cent de persones

“treballant”. D’ací es podria con-

tinuar inferint sense cap pudor que

el seixanta o el seixanta-cinc per

cent restant “no treballa”. La valo-

ració social dels treballs no remu-

nerats en el mercat està augmen-

tant els dar rers anys.

Crec que hi ha bones raons per

a defendre la tipologia següent:

treball amb remuneració en el

mercat; treball domèstic; i treball

voluntari. Crec que és fàcil con-

vindre que hi ha treballs remune-

rats no solament in útils social-

ment, sinó molt perniciosos, i

altres que no són remunerats i que

tenen molta utilitat social.

La renda bàsica, com el sufragi

universal, seria un dret pel fet de

ser ciutadà, no pel fet de treballar

remuneradament.

–Quines són les dificultats que
hauria d’afrontar la proposta?

–Quan algú tempteja per pri-

mera vegada, amb una certa serio-

sitat, la proposta de la renda bàsica

sol patir dues resistències intel·lec-

tuals. La primera és de naturalesa

ètica o normativa i es pot expres-

sar amb aquesta pregunta: qui no

vulga treballar de manera remu-

nerada en el mercat, té dret a per-

cebre una assignació in -

condicional? I la segona és una

resistència intel·lectual exclusi-

vament tècnica, segons la qual es

podria tractar d’una bonica idea

però completament ir realitzable,

i també pot ser exposada interro-

gativament: la renda bàsica és una

quimera? Véncer la primera

resistència no suposa superar la

segona. Ara bé, si no se supera la

primera resistència, ja no val la

pena passar a la següent. Partisc

de la convicció següent: el que és

políticament viable depén en bona

mesura del que s’ha de mostrat que

té una justificació ètica. Un exem-

ple valdrà. La proposta segons la

qual el treball remunerat només

hauria d’estar reservat als homes

més grans de trenta anys és una

possibilitat tècnica. La seua justi-

ficació ètica fa aigües per totes

bandes. Per tant, ja no val la pena

passar a l’estudi tècnic. La renda

bàsica supera totes dues bar reres:

pot ser justificada normativament

i pot ser implantada econòmica-

ment.

–No seria inadmissible donar
a un ric una renda bàsica?

–En totes les propostes de

finançament de la renda bàsica,

els rics perden i els pobres gua -

nyen. No veig què hi ha d’in -

admissible en això. Una altra cosa

és el que pensen els rics, és clar.

Però fins ací no hi ha res de nou.

Els rics mai no han vist bé la dis-

tribució, ni que siga molt parcial,

de la seua riquesa.

–Qui no vulga treballar d’una
manera remunerada, tindria dret
a una renda bàsica?

–És clar. La renda bàsica es

defineix  així: un ingrés pagat per

l’Estat a cada membre de ple dret

de la societat, fins i tot si no vol

treballar de manera remunerada,

sense prendre en consideració si

és ric o pobre o, dit d’una altra

manera, independentment de qui-

nes puguen ser les altres possibles

fonts de renda, i sense que importe

amb qui convisca.

Recorde el que ja s’ha contes-

tat abans: no treballar de forma

remunerada no equival a no tre-

ballar.

–La renda bàsica ha estat una
perfecta desconeguda socialment
durant quinze anys i, enguany,
simposis, jornades, seminaris i,
fins i tot, una proposta de llei a
Catalu nya. Què està passant?

–Que per fi ha eixit dels petits

cercles on estava tancada. Per

diverses raons, la proposta social

de la renda bàsica ha superat la

seua particular “travessa del

desert”. Efectivament, partits polí-

tics, sindicats, moviments socials,

ciutadans en general pre ocupats

per la sort dels més dominats

s’han anat interessant per la pro-

posta de la renda bàsica.

Estic convençut que d’ací a poc

temps estarem parlant, llavors sí,

d’un autèntic debat social. No es

poden entendre hui la democrà-

cia i la llibertat sense el triomf

definitiu del sufragi universal.

Tampoc no s’entendran en el futur

la democràcia i la llibertat sense

la renda bàsica, sense la renda ciu-

tadana universal, és a dir sense la

garantia política del dret d’e-

xistència econòmica i social a tots

els ciutadans pel simple fet de ser-

ho. 

Més informació en la pàgina
www.redrentabasica.org. També
en els llibres El derecho a la exis-

tencia, Ariel, 1999, i La Renta
Básica (Por una ciudadanía más

libre, más igualitaria y más
fraterna), Ariel, 2001. El 13 de

desembre, a les 12, a la Facultat
d’Economia, debat amb Jordi

Sevilla i Daniel Raventós sobre el
tema.

“La Renda
Bàsica 
augmentaria la
llibertat real”
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Daniel Raventós, professor d’Econòmiques a la Universitat de BarcelonaENTREVISTA

Davant la mirada
atenta i un tant
escèptica d’estu-
diants i professors de
Dret i Econòmiques,
Daniel Raventós va
exposar el passat 27
de novembre a la
Universitat la propos-
ta de la Renda
Bàsica. Per a alguns
considerada un des-
varieg, no falten tam-
poc els qui pensen
que aquesta idea,
nascuda l’any 86 a
Lovaina i signada pels
catedràtics Philippe
van Parijs i Robert
van der Veen, és una
mesura tècnicament
competent i normati-
vament impecable.

“Crec que és fàcil
convindre que hi ha
treballs remunerats
no solament in útils
socialment, sinó
perniciosos, i altres
que no són 
remunerats i que
tenen molta utilitat
social”



DE NEANDERTALS A
CROMANYONS. L’INICI DEL
POBLAMENT HUMA A LES
TERRES VALENCIANES

Organitza: Vicerectorat de Cultura de
la Universitat de València.
Dia: Fins el 30 de gener del 2002.
Lloc: Sala d’Exposicions de la Nau.
C/de la Nau 2.

ERICH LESSING: 50 ANYS 
DE FOTOGRAFIA

Organitza: Col·legi Major Rector Peset
de la Universitat de València amb la
col·laboració de l’Ambaixada
d’Àustria.
Dia: Fins el 21 de desembre.
Lloc: Sala de la Muralla. Col·legi
Major Rector Peset.
Més informació: Plaça Forn de Sant
Nicolau 4. Al telèfon 96 316 60 00.

COL·LECCIO MARTINEZ
GUERRICABEITIA

Nova selecció.
Organitza: Universitat de València.
Dies: Fins a desembre.
Lloc: Edifici històric de la Nau.
Més informació: Al telèfon 96 386 41
00.

VI BIENNAL MARTINEZ
GUERRICABEITIA.
CONCIENCIART

Mostra d’autors contemporanis amb
compromís social.
Dies: Fins al 13 de gener.
Lloc: Drassanes. Plaça Juan Antonio
Benlliure s/n.

JOSE MONGRELL

Exposició d’aquest deixeble de
Sorolla que va treballar el cartellisme,
la il·lustració i el muralisme.
Organitza: Consorci de Museus de la
Comunitat Valenciana.
Dies: De l’11 de desembre al 3 de
març.
Lloc: Museu de Belles Arts Sant Pius
V. Carrer Sant Pius V, 9.
Més informació: 96 369 30 88.

SALA PALMIRENO

Facultat de Geografia i Història.
Avinguda Blasco Ibáñez 28, tercera
planta. Entrada gratuïta. Aforament
limitat.
11, 12, 13 i 14 de desembre. A les
19 hores, Dies d’ensalada. Text
d’Arturo Sánchez. Direcció: Pep
Sanchis. Producció: Grup de Teatre
de la Universitat de València.
18 i 19 de desembre. A les 19 hores,
Isola, de Lola López. Producció Isola.

CICLE VÍCTOR ERICE

Cicle dedicat als tres llargmetratges
realitzats fins ara per Víctor Erice.
Les sessions seran els dimecres i es
faran dues projeccions comentades
de cada pel·lícula, a les 10:30 i les
18 hores a l’Aula Sanchis Guarner de

la Facultat de Filologia.
Dia 5 de desembre. El espíritu de la
colmena (1973). Dia 12. El sur
(1983). Dia 19. El sol del membrillo
(1992).

CICLE CINEMA I REPÚBLICA

Sala de la Muralla al Col·legi Major
Rector Peset. Sessions a les 18 hores.
Dies 10 i 12. Projecció d’Aurora de
esperanza, de Nuestro culpable i de
Nosotros somos así. Dimecres 12.

EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU

El renovat Teatre Micalet obri les
seues portes amb una producció de
la seua compa  nyia sobre una de les
més conegudes obres de William
Shakespeare.
Durada: Fins al 23 de desembre.
Lloc: Teatre Micalet. Car rer Mestre
Palau 3, baix.
Més informació: Al telèfon
96 392 14 82.

BALLET DE BIARRITZ. UN
HOMENATGE ALS 
BALLETS RUSSOS

En col·laboració amb el Centre
Coreogràfic de la Comunitat
Valenciana. Coreografies per Thierry
Malandain.
Durada: Del 13 al 16 de desembre.
Lloc: Teatre Principal. Car rer de les
Barques 15.
Més informació: 96 353 92 00.

I CONVOCATORIA D’ART PUBLIC
DE PERALTA ‘PROYECTO CALLE’

Projecte d’art públic permanent per a
ser instal·lat a Peralta.
Organitza: Patronat de Cultura de
l’Ajuntament de Peralta. 
Termini: 15 de desembre. 
Lloc: Casa de Cultura. Proyecto Calle.
C/Corte, 13. Peralta (Navar ra),
31350. 
Dotació: 1.500.000 pessetes.
Informació: 94 875 05 43.

CHEVERE PUB

El teu nou local de música llatina. Al
carrer Juan Llorens 47. Retalla el
requadre i et convidem a un xupito.

PRESENTACIO DEL LLIBRE ‘DOS
CHICOS ENAMORADOS’

Autor: Lawrence Schimell.
Dia: Dissabte 15 de desembre.
Hora: A les 19 hores.
Lloc: Seu del Col·lectiu Lambda.
Carrer Sant Donís 8, 1ª.
Més informació: 96 391 20 84.

EXCURSIO A LA 
VALL D’ALBAIDA

El Centre Excursionista de València
ha organitzat una ascensió al
Benicadell, itineraris pel barranc dels
Tarongers, per la ser ra de Fontanars i
per la de Ter rateig-Montixelvo, 
Dies: Del 5 al 9 de desembre.
Preu: 9.300 pessetes.
Més informació: 96 391 16 43.

ESTUDIS BIBLICS SETMANALS

Organitza: Grups Bíblics Universitaris
de València.
Lloc: A Blasco Ibáñez: Sala de
Reunions, primer pis de l’Aulari III (al
costat del CADE i el DISE). Dia: Els
dimarts a les 15 hores. A Tarongers:
A la cafeteria de la Facultat de Dret.
Dia: Els dimecres a les 14 hores. A
Burjassot: Al vestíbul de la 
Facultat de Matemàtiques. Dia: Els
dimecres a les 13 hores.

OBSERVATORI 2001

Segon Festival Internacional
d’Investigació Artística de València.
Sessions de Dj a la Sala Roxy i
exposició d’art contemporani.
Organitza: Consorci de Museus de la
Comunitat Valenciana-Generalitat
Valenciana.
Termini: 6, 7 i 8 de desembre.
Lloc: MUVIM (Museu Valencià de la
Il·lustració i la Modernitat). Carrer
Guillem de Castro 8.
Més informació: Al telèfon 96 388 37
52 o en www.observatori.com

DIA INTERNACIONAL 
DELS DRETS HUMANS

Dia 10 de desembre. A les 20 hores,
inauguració de l’exposició de Juan
Mar al Claustre de la Nau.
Dia 13. A les 19:30 hores, a l’Aula
Magna, conferència Tortura un flagell
del nostre temps. A càr rec de Marcela
Prádenas, investigadora xilena sobre
la tortura.
Dia 17. A les 19:30 hores, al Col·legi
Major Rector Peset, presentació del
llibre Como agua en la piedra, de
Jonathan Power.

COL·LEGI
MAJOR LLUIS VIVES

Cicle poprock@lluisvives.uv.es,
actuació de Chris Von Sneidern, que
presentarà el seu nou disc The knight
of  lines and proses. Auditori Montaner.
Entrada lliure. 
Dia: Dimarts 11 de desembre.
Hora: 20 hores.
Lloc: Col·legi Major Lluís Vives.
Avinguda Blasco Ibáñez 23.
Més informació: 96 386 41 90.

MARE NOSTRUM.
MUSICA MISTICA

Concert de Yungchen Lhamo. Cants
sagrats tibetans. Entrada gratuïta.
Reserva de localitats.
Dia: Dijous 13 de desembre.
Hora: 20 hores.
Lloc: Capella de la Beneficència.
Carrer Corona 36.
Més informació: 96 388 35 65.

CONCERTS DE PUPILLE,
ASTRONAUT I MAGIC

Dia: Divendres 7 de desembre.
Hora: 23 hores.
Lloc: Sala 4 Edifici Rialto. Plaça de
l’Ajuntament 17.
Preu: 700 pessetes.

TEATRE

MUSICA

AULA DE CINEMA

FORUM DE DEBATS

ALTRES ACTIVITATS

AULA DE TEATRE

EXPOSICIONS
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Jornades sobre
Orient-Occident
La Fundació Universitat Empresa-Adeit i
València Tercer Mil·lenni han organitzat unes
jornades sobre Què és Occident? per als pro-
pers dies 10, 11 i 12 de desembre. Les con-
ferències s’impartiran al Saló d’Actes de la
mateixa fundació.
En les jornades participaran Fernando
Savater, qui tractarà el tema Occident: cultura
i civilització; Michel Maffesoli, que parlarà
sobre El xoc entre Occident i Orient; Elsa
Cross, que aportarà la visió sobre Hinduisme i
filosofia; o Ramón Tamames, qui parlarà sobre
Economia i política internacional: escenaris d’un
conflicte.
Una representant de Rawa oferirà una reflexió
sobre La dona afganesa sota el règim talibà. A
més, els assistents podran assistir a dues tau-
les redones. La primera, dilluns dia 10 a les
17 hores. Joaquín Albiach, Javier Esparza i
Isidro-Juan Palacios conversaran sobre
Occident, Islam, mitjans de comunicació. I el
dimarts dia 11, Arturo Amau, Juan Tomás
Ávila Laurel i Ursus Juárez analitzaran els
Drets humans: Orient-Occident o Nord-Sud.
Les jornades estan obertes a tots els públics.
La matrícula per als estudiants és de 2.000
pessetes i per als professionals de 3.000. 
D’altra banda, l’Adeit també ha organitzat les
Jornades Cavanilles de Turisme per als dies
13 i 14 de desembre per tal d’analitzar la
competitivitat dels destins turístics. Més infor-
mació en la pàgina 7 del NOU DISE.

T’imagines de quantes formes diferents es
pot celebrar el Nadal? Descobreix-ho.
El Jardí Botànic t’acostarà a sis països
d’Europa: aprendràs com viuen, de què s’ali-
menten, què cultiven i, sens dubte, com
celebren el Nadal.
Amb aquest fi, el Gabinet de Didàctica del
Jardí Botànic ha organitzat un taller especial
per als dies 26, 27, 28 de desembre i els
dies 2, 3, 4 de gener, de 10 a 14 hores.
Aquesta experiència permetrà descobrir i
gaudir als més menuts de les múltiples pos-
sibilitats que ofereixen les diverses cultures i
societats d’ar reu del món.
Per a reserves, telefoneu al 96 315 68 18.
El preu del taller és de 12.000 PTA (72
euros) Dies solts: 2.500 PTA (15 euros).
Edat: de 5 a 10 anys. Inscripció: a partir de
l'1 de desembre. Places limitades.

ITESC ACTIVITATS

Un passeig 
nadalenc pel
Jardí Botànic


