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Álvaro Siza, a la Universitat
L’arquitecte portugués ha presentat el

seu projecte per als edificis centrals del
Campus dels Tarongers.  Pàg. 9

Els jugadors del València Rubén Baraja i

Amedeo Carboni van reflexionar al

Col·legi Major Rector Peset sobre la

violència en el futbol. Era la dar rera sessió

del cicle El futbol o la vida, co ordinat pel

professor Justo Serna. Periodistes,

professors, directius, escriptors i jugadors

han desfilat per la Universitat durant un

mes per analitzar el fenomen del futbol en

les societats actuals. Les conclusions seran

publicades.  Pàg. 11

Açò sí que
és una
‘champions’

Futbol acadèmic

FOTO: MIGUEL LORENZO

La Universitat de

València ha

acaparat, entre les

valencianes, el

major nombre de

Premis Nacionals de

Final de Car rera, que

atorga el Ministeri

d’Educació. Als

premis opten els

estudiants amb els

millors expedients

acadèmics. La

Universitat ha

obtingut huit

guardons, seguida de

la Politècnica (7),

Alacant (2) i la

Miguel Hernández

(2). Fent una ullada

per àrees, totes les

que oferta la

Universitat han estat

premiades: tres

tècniques, tres

socials, una de l’àrea

de la salut i una altra

d’humanitats. El

rector ha rebut els

guardonats i els ha

agraït el seu esforç.

Pàg. 3
FOTO: MIGUEL LORENZO
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BORSES DE DESPLA²AMENT

Convoca: CADE. Centre
d’Assessorament i Dinamització
dels Estudiants de la Universitat de
València.
Objecte: Borses de viatge per a
desplaçaments d’estudiants de la
Universitat de València que partici-
pen en jornades, cursos o reunions
relacionats amb la seua formació
acadèmica el 2003.
Sol·licitants: Estudiants de la
Universitat matriculats en primer,
segon i tercer cicle o representants
de qualsevol òrgan de representa-
ció.
Dotació: En funció de l’activitat
realitzada.
Termini: 30 d’abril.
Informació: CADE. Ref. 20-2-03.

BEQUES “LA CAIXA” PER A 
ESTUDIS A L’ESTRANGER

Convoca: Fundació Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona.
Objecte: Beques per a realitzar
estudis de postgrau a universitats i
centres estrangers. 20 beques a
França, 15 a Regne Unit, 10 a
Canadà, 35 a Alema     nya i 50 als
EUA.
Sol·licitants: Estudiants de l’últim
any de car     rera, titulats superiors i
professors de música de nacionali-
tat espa nyola.
Dotació: Entre 715 i 975 euros al
mes, matrícula i despeses de
viatge i equipatge.
Duració: Dos semestres consecu-
tius.
Termini: 16 d’abril.
Informació:
www.estudios.lacaixa.es

BEQUES RAMON ARECES
D’AMPLIACIO D’ESTUDIS

Convoca: Fundació Ramón Areces.
Objecte: 20 beques per a amplia-
ció d’estudis i investigació en les
àrees de Biomedicina, Química,
Física, Matemàtiques i
Bioinformàtica curs 2003-2004.
Sol·licitants: Doctors de nacionali-
tat espa  nyola que acrediten l’ad-
missió en un centre d’investigació
o universitat estrangera i tinguen el
suficient coneixement de la llengua
del país de destinació.
Dotació: 2.000 dòlars al mes,
viatge i assegurança.
Duració: Curs 2002-2003 amb

possibilitat de pròr  roga.
Termini: 15 d’abril.
Més informació: La Fundació.
Referència 23-1-03.

AJUDES PER A L’ELABORACIO
DE PROJECTES EUROPEUS

Convoca: Universitat de València.
Objecte: Subvencionar els costos
ocasionats pel desplaçament a un
altre país de la UE per a la prepa-
ració d’un projecte europeu.
Sol·licitants: Personal docent i
investigador que es trobe en fase
de preparació d’un projecte d’in-
vestigació europeu.
Dotació: Despeses de viatge
(màxim 365 euros), allotjament i
manutenció (65 euros).
Duració: Màxima d’una setmana.
Termini: 31 de desembre.
Informació: Servei d’Investigació.
Referència 10-12-02.

BEQUES MANUEL CASTILLO
D’INVESTIGACIO SOBRE
SOLIDARITAT I COOPERACIO

Convoca: Patronat Sud-Nord.
Objecte: 3 beques per a la forma-
ció de nous agents socials i difusió
de la investigació en matèria de co -
operació i solidaritat a la
Universitat de València.
Sol·licitants: Estudiants de segon
o tercer cicle de les universitats en
els camps humanístic, jurídic, polí-
tic, sanitari, econòmic o social.
L’estudiant haurà de conformar el
seu projecte d’investigació amb el
suport d’un director.
Dotació: 2.400 euros.
Termini: 30 d’abril.
Informació: www.uv.es/psudnord

BEQUES PER A REALITZAR
PRACTIQUES A L’INSTITUT 
DE SALUT CARLES III

Convoca: Ministeri de Sanitat i
Consum.
Objecte: Beques per a estudiants
universitaris per a realitzar pràcti-
ques a l’Institut de Salut Carles III.
Sol·licitants: Estudiants de l’últim
curs de car  reres universitàries rela-
cionades amb els camps d’activitat
de l’Institut.
Dotació: 468,97 euros més les
despeses de desplaçament.
Duració: Dos mesos.
Termini: 30 d’abril.
Informació: BOE 29-1-03.

BEQUES PER A FER EL 
DOCTORAT A ALEMANYA

Convoca: Ambaixada de la
República Federal Alema nya. Servei
Alemany d’Intercanvi.
Objecte: Beques per a estudiants
de doctorat i joves investigadors a
universitats alema nyes i escoles
superiors.
Sol·licitants: Llicenciats i estu-
diants de l’últim any de car rera.
Dotació: Entre 715 i 975 euros,
viatge i despeses d’equipatge,
assegurança.
Duració: Any 2003-2004.
Termini: 27 de març.
Més informació: Web de
l’Ambaixada. Referència 1-10-02.

BEQUES PER A ESTUDIAR
IDIOMES A L’ESTIU

Convoca: Ministeri d’Educació,
Cultura i Esports.
Objecte: Ajudes per a cursos de
llengua anglesa, francesa o alema -
nya a l’estranger durant l’estiu
2003 per a estudiants universita-
ris.
Sol·licitants: Alumnes universitaris
que hagen superat almenys el 40%
de la càr rega lectiva, que tinguen
condició de becaris i acrediten una
nota mitjana de 7.
Dotació: Màxima de 1.510 euros.
Duració: 3 setmanes com a
mínim. Entre el 15 de juliol i el 15
d’octubre del 2003.
Termini: 2 d’abril.
Informació: BOE. Referència 22-2-
03.

BEQUES DE FORMACIO 
D’AGENTS DE 
DESENVOLUPAMENT RURAL 

Convoca: Ministeri d’Agricultura,
Pesca i Alimentació.
Objecte: Beques de Formació
d’Agents de Desenvolupament
Rural per al 2003.
Sol·licitants: Titulats universitaris
amb experiència professional de
dos anys almenys com a agents de
desenvolupament rural, o aquells
que en l’any de convocatòria de la
beca estiguen en període de for-
mació intensiva en matèria d’apli-
cació a la modernització del sector
agrari i el desenvolupament rural.
Dotació: Segons la beca.
Termini: 1 d’abril.
Informació: BOE 28-11-02.

INTRODUCCIÓ ALS 
PROCESSADORS 
DE TEXT: LA TEX

Organitza: Facultat de
Física. Departament
d’Informàtica.
Duració: Del 28 de març al
16 de juny.
Crèdits: 20 hores.
Lloc: Aula d’Informàtica.
Facultat de Farmàcia.
Campus de Burjassot.
Preu: 45,08 euros per a
universitaris i 63,61 per al
públic en general.
Informació:
www.uv.es/~viceext

MÀRQUETING PER A
ENGINYERS

Organitza: Facultat
d’Economia. Departament
de Direcció d’Empreses.
Duració: De l’11 al 16
d’abril.
Crèdits: 20 hores.
Preu: 45,08 per a
universitaris i 63,61 per al
públic en general.
Lloc: Aula F15 de l’Aulari
Interfacultatiu. Campus de 
Burjassot.
Més informació: 
www.uv.es/~viceext

INTRODUCCIÓ ALS 
COSTOS DE QUALITAT

Organitza: Facultat
d’Economia. Departament
de Comptabilitat.
Duració: Del 24 al 28 de
març.
Crèdits: 20 hores.
Preu: 45,08 euros per a la
comunitat universitària i
63,61 per a la resta.
Lloc: Aula 4P01 del Dep. de
Comptabilitat. Edifici
Oriental. Campus dels
Tarongers.
Més informació:
www.uv.es/~viceext

ESTÈTICA DE LA
RESISTÈNCIA: ART I 
COMPROMÍS EN 
TEMPS DIFÍCILS

Organitza: Patronat
Martínez Guer ricabeita.
Duració: 24, 26 i 31 de
març i 2 i 9 d’abril.
Crèdits: 10 hores.
Preu: 18 euros per a la
comunitat universitària i 30
per a la resta.
Lloc: Facultat de Geografia i
Història. Aula F-3.1.
Més informació:
www.uv.es/pmg

L’EXPOSICIÓ TEMPORAL

Organitza: Patronat
Martínez Guer  ricabeita.
Duració: 7 i 8 d’abril.
Crèdits: 10 hores.
Preu: 18 euros per a la
comunitat universitària i 30
per al públic en general.
Lloc: Facultat de Geografia i
Història. Aulari GH. Aula 2.3.
C/Doctor Moliner.
Més informació:
www.uv.es/pmg

TÈCNIQUES DE 
COMUNICACIÓ A TRAVÉS 
DE LA IMATGE EN
L’ANIMACIÓ GRUPAL

Organitza: Facultat de
Filosofia i Ciències de
l’Educació.
Duració: Del 8 al 16 d’abril.
Crèdits: 20 hores.
Lloc: Aula M27 de l’Aulari V.
C/Gascó Oliag s/n. Campus
de Blasco Ibáñez.
Preu: 45,08 euros per als
membres de la comunitat
universitària i 63,61 per al
públic en general.
Més informació: 
www.uv.es/~viceext

AVALUACIÓ DEL 
RENDIMENT I SISTEMES
SALARIALS

Organitza: Facultat
d’Economia. Departament
de Direció d’Empreses.
Duració: Del 24 de març al
16 d’abril.
Hores: 30 hores.
Preu: 67,61 euros per a la
comunitat universitària i
85,64 per al públic en
general.
Lloc: Aula P06 del
Departament de Direcció
d’Empreses. Edifici Oriental.
Campus dels Tarongers.
Més informació: 
www.uv.es/~viceext

EL MASSATGE EN 
L’ESPORT

Organitza: Servei d’Extensió
Universitària.
Duració: Del 4 al 12 d’abril.
Crèdits: 20 hores.
Preu: 45,08 euros per a la
comunitat universitària i
63,61 per al públic en
general.
Lloc: Aula M07 de l’Aulari V.
C/Gascó Oliag s/n. Campus
de Blasco Ibáñez.
Més informació:
www.uv.es/~viceext

ARXIUS MUSICALS

Organitza: Servei d’Extensió
Universitària.
Duració: Del 3 d’abril al 9
de juny.
Crèdits: 30 hores.
Preu: 67,61 euros per a la
comunitat universitària i
85,64 per a la resta.
Lloc: Aula GH 4.1. Facultat
de Geografia i Història.
Més informació:
www.uv.es/~viceext

FOLKLORE, LITERATURA I
TRADICIÓ ORAL

Organitza: Facultat de
Filologia.
Duració: Del 28 de març al
6 de juny.
Crèdits: 20 hores.
Preu: 45,08 euros per a la
comunitat universitària i
63,61 per a la resta.
Lloc: Aula M04. Aulari V.
C/Gascó Oliag s/n.
Més informació:
www.uv.es/~viceext

DIT I FET

EQUESB



MAGDA R. BROX

La Universitat de València ha

acaparat, entre les valencia-

nes, el major nombre de guar-

dons (8), seguida de la

Universitat Poli tècnica de

València (7), Alacant (2) i la

Miguel Hernández (2). Fent

una ullada per àrees, totes les

que oferta la Universitat han

estat premiades, de la següent

manera: tres tècniques, tres

socials, un de l’àrea de la sa-

lut i una altra d’humanitats.

Tres premiats s’han format a

la Facultat de Física de

Burjassot: Rebeca Martínez,

segon Premi en Engi nyeria

Tècnica de Teleco muni -

cacions, i el seu company, Ál-

varo Herráez, que va quedar

en tercera posició. Joan Vila,

que també copava guardons

quan va estudiar la mateixa

car rera, ha pujat un escaló

més en obtindre el primer pre-

mi d’Engi nyeria Industrial

Electrònica. Aquest engi nyer,

per partida doble, encara no

ha eixit de la facultat on realit-

za el doctorat: “Mai no m’he

sentit superior. I tampoc no he

percebut que les empreses se-

leccionen els engi nyers de la

Poli tècnica. Ací tots els estius

ve una empesa anglesa per a

contractar engi nyers d’aquesta

facultat”, diu, qui des de ben

menut ha mostrat fascinació

pels budells de ràdios i altres

aparells. Com el seu company,

Álvaro Herráez, un amant de

l’electrònica que treballa a la

Universitat Politècnica, fet

que aprofita per a estudiar la

Superior de Telecomuni -

cacions. La seua compa nya,

Rebeca Martínez, també con-

tinua estudiant la titulació su-

perior, però a la Universitat de

València. L’única dona engi -

nyera valenciana premiada,

entre els onze homes, no es

queda en la banqueta, de re-

serva: ha estudiat Engi nyeria

Elec trònica a la Universitat de

Cork (Irlanda), ha sigut becà-

ria del CERN i ha aconseguit

diversos premis. Una car rera

meteòrica que encara ho pot

ser més: està esperant una res-

posta de l’Agència Aero -

espacial Europea amb la qual

va mantindre una entre vista

telefònica. Ningú no ho diria

amb el 5 que va traure en les

proves de selectivitat, recorda.

A Alberto Olivares no li im-

portà la seua nota per a triar

Geografia, amb la qual ha

aconseguit el segon premi de

l’Estat per un expedient de

9,62. Les taques de la car rera

són els tres notables. “Hi ha

d’haver geògrafs per voca-

ció”, apunta el ja titulat, matrí-

cula d’honor en COU.

Actualment investiga sobre la

Confe deració Hidrogràfica del

Xúquer a la Universitat, amb

una beca del Ministeri.

“M’agradaria dedicar-me a la

docència, però ar rosseguem

una mancança, perquè

l’Admi nis tració convoca opo-

sicions per a Geografia i

Història i nos altres som llicen-

ciats només en Geografia”,

explica, i diu que prefereix

l’especialització a la Universi -

tat, separant en dos les carre-

res, però es fa ressò de l’actual

des connexió administrativa.

També vol dedicar-se a la

docència Piedad Sahuquillo,

segona en Pedagogia. Les

professores del departament

on feia pràctiques mentre es-

tudiava l’engrescaren a dema-

nar la beca d’investigació i va

seguir el consell. La recoma-

nació que rebutjà taxativa-

ment va ser la d’aquells que

deien que faria malbé la seua

trajèctoria si estudiava

Pedagogia, en un expedient de

matrícula d’honor. “El premi

és de la meua família, que

m’ha donat suport sempre”,

assegura. “Si poguera tornar

enrere”, reflexiona, “trauria

més profit de la vida. He estu-

diat molt, no he copiat mai, ni

m’he pelat una classe. Ara em

provoca riure”.

Tampoc no s’han desvincu-

lat dels estudis Kheira

Bonazza i Helena Puertas, dos

segons premis, en Odonto -

logia i Comunicació Audio -

visual, respectivament. Les

dues estudien i treballen. La

primera fa un màster, treballa

en una clínica i engegarà el

seu propi negoci en breu.

Helena, a banda d’estar ocu-

pada, cursa el doctorat i

Història.

L’única que, de moment, ha

deixat d’estudiar és María

José Puchades, tercer premi

en ADE, per Florida, centre

adscrit a la Universitat. Va es-

tudiar Ciències Empresarials i

treballa en una empresa fami-

liar a Cullera, on viu. “No

som talents. La clau rau en or-

ganitzar-se. Som gent que

gaudim amb el que fem”.

Els millors expedients 
de l’Estat, a la Universitat 
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NOU DISE et presenta els nous titulats de la Universitat premiats pel Ministeri d’EducacióGUARDONS

Estudiar els propis apunts, assistir a classe i, sobretot, triar la car -
rera per vocació, no de retruc. Aquests són els trets que compartei-
xen els huit estudiants de la Universitat de València que, recent-
ment, han estat distingits pel Ministeri d’Educació amb els Premis
Nacionals Final de Carrera. Després de rebre les felicitacions de la
ministra a Madrid, el rector de la Universitat, Francisco Tomás, i el
vicerector d’Estudis, Javier Escribá, els acolliren a l’edifici del
Rectorat per a felicitar-los i conéixer de prop com són els millors
titulats d’Espanya el 2000-2001. 

Francisco Tomás i
Javier Escribá
acompa nyen els huit
estudiants de la
Universitat amb
millor expedient.
FOTO: M. LORENZO
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La Federació de Joves

Investigadors-Precaris (FJI-

Precaris) sol·licita des de fa ja

tres anys la regularització, homo-

genització i dignificació dels

drets laborals dels joves investi-

gadors. No obstant, fins el

moment aquesta petició ha estat

des oïda per les diverses institu-

cions que atorguen beques d’in-

vestigació i, especialment, pel

Ministeri de Ciència i Tecnologia

i el d’Educació, Cultura i Esport.

Mentre que qualsevol professio-

nal és considerat com a tal des

del moment que ar riba al seu

grau de llicenciat i comença a

desenvolupar la seua activitat

professional, els joves investiga-

dors són tractats com a estu-

diants a pesar d’haver començat

la seua activitat investigadora i

productiva. Els joves investiga-

dors publiquen la meitat dels tre-

balls d’investigació espa nyols i

participen en el 90% dels matei-

xos (Font: Estudio bibliométrico
de la producción científica del
Personal Investigador en
Formación y Perfeccionamiento
en España,

http://www.precaris.org/docs/pro

ductivitat1.2.1.html). Aquesta

falta de reconeixement du asso-

ciada l’absència dels drets socio-

laborals mínims que qualsevol

altre treballador té garantits:

seguretat social, atur, jubilació,

baixes per malaltia o accident

laboral, vacances, etc. 

Un dels tímids avanços promo-

guts en resposta a les demandes

de la FJI-Precaris és la promesa

del Govern, a través del MCiT,

d’aprovar un Estatut del Becari

d’Investigació, mitjançant un

Reial Decret (RD) que regule els

nostres drets i deures de forma

homogènia. No obstant això, i a

pesar que fa quasi un any que

l’anterior ministra de Ciència i

Tecnologia, Anna Birulés, es va

comprometre a aprovar-lo,

aquest Estatut continua paralitzat

i sense aspecte d’aprovar-se.

La FJI-Precaris ha aconseguit

extra oficialment un esbor rany de

l’Estatut del Becari, que està

datat el 3 de julioj del 2002 (a

disposició pública en la secció

d’Actualitzacions en www.preca-

ris.org). La FJI ha insistit davant

el MCiT per aconseguir un

esbor rany oficial d’aquest esta-

tut, però la resposta ha estat

nul·la, a pesar que fa ja quasi un

any que ens van prometre que

ens el mostrarien. La FJI-

Precaris re coneix que aquest

estatut és un avanç, encara que

molt tímid, ja que només conce-

deix als becaris d’investigació

alguns drets socials. Encara així

ens sembla clarament un pegat

per a un des cosit que perpetua la

precarietat dels joves investiga-

dors, ja que continua negant la

seua tasca productiva. Així

mateix, nega la nostra condició

de treballadors i per tant també

els drets laborals que tot treballa-

dor posseeix, com ara la presta-

ció i el subsidi per atur, la vaga o

el dret a sindicar-se.

L’única solució que la FJI-

Precaris creu viable passa per la

substitució de l’actual sistema de

beques per contractes laborals,

com ja s’ha començat a fer a la

comunitat d’Aragó. La gran

majoria de països industrialitzats

que, al contrari que Espa nya, sí

que han apostat per invertir en

I+D, tenen ja contractes laborals

per als seus investigadors pre-

doctorals i/o postdoctorals

(França, Alema nya, Regne Unit,

EUA, Holanda, Bèlgica, Suècia,

Noruega, Finlàndia, Àustria,

Dinamarca, Suïssa i Eslovènia). 

El govern del PP no només no

impulsa els contractes d’investi-

gació, sinó que, segons hem

sabut, té paralitzat l’Estatut del

Becari i no té cap intenció d’a-

provar-lo, un altre exemple de la

nefasta gestió del MCiT, que ha

causat la recent dimissió de

Fernando Valdivieso, director

general d’Investigació del MCiT,

i de Rolf Tar rach, president del

CSIC. Els principals responsables

que l’Estatut del Becari no s’apro-

ve són Pedro Morenés, secretari

d’Estat de Política Científica i

Tecnològica del MCiT, in capaç de

traure’l avant, i Julio Iglesias,

secretari d’Estat d’Educació i

Universitats del MECE, per blo-

quejar-lo des de la seua ar ribada a

aquest ministeri (a pesar que la

Direcció General d’Universitats ja

es va mostrar, en la primavera del

2002, partidària d’impulsar

l’Estatut i de no excloure-hi cap

prestació bàsica, ni tan sols el

subsidi per atur). La responsabili-

tat màxima d’aquest despropòsit

els cor respon als ministres Josep

Piqué (MCiT), per incomplir els

compromisos que va adquirir

l’anterior equip d’Anna Birulés i

les seues pròpies promeses al

Senat, i Pilar del Castillo

(MECE), per negar-se a millorar

les condicions de treball de milers

de joves investigadors quan el seu

ministeri és un dels principals

convocants de beques. En defini-

tiva, queda patent una vegada més

la in coherència, in capacitat i

menyspreu del govern del PP

envers uns joves investigadors

que, a pesar de treballar en unes

condicions de desprotección abso-

luta, el govern les considera “ade-

quades” a la realitat actual.

La FJI-Precaris considera que

l’esbor rany de l’Estatut del Becari

que està elaborant el govern té

greus faltes i persisteix a mantin-

dre la precarietat dels joves inves-

tigadors, per això proposem que

aquest estatut incloga:

1.- Canvi del terme utilitzat en

aquest esbor rany de Reial Decret

per a referir-se a aquest col·lectiu,

eliminant l’expressió “becaris

d’investigació” per a usar el

d’“investigadors becats”. La

paraula “becari” té un significat

que provoca confusió respecte a

la tasca professional que realitzen

aquests investigadors.

2.- Inclusió del dret a la prestació

i subsidi d’atur, davant la falta de

regularització existent entre les

diverses convocatòries de beques,

per a evitar que els investigadors

becats tinguen períodes de manca

total de remuneració.

3.- Existència d’una vinculació

jurídica dels investigadors becats

amb els seus centres de treball de

manera que puguen participar en

els òrgans de govern i gaudir d’al-

tres drets dels quals gaudeix la

resta del personal investigador.

4.- Introducció de drets laborals i

vies per a garantir el seu compli-

ment per part dels centres de tre-

ball i dels directors dels projectes.

5.- Reconeixement del temps que

s’ha gaudit la beca com a temps

treballat i experiència professional

de cara a l’administració i la com-

putació en concursos d’oposició.

6.- Obligació que totes les beques

d’investigació existents en el

panorama nacional, siga el qual

siga l’òrgan convocant, s’adscri-

guen a l’Estatut del Becari, amb

la finalitat que veritablement s’e-

Ciència sense Govern, 
becaris sense Estatut

liminen les beques que no ator-

guen prestacions i drets sociola-

borals als investigadors i s’homo-

geneïtzen totes les convocatòries.

7.- Caràcter retroactiu d’aquest

estatut per a aquells investigadors

que van finalitzar el gaudi de les

seues beques pel que fa al re -

coneixement dels seus mèrits for-

matius i professionals.

8.- Còmput de la base de cotitza-

ció d’acord amb la renda total i

no d’acord amb el sou mínim

interprofessional, com proposa el

MCiT. Establir una cotització

reduïda, com pretén el govern,

suposa rebaixar totes les presta-

cions que tindria un treballador

contractat, llevat de l’assistència

sanitària. 

Ivana Frasquet Miguel. Pere
Pérez Millán.

Joves Investigadors 

(www.uv.és/jovesinvest). 

Federació de Joves

Investigadors. FJI-Precaris

(www.precaris.org/ofiprensa.ph

p3).

Respecte a 
la veritat 
històrica
M’ha sorprés llegir en la pàgina 9

del NOU DISE del 6 de març, on

s’ex posen els motius del lliura-

ment de la Medalla de la

Universitat de València al profes-

sor Agustín Escardino, “el paper

que com a degà de l’antiga

Facultat de Ciències de la

Universitat de València va assu-

mir en defensa de les llibertats

durant el franquisme”.

No vull desmerèixer els mèrits

del professor Escardino, però per

respecte a la veritat històrica cal

recordar que en la dar rera etapa

del franquisme i principis de la

transició el degà de la Facultat de

Ciències no era ell, sinó el profes-

sor Lorenzo Fer rer Figueras. El

professor Escardino era ales hores

vicedegà. Per tant, en tot cas es

podria fer referència al paper que

el professor Escardino va assumir

com a vicedegà, sota el deganat

del professor Fer rer, durant el

període que va exercir aquest càr -

rec fins que va dimitir per motius

que no vénen al cas.

Posteriorment, i en el període de

transició fins a l’elecció d’un

Claustre democràtic, va ser vice-

rector sota el rectorat del profes-

sor Joaquín Colomer.

En definitiva, el professor

Escardino té prou mèrits propis

per a l’atorgament de la Medalla

de la Universitat de València, i no

necessita que se li atribueixen

mèrits que corresponen a un altre

professor.

Rafael Pla-López. 
Professor de la Facultat de

Matemàtiques
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nTitulada superior en Francés
dóna classes particulars per a
tots els nivells. Els interessats
podeu telefonar de 18:30 a
22:30 hores al 96 373 09 14
(Alicia).

nNatiu rus dóna classes parti-
culars de Rus i Ucraïnés. Molt
econòmiques i personalitzades.
Els interessats podeu telefonar
al 606 27 12 29 (Valeri).

nEs donen classes de Llatí i
Valencià a domicili. Tel. 96 361
99 26, vesprades. Jordi.

nClasses de Grec modern.
Natiu llicenciat dóna classes a
tots els nivells. Material de
diverses universitats gregues.
Tels. 96 327 74 81 i 649 38 57
33.

nClasses d’Esperanto. Les
classes són gratuïtes i s’impar-
tiran els dimecres de 19 a 20
hores. Més informació al telèfon
96 374 43 99.

nClasses de Valencià.
Llicenciada en Filologia dóna
classes per a tots els nivells.
Experiència com a examinadora
de la Junta Qualificadora. Tel.
649 38 57 33.

nClasses de Valencià. Es
donen classes per 4,81 euros
l’hora (800 pessetes). Tots els
nivells. Cor    recció: 0,6 euros
pàgina (100 pessetes). Tel. 96
397 59 56 (Toni).

nClasses de Música. Es donen
classes de música i guitar   ra:
solfeig, guitar  ra clàssica i rit-
mes mediter  ranis-balcànics.
Telèfon: 96 327 74 81.

nEstudianta de Biologia s’ofe-
reix per a cuidar xiquets els
cap de setmana. Experiència
amb xiquets. Amb títol de
Monitora de Centre de
Vacances i becària en La Nau
dels Xiquets. Telèfon: 657 53
79 37.

nDues psicòlogues estudiantes
de doctorat cuiden xiquets.
També ajuda en les tasques del
col·legi. Telèfons: 626 70 34 31
(Luz Victoria Arengo) i 652 69
82 80 (Rose Mary Castro).

nTraducció de l’Anglés i
l’Alemany al castellà per a lli-
cenciatures, màsters o docto-
rats. Traductora titulada amb
molta experiència. Tel. 96 378
91 19.

nEs passen a ordinador tre-
balls en castellà o en valencià.
Demaneu per Ruth als telèfons
696 34 36 52 o 96 332 60 87.

nEs necessiten voluntaris per
a un programa de dinamització
a centres escolars de València.

Es tracta d’un treball d’integra-
ció social amb immigrants,
joves d’ètnia gitana, etc. Es
busquen persones majors de
18 anys. Es treballarà amb ells
una vesprada de qualsevol dia a
la setmana. Els interessats
podeu telefonar al 96 395 09
31 o valenciastch@terra.es

nVoluntariat social a Cáritas. El
Projecte Siroco treballa en la
intervenció amb menors i ado-
lescents en situació o risc d’in -
adaptació social del bar ri de
Benicalap. Es fan activitats de
recolzament escolar, tallers, jocs,
eixides... Siroco està format per
un grup de voluntaris sensibilit-
zats amb la des igualtat i in -
justícia socials. Ens reunim les
vesprades de dilluns, dimecres i
divendres. Si hi estàs interessat,
telefona al 610 82 20 91 o al
679 70 45 78 (Jose).

nEs lloga pis. Molt prop de
Magisteri. Molt ben equipat.
Bona combinació amb els auto-
busos que van al campus. Av/la
Plata 69, pta. 5. Preu: 300
euros. Tel. 96 334 68 37
(Adela).

nEs lloga pis a Burjassot. Pis
ample, amb quatre habitacions.
Molt prop del campus.
C/València 50. Preu: 360
euros. Telèfons: 96 374 75 92 o
652 285 675 (Jesús).

nEs busca xica per a compartir
pis. Situat al centre històric.
Amb molta llum. Disposa de
tres habitacions individuals lliu-
res. C/Maldonado 36, pta. 7.
Preu: 140 i 180 euros. Telèfon:
699 60 18 17 (Ricardo).

nEs busca xica per a compartir
pis a Burjassot. Pis moblat.
Amb tots els electrodomèstics.
Molt prop del campus. C/Actor
Rambla 4, pta. 3. Preu: 76
euros. Telèfon: 654 262 403
(Tzveta Ianeva).

nEs busca xica per a compartir
pis a Burjassot. Pis equipat
amb tots els electrodomèstics.
Situat en una zona molt tran-
quil·la. C/Teodor Llorente. Preu:
100 euros. Telèfon: 605 380
983 (Ricardo Sanjuan).

nEs lloga habitació a un xic/a.
Pis ample. Connexió a Internet.
C/Ministre Luis Mayans 10,
pta. 3. Preu: 90 euros. Telèfon:
647 53 74 98 (Milagros).

nEs lloga habitació a un xic/a.
Casa ampla, amb bany propi i
dret a cuina. C/Doctor Manuel
Candela 48, pta. 8. Preu: 150
euros. Telèfon: 646 695 888
(Inés).

nEs lloga habitació a un xic/a
a Burjassot. Per a compartir
amb un altre xic. C/Professor
Enrique Tierno Galván 47, pta.
5. Preu: 150 euros. Telèfon:
636 743 054 (Vicente).

CLASSES

PISOS

VOLUNTARIAT

DIVERSOS

Si estàs lluny de la Universitat però et continua
interessant aquest món, NOU DISE et posa al dia.
Només has d’omplir aquesta but-
lleta amb les teues dades i enviar-

la, junt amb un xec de 10
euros (a nom

d’Universitat de
València-Dise), a:
Gabinet de Premsa.
Avinguda Blasco

Ibáñez 13, quart nivell.
46010, València.

Nom:
Cognoms:

Adreça:
Població: Codi Postal:

Tel.: C-e:

NIF:

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO

La Delegació d’Estudiants
de la Universitat de
València, a través del
CADE, ha convocat les aju-
des a l’estudi del curs
2002-03 en les seues
dues modalitats, la gene-
ral i la vinculada al
Programa 0,7 per als
alumnes provinents de
països en vies de desenvo-
lupament.
La convocatòria general de
les ajudes econòmiques
està dirigida als estu-
diants que cursen estudis
a centres propis de la
Universitat i que disposen
de pocs recursos econò-
mics amb l’objectiu de
cobrir part de les despe-
ses derivades dels seus
estudis. Els destinataris
són els estudiants de la
Universitat de València de
primer o segon cicle.
L’import total de les aju-
des ascendeix a 48.735
euros. La quantitat de l’a-
juda serà, en un percen-
tatge igual per a totes les
ajudes concedides, entre el
50% i el 80% de l’import de
la matrícula del curs
2002/2003. Aquest percen-
tatge s’establirà en funció
del nombre de sol·licituds
que reunisquen els requisits

per a gaudir d’aquesta
ajuda. D’altra banda, el
CADE també ha convocat les
ajudes econòmiques destina-
des a estudiants de la
Universitat de València pro-
cedents de països en vies de
desenvolupament i que dis-
posen de pocs recursos

econòmics
amb l’objectiu
de cobrir part
de les despe-
ses derivades
dels seus
estudis o de la
residència fora
dels seu país.
En aquest cas,
l’import total
de les ajudes
ascendeix a
20.000 euros i
de la mateixa
forma que en
el cas anterior,
la quantitat
serà en un
percentatge
igual per a
totes les aju-
des.
En els dos
casos el termi-
ni de presenta-
ció de la
sol·licitud i de
la documenta-
ció finalitzarà

el 6 de maig del 2003. Les
sol·licituds d’aquestes ajudes,
degudament emplenades,
s’hauran de lliurar al registre
de la secretaria del centre de
la Universitat de València on
l’estudiant sol·licitant curse la
seua carrera.

Convocades les beques de la
Universitat per als estudiants

La Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament de Mislata ha
convocat els Premis Juvenils
de Reportatge Periodístic
Melic.
Podran participar en aquest
concurs autors residents a
València i a la comarca de
l’Horta d’entre 14 i 30 anys
tant a títol individual com en

grup. Cada participant podrà
presentar només una obra.
S’han establit dues categories
segons l’edat. D’una banda,
de 14 a 20 anys i d’una altra
de 21 a 30 anys.
El termini per a la presenta-
ció de les obres acaba el 10
d’abril. Les inscripcions s’a-
dreçaran a la Regidoria de

Joventut de l’Ajuntament de
Mislata i podran realitzar-se
als Centres Juvenils de la
població.
S’ha establit un premi de 150
euros per categoria en xec
regal a gastar en comerços
de l’Associacio de
Comerciants i Empresaris de
Mislata. Així mateix, per ani-
mar la participació de la
població juvenil de la vila
s’estableix un premi de 150
euros en xec regal. Els inte-
ressats poden telefonar al 96
399 03 40.

Mislata organitza un 
premi de reportatge periodístic
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Prop de quatre mil estudiants

de la Universitat de València

que tenien en perill la seua per-

manència perquè havien esgo-

tat les convocatòries d’exà-

mens, podran continuar estu-

diant a la institució, almenys

durant el pròxim any.

La mesura va ser aprovada el

passat dimecres 12 de març pel

Consell Social de la

Universitat, que va aprovar una

moratòria en la normativa que

suposa dues noves oportunitats.

Els membres del Consell

Social van acordar per unani-

mitat, davant la proposta del

Consell de Govern, suspendre

els efectes normatius quant a

còmput de convocatòries i anys

de permanència. La normativa

no s’ha suspés, sinó que es dei-

xen sense efecte els aspectes

esmentats mentre es donen una

sèrie de circumstàncies, com

ara la no existència d’una nor-

mativa d’aquest tipus en la resta

d’universitats valencianes, així

com que s’apliquen les modi-

ficacions, en el vigent

Reglament de Permanència,

introduïdes tant en la LOU com

en la Llei de Consells Socials

de les Universitats Públiques

Valen cia nes, i l’adaptació de la

universitat a l’espai europeu

d’educació superior.

Segons la norma de per-

manència de la Universitat, que

va començar a aplicar-se des

del curs 2000/01, els alumnes

disposaven de sis convocatò-

ries i tres anys per aprovar totes

les assignatures obligatòries i

troncals de primer curs, en cas

contrari no podien continuar els

seus estudis.

Aquesta norma, aplicada

segons l’antiga llei de reforma

universitària (LRU), va ser

adoptada només per la

Universitat de València. La

resta d’institucions acadèmi-

ques valencianes no l’han presa

de forma efectiva, d’ací que el

Consell Social haja demanat

també una major uniformitat,

ja que la norma queda sense

justificació si els alumnes es

poden matricular en altres uni-

versitats de la comunitat. En

aquest sentit, se sol·licitarà a la

Conselleria de Cultura i

Educació l’establiment de bases

homogènies per a la regulació,

per part dels Consells Socials,

de l’accés, progrés i per-

manència dels estudiants que

propicie un tractament equiva-

lent, uniforme i no discrimina-

tori per als destinataris d’a-

questes normes.

La petició d’una moratòria a

l’aplicació de la norma, per part

del rector Francisco Tomás al

Consell Social, ha estat avalada

per 5.215 signatures, la majo-

ria d’estudiants.

El ple del Consell Social va

instar la Universitat a la posada

en marxa de processos d’in-

formació i reflexió que gene-

ren un canvi cultural cap als

nous reptes de qualitat i con-

vergència europea, especial-

ment pel que fa a la reconside-

ració de la metodologia docent

que utilitza el professorat, la

coordinació entre departaments

i professors, els plans tutorials

i les activitats de suport acadè-

mic.
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Els universitaris amenaçats per la normativa de permanència podran continuar la seua carreraNORMATIVA

REDACCIO

El Patronat Sud-Nord de la

Universitat col·labora en l’orga-

nització d’una jornada dedicada

a les tècniques de la democràcia

participativa. Les sessions tindran

lloc a l’edifici històric de la

Universitat del car rer de la Nau

el pròxim dimecres, dia 26 de

març. La jornada està organitzada

per l’Obser vatori Inter na cional

de la Demo cràcia Partici pativa

(OIDP) i per l’entitat Musol

(Municipalistes per la Solidaritat

i l’Enfortiment Institucional), i hi

col·labora també l’Ajuntament

d’Algímia d’Alfara. Els destina-

taris de la jornada són els alcal-

des, regidors, gestors de progra-

mes municipals de participació,

tècnics municipals i experts en

municipalisme. L’assistència és

gratuïta.

A la tardor del 1998 es va cele-

brar a Porto Alegre la primera

Conferència de la Democràcia

Participativa dels Països

d’Amèrica de Sud, a la qual van

assistir com a convidades les ciu-

tats de Saint-Denis i Barcelona.

Aquesta experiència va conduir

perquè es realitzara a Saint-Denis,

en maig del 2000, una re unió de

ciutats europees en la qual es va

acordar la creació, de forma per-

manent, d’una xarxa internacio-

nal de ciutats i col·lectivitats que

practiquen la demo cràcia partici-

pativa. Fruit d’aquest procés va

ser la constitució en novembre

del 2001 de l’Observatori Interna -

cional de la Democràcia Partici -

pativa (OIDP), que integra, en el

marc del programa europeu

Urbal, ciutats europees i llatino-

americanes.

La democràcia participativa

s’ha revelat com l’instrument més

adequat per a superar la creixent

distància entre la vida pública i

la ciutadania. A més a més, la

democràcia participativa es diri-

geix als que habiten la ciutat i no

exclusivament als que re uneixen

la condició política de ciutadans,

i això la converteix en una tèc-

nica idònia per aconseguir la

inclusió social dels immigrants.

Les tècniques de la democrà-

cia participativa –pressupostos

participatius, audiències públi-

ques, jurats ciutadans, consultes

ciutadanes, memòries participa-

tives, cartes ciutadanes de parti-

cipació– persegueixen crear una

ciutadania activa i resoldre els

conflictes en el si de la comuni-

tat mitjançant el diàleg i la deli-

beració pública.

La presentació de la jornada

serà a les 16:15 hores. Hi inter-

vindran Rafael Gil, vicerector de

Cultura de la Universitat de

València; Pere Alcober, regidor

de Participació Ciutadana i

Solidaritat de l’Ajuntament de

Barcelona; i Rafael García

Matíes, president de Musol. A

les 16:30 es presentarà l’Obser -

vatori Internacional de la Demo -

cràcia Participativa. Amb Fermí

Vallbe i Bach, director de

Projectes de Participació de

l’Ajuntament de Barcelona. A les

17:30, Francesc Osan, director

de Participació de l’Ajunta ment

de Barcelona; i Carme Segura,

directora de Torrejus sana-Serveis

Associatius de Barcelona, par-

laran dels nous reptes de la par-

ticipació: La democràcia parti-
cipativa i la inclusió social.
També hi haurà un col·loqui.

Tota la informació es pot obtin-

dre a l’Ajuntament d’Algímia

d’Alfara (telèfon: 96 262 60 53.

Adreça de correu electrònic: aal-

fara@gva.es).

Jornada sobre la Democràcia
Participativa a la Nau

Garantida la
permanència
dels estudiants

Universitaris en un moment d’estudi.

Rafael Gil. FOTO: MIGUEL LORENZO

El dimecres dia 26 de març, amb la col·laboració del Patronat Sud-Nord

Els estudiants que aquest curs podien
ser expulsats de la Universitat de
València en aplicació de la normativa
de permanència en la car rera tenen
una nova oportunitat. Així ho va deci-
dir el Consell Social en una reunió el
passat 12 de març que ha aprovat una
moratòria que concedeix als alumnes
dues noves convocatòries.
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El Programa de Presentació

d’Empreses a la Universitat de

València inaugura les seues jor-

nades del 2003 al Campus de

Burjassot-Paterna dijous que ve,

27 de març. En concret, seran les

empreses Recerca Agrícola, que

centra la seua activitat en la

R+D+I en Agricultura; H.C.P.

Salud, dedicada a la prevenció de

riscos laborals; Galesa, que tre-

balla en la galvanització en calent

per immersió en zinc fos; i

Siemens, empresa referent en el

sector de l’engi nyeria elèctrica i

electrònica, les encar regades d’o-

brir la desena edició d’una acti-

vitat promoguda per la

Universitat de València, a través

de la seua Fundació Universitat-

Empresa, amb l’objectiu que la

comunitat universitària conega

la realitat de les empreses, les

seues perspectives futures i la

seua relació amb la Universitat.

Independentment del campus

en el qual se celebren, les pre-

sentacions poden resultar d’inte-

rés per a tots els universitaris en

la mesura que, més

enllà d’ex posar con-

tinguts específics

sobre una matèria, les

empreses oferiran un

conjunt de pistes

sobre la realitat

empresarial actual, és

a dir sobre l’entorn en

el qual els estudiants

haurien de desenvolu-

par-se professional-

ment.

Com es treballa a les

empreses, quina és la

demanda actual del

mercat o quins aspec-

tes valoren i requerei-

xen els empresaris dels

titulats universitaris

seran algunes de les

claus que obtindran els

estudiants que acudis-

quen dijous que ve, 27

de març, a la Sala de

Graus de la Facultat de

Farmàcia del Campus de

Burjassot, on tindran lloc les dues

sessions del Programa de

Presentació d’Empreses. D’11:30

a 13:30 hores, l’empresa Recerca

Agrícola exposarà què suposa

crear una empresa centrada en la

R+D+I en Agricultura i H.C.P.

Salud plantejarà la prevenció de

riscos laborals com “una nova i

necessària activitat professional

en l’àmbit laboral”. A la vesprada,

de 16:30 a 18:30 hores, la pri-

mera empresa, Galesa, abordarà

la qüestió Òxid? Mai! i tancarà

la sessió l’empresa Siemens.

En finalitzar

cadascuna de les sessions tindrà

lloc un col·loqui en el qual els

assistents tindran l’oportunitat de

debatre sobre el contingut de les

presentacions i els estudiants que

vulguen podran lliurar el seu cur -

rículum.

Durant els seus cinc anys de

funcionament, més d’un cente-

nar d’empreses i prop de huit mil

estudiants han participat en les

nou edicions de presentació

d’empreses que s’han celebrat.

Al llarg de l’any 2003 es rea -

litzaran dues edicions del pro-

grama, una en març/abril i una

altra durant el mes de

novembre.

Durant aquesta pri-

mera edició i després de

la presentació al

Campus de Burjassot-

Paterna, altres quatre

empreses exposaran, el

3 d’abril a la Sala

Sánchez Ayuso del

Campus dels

Tarongers, les seues

experiències empresa-

rials. D’11:30 a 13:30

hores, intervindran el

grup de comunicació

Publip’s, que tractarà

el tema Treballar en
publicitat a la
Comunitat Valencia -
na, i el Banco

Vitalicio. En horari de vesprada,

de 16:30 a 18:30 hores, partici-

paran l’empresa Confortec, dedi-

cada a la fabricació de mobles

entapissats, i Industrias Hoteleras

Sendra, els encarregats de la qual

explicaran als assistents com

Viure una aventura en l’hostale-
ria.

Finalment, en aquesta primera

edició de la Presentació

d’Empreses del 2003 la Sala de

Graus de la Facultat de Filologia

del Campus de Blasco Ibáñez

acollirà el pròxim 10 d’abril,

d’11:30 a 13:30 hores, la pre-

sentació de les empreses Quatre

Fulles, dedicada a activitats d’oci,

formació i turisme, i de Técnicas

Avanzadas de Estudio, que par-

larà sobre auto ocupació en el sec-

tor de la formació. A la vesprada,

de 16:30 a 18:30 hores, partici-

paran Fira València, amb el seu

lema Parlem de negocis, i la

Sociedad Cooperativa Juan

Comenius, que tractarà sobre una

experiència co operativa en l’e-

ducació.

El Programa de Presentació

d’Empreses es du a terme grà-

cies a la col·laboració de la

Confederació Empresarial

Valenciana (CEV) i l’Institut de

la Mitjana i Petita Indústria

Valenciana (IMPIVA), amb el

patrocini de Ban caixa, Iberdrola

i la Caixa d’Estalvis del

Mediter rani (CAM), i és una

més de les accions que la

Universitat de València, a tra-

vés de la seua Fundació

Universitat-Empresa, realitza

amb l’objectiu de fomentar i

intensificar el diàleg i la

col·laboració entre el món

acadèmic i científic amb el món

de l’empresa i d’incrementar la

cultura empresarial entre la

comunitat universitària.

La inscripció, de caràcter gra-

tuït, pot fer-se enviant un cor reu

electrònic a monica@adeit/.uv.es

o el mateix dia en el lloc indicat

per a l’acte de presentació.

Conéixer la realitat 
empresarial al campus 
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Comença el programa de presentació d’empreses a la UniversitatADEIT NOMENAMENT

REDACCIO

La Reial Acadèmia de Ciències

Exactes, Físiques i Naturals ha

nomenat acadèmic numerari,

adscrit a la secció de Ciències

Físiques i Químiques, el

catedràtic d’Astrofísica de la

Universi tat de València Juan

María Marcaide.

Marcaide es va doctorar al

Massachusets Institute of

Technology (EUA) l’any 1982,

i va investigar durant més de

quatre anys al Max Plank

Institut für Radioastronomie i

a l’empresa Siemens (Alema -

nya). L’any 1986 va tornar a

Espa  nya com a investigador

del Consell Superior d’Inves -

tigacions Científiques, a

l’Institut d’Astro física de

Granada. L’any 1991 es va

incorporar com a catedràtic a

la Universitat de València i, un

any més tard, va fundar la

Societat Espa nyola d’Astro -

nomia –entitat que va dirigir

del 1996-2000– junt amb els

professors Ramon Canal i

Eduard Salvador, de la

Universitat de Barcelona.

A la Universitat, va ser el pri-

mer director del Departament

d’Astronomia i Astro física, des

d’on ha format huit doctors que

ja compten amb re coneixement

inter nacional pels seus estudis

en radioastronomia.

Al llarg de la seua car rera

investigadora, Marcaide ha fet

destacades aportacions cientí-

fiques en diversos camps de

la radioastronomia. El seu

equip va publicar en les revis-

tes Nature i Science les pri-

meres imatges en la història

de l’expansió d’una estrela

supernova, un tema que, hui

en dia, centra la seua recerca

i que, aleshores, va suposar un

esglaó més cap a la determi-

nació real de les distàncies a

l’univers, una de les metes

més ambicionades per l’as-

tronomia. L’estrela protago-

nista era l’SN1993J, a dotze

milions d’anys llum de la Ter -

ra, a la galàxia M81 en la

constel·lació de l’Ossa Major.

En l’actualitat, Marcaide

organitza, junt amb José Carlos

Guirado, del mateix Departa -

ment d’Astronomia i Astro -

física, la Conferència Interna -

cional Supernovae, que tindrà

lloc al Museu de les Ciències

del 22 al 26 d’abril i que ser-

virà per a commemorar els deu

anys d’aquesta fulgurant estrela

que va protagonitzar la primera

pel·lícula sobre l’expansió de

les supernoves.

Marcaide 
s’incorpora a
l’Acadèmia de
Ciències Exactes,
Físiques i
Naturals

Un moment de la presentació de 
les jornades de l’edició anterior. 



REDACCIO

L’arquitecte portugués va estar a

València la setmana passada per

a ultimar amb l’equip rectoral

alguns aspectes del projecte, inau-

gurar l’exposició que recull tots

els seus projectes universitaris i

pronunciar una conferència davant

d’un públic jove i entusiasta.

L’exposició es completa amb

una mostra dels apunts de viatge

de l’arquitecte, que donen testi-

moniatge del seu talent com a

dibuixant. Al Campus dels

Tarongers estudien vint mil alum-

nes i les seues necessitats van més

enllà d’aules i despatxos, tal com

va explicar el rector, Francisco

Tomás, en la presentació del pro-

jecte. “Un campus universitari –va

explicar Álvaro Siza– és com una

xicoteta ciutat amb botigues, res-

taurants, amfiteatre, biblioteca…

Crear instal·lacions universitàries

és molt estimulant perquè és tre-

ballar amb una institució que està

viva perquè està en permanent

estat de reflexió”. De fet, aquest

és el tercer projecte que realitza

Siza per a Tarongers, després de

successius canvis en el programa

de necessitats del campus. Ara,

l’arquitecte portugués ha planifi-

cat en el seu projecte la construc-

ció de quatre edificis. El primer

d’ells, de dues altures, contindrà

serveis comercials (llibreria, agèn-

cia de viatges…) i mèdics, així

com el depòsit de la biblioteca

històrica. El segon

edifici, construït en

paral·lel i de sis altu-

res, integrarà les sales

de lectura de l’heme-

rotecta, aules i diver-

sos despatxos de les

associacions d’estudiants i d’ad-

ministració. Una cafeteria, amb

capacitat i cuina per atendre 400

comensals, se situarà en un tercer

edifici. Finalment, el projecte con-

templa la construcció en dues altu-

res d’una aula magna amb capa-

citat per a 499 espectadors i amb

configuració d’auditoria, que

comptarà amb sales d’assaig i

camerinos. El projecte es com-

pleta amb un aparcament subte-

rrani.

Els materials escollits per a

aquests edificis són la rajola ver-

mella i la pedra calcària, utilitzats

als aularis del campus i en la gran

biblioteca construïda per l’arqui-

tecte italià Giorgio Grassi fa qua-

tre anys. “He buscat un diàleg amb

l’obra de Grassi i amb les facul-

tats, configurant aquests espais

com un punt de trobada al cam-

pus”. En total seran quasi quinze

mil metres quadrats de superfície

construïda, amb un pressupost

proper als díhuit milions d’euros.

L’execució del projecte podria

durar trenta mesos, però la data

d’inici de les obres està pendent

que el Govern valencià aprove un

nou pla d’inversions que, després

de l’esgotament del pla actual, per-

meta a les universitats engegar

noves infrastructures com ara

aquesta i re habilitar edificis antics

com la Facultat de Medicina.

Álvaro Siza té tots els premis

importants d’arquitectura, entre

altres el

Pritzker (equi-

parat en

aquesta disci-

plina al Nobel),

que va obtindre

el 1992 pel

conjunt de la

seua obra. Però més enllà dels

nombrosos premis, distincions i

els huit doctorats honoris causa
(el 1992 el de la Poli tècnica),

Álvaro Siza és un arquitecte ben-

volgut i respectat pels seus com-

panys d’ofici, un gremi en el qual,

com en tants altres, es confon la

competitivitat amb l’enveja i la

desqualificació.

La conferència de Siza a l’e-

difici de la Nau va constituir tota

una lliçó d’arquitectura. Allí es

van donar cita arquitectes de

prestigi (Juan José Estellés,

Emilio Giménez, Antonio

Escario, Vicente González

Móstoles, Carlos Badenes,

Carlos Salazar, entre altres),

nombrosos estudiants de

l’Escola d’Arquitectura i sim-

ples afeccionats que gaudeixen

amb l’obra d’un arquitecte que

mai no ha deixat de considerar

aquesta disciplina com una de

les belles arts. Els assistents van

tindre l’oportunitat de conéixer

com entén l’elaboració d’un pro-

jecte el mestre portugués a par-

tir de les explicacions sobre les

raons de l’expressió d’una obra

concreta. Amb el seu parlar pau-

sat, tot recolzant-se en diaposi-

tives de les desenes i desenes

d’esbossos que realitza durant la

fase creativa, Siza va anar des-

granant el procés d’elaboració

d’un dels seus últims projectes:

un museu a la ciutat brasilera de

Porto Alegre. “L’estudi d’un pro-

jecte s’inicia amb plantejaments,

que susciten dubtes, hipòtesis i

esbossos que van plantejant pro-

blemes, a partir dels quals s’e-

laboren noves hipòtesis i nous

esbossos i més preguntes…”.

Després tot just va haver-hi un

recor regut per l’exposició, ja que

el públic va inundar la sala i,

malgrat l’antidivisme de Siza,

un nombrosíssim grup de fans

va formar una cua perquè el

mestre els dedicara el cartell de

l’exposició.
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Álvaro Siza mostra els seus edificis per a Tarongers i altres set projectes universitarisPRESENTACIO

REDACCIO

La Universitat de València va

acollir la setmana passada el II

Col·loqui Ibèric de Cooperati -

visme i Economia Social. Els

dies 13 i 14 de març, experts

espa nyols i portuguesos van

debatre sobre les possibilitats,

els avantatges i els inconve-

nients de la integració empre-

sarial, les co operatives i l’eco-

nomia social. L’encontre estava

organitzat per CIRIEC-España,

l’Instituto António Sergio do

Sector Cooperativo (INSCOOP)

i la Rede de Formaçao para o

Terceiro Sector de Portugal. Hi

col·laboraven l’Institut Univer -

sitari d’Economia Social i Co -

operativa (IUDESCOOP) de la

Universitat de València i la

Confederació de Co operatives

de la Comunidad Valenciana. I

comptava amb el patrocini de

la Direcció General d’Ocupació

de la Conselleria d’Economia.

Les cooperatives de segon

grau, les fusions, els grups co -

operatius o les possibilitats de

la Societat Co operativa Europea

van ser alguns dels temes expo-

sats i debatuts.

Les sessions se celebraren a

l’Aula Sánchez Ayuso de la

Facultat d’Economia.

Una de les activitats més inte-

ressants del col·loqui fou un

anomenat Panell d’experièn-
cies, on participaren re -

presentants de diverses empre-

ses, com ara Rural Caixa,

Florida Centre de Formació,

ANECOOP, FENACOOP i el

Grup ONCE.

Col·loqui ibèric d’economia 
social i cooperativisme

Esbós d’Álvaro Siza
del Campus dels

Tarongers sobre el
qual 

apareix la imatge
d’un pensador.

Siza vist 
per dos
arquitectes*

ANTONIO ESCARIO

I LUIS CARRATALA * 
Considerem l’obra de
Siza com una arquitectu-
ra pròxima, adequada
per a ser viscuda, de la
qual es pot dir que:
–No té un lloc concret en
les categories que des-
criuen la història de l’ar-
quitectura recent.
–No té una identitat fàcil-
mente recognoscible.
–No representa poder.
–No s'imposa.
–No s’adscriu a escoles o
tendències.
–No s’ha preocupat de
declaracions teòriques.
–No ha intervingut en
polèmiques buides.
I que en ella es reconei-
xen per una altra banda:
–La transformació dels
models històrics i tradi-
cionals de l’arquitectura
portuguesa.
–Les influències de l’ar-
quitectura del moviment
modern a través de les
obres d’alguns dels seus
mestres: Le Corbusier,
Aalto, Wright, Loos,
Oud...
–La interpretació i incor-
poració del paisatge
natural com a part de l’o-
bra.
–El maneig d’uns recur-
sos materials relativa-
ment limitats: formigó,
teula, guix, pintura, ofici
de paleta i fusteria. Però
amb una extraordinària
capacitat d’expressió
plàstica.
–L’ús de la llum com a
matèria de treball.
–L’adequació dels tipus
construïts segons la seua
dedicació.
–La cura en el traçat dels
itineraris d’aproximació i
dels recor reguts interiors.
–L’eliminació d’allò
superflu i la valoració
d’allò essencial.

* Del text de presentació
del catàleg de l’exposició.

Lliçó d’arquitectura
El Campus dels Tarongers comptarà en un futur, més o menys
proper, amb una obra mestra de l’arquitectura contemporània.
Fins el pròxim 8 de juny pot contemplar-se a la Sala
d’Exposicions de la Nau el projecte elaborat per als edificis cen-
trals del campus per Álvaro Siza (Matosinhos, 1933), possible-
ment la figura més respectada de l’arquitectura actual.

Alçat dels edificis centrals i de l’auditori dissenyat per Siza
per a la Universitat de València.



LES ARRELS DE LA TERRA

Dies: Fins el 22 d’abril.
Lloc: Jardí Botànic. Carrer de
Quart 80. València.
Horari: De dimarts a diumenge,
de 10 a 18 hores. Entrada lliure.

EL TEMPS ABSENT

Selecció d’imatges de Joan Dolç
incloses en el llibre Life is Fun.
Dies: Fins el 30 de març.
Lloc: Col·legi Major Rector Peset.
Horari: De dimarts a dissabte,
d’11 a 14 i de 17 a 21.
Diumenge, d’11 a 14 hores.

ANGELES BALLESTER. LA
IMATGE DE LA DONA 
EN LA PINTURA

Dies: Fins l’1 de juny.
Lloc: Sala Thesaurus de la
Universitat. C/la Nau 2.
Horari: De dimarts a dissabte, de
10 a 13:30 i de 16 a 20 hores.
Diumenge, de 10 a 14 hores.

ALVARO SIZA I L’ARQUITECTURA
UNIVERSITARIA

Dies: Fins l’11 de maig.
Lloc: Sala d’Exposicions de la
Universitat. C/la Nau 2.
Horari: De dimarts a dissabte, de
10 a 13:30 i de 16 a 20 hores.
Diumenge, de 10 a 14 hores. 

DUES CARES DE LA MONEDA

De Lourdes Ortiz, per Cisell
Teatre. Direcció: Ximo Bertó.
Dies: 25 i 26 de març.
Hora: 19 hores.
Lloc: Sala Palmireno. Facultat de
Geografia i Història. Blasco
Ibáñez 28. Entrada lliure.

HOMENATGE A 
VICENT ANDRES ESTELLES

Dia: Dijous 27 de març.
Hora: 19 hores.
Lloc: Sala Palmireno. Facultat de
Geografia i Història. Blasco
Ibáñez 28. Entrada lliure.

ANIMALES. UNA FIESTA
EN LA RESIDENCIA

Espectacle infantil. Companyia
Titiriteros de Binéfar. Escrit i
dirigit per Paco Aparicio.
Dia: Diumenge 30 de març.
Hora: 18 hores.
Lloc: Sala L’Horta. C/Sant Martí
de Porres 17. València.

UNILATERALISME I
MULTILATERALISME EN EL NOU
ORDRE INTERNACIONAL

A càr rec de Jorge Cardona,

catedràtic de Dret Internacional
Públic de la Universitat Jaume I.
Cicle Les Relacions Internacionals:
Aspectes actuals.
Dia: Dijous 3 d’abril.
Hora: 12:30 hores.
Lloc: Sala d’Actes de la Facultat
de Ciències Socials.

PREMI JUAN JOSE 
RENAU PIQUERAS

Treballs originals sobre aspectes
relacionats amb la creació, el
funcionament o el
desenvolupament de l’empresa.
Organitza: Fundació Universitària
Vall d’Albaida.
Data límit: 15 de juny.
Lloc: C/Joan XXXIII, 10. 46870,
Onti nyent.
Premi: 6.000 euros.
Més informació: www.uv.es/~vice-
ext o al telèfon 96 291 19 23.

VII PREMIS DE LITERATURA 
LA ROSA DE PAPER

Obres originals de tema lliure, en
qualsevol gènere i modalitat nar -
rativa i escrites en valencià o
castellà. Les obres podran tindre
una extensió mínima de 2 fulls i
màxima de 10.
Organitza: Centre de Formació La
Florida.
Data límit: 31 de març.
Lloc: Punt d’informació de Florida
Centro de Formación: c/Rei En
Jaume 2, Catar roja, o bé per
correu certificat.
Premi: 1er premi de 300 euros i
2n premi de 150 euros. Tant en
poesia com en nar rativa. A més,
els primers premis es publicaran
en el número 6 de la col·lecció So
de Lletres.
Més informació: Telèfon: 96 122
03 80 o www.florida-uni.es

CONVOCATORIA ART
PUBLIC/UNIVERSITAT PUBLICA

Selecció de deu treballs que seran
exposats en la Setmana de
Benvinguda als estudiants de la
Universitat de València entre els
dies 20 i 24 d’octubre.
Organitza: Delegació d’Estudiants
a través del CADE.
Data límit: Fins les 14 hores del
7 de maig.
Lloc: Es presentarà a l’oficina del
CADE del Campus de Blasco
Ibáñez o per cor reu. L’adreça en
els dos casos és Aulari III, carrer
Menéndez y Pelayo s/n. 46010,
València.
Premi: 600 euros per a cadascun
dels 10 treballs seleccionats.
Més informació: Al 96 386 47 71,
www.uv.es/cade i en l’adreça
electrònica cade@uv.es

PREMI D’ASSAIG MANUEL
CASTILLO SOBRE LA PAU

Sobre temes, problemes pendents
i perspectives innovadores sobre
la pau, les seues manifestacions i

les necessitats de reflexió i
planificació de futur davant la
seua absència en tants àmbits del
desenvolupament humà.
Organitza: Patronat Sud-Nord de
la Universitat de València.
Dirigit a: Qualsevol persona de la
Universitat que presente un
assaig sobre el tema. Extensió
mínima de 100 fulls.
Data límit: 13 de novembre.
Lloc: Car rer de la Nau 2. 46003,
València.
Premi: 6.000 euros i un accèssit
de 2.000 euros.
Més informació: 96 386 41 07 o
www.uv.es/psudnord

LA VIRGEN DE LOS SICARIOS

Cicle Nou cinema llatinoamericà.
Director: Barbet Schroeder.
Colòmbia. 2000. Presentada per
Marta García, alumna de Dret i
Relacions Laborals.
Dia: Dilluns 24 de març.
Hora: 17:30 hores.
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca
de Ciències Socials Gregori
Maians. Campus dels Tarongers.
Entrada lliure.

LAURA

Cicle La dona en el cinema: entre
la fantasia i la realitat. Director:
Otto Preminger. EUA. 1964.
Comentaris de Luis Pérez, Juan
Pablo Monteagudo i Meriem Dib.
Dia: Dimecres 26 de març.
Hora: 10:30 i 18 hores.
Lloc: Auditori Montaner. Col·legi
Major Lluís Vives. Av/Blasco
Ibáñez 23. Entrada lliure.

PERSONA

Cicle La dona en el cinema: entre
la fantasia i la realitat. Director:
Ingmar Bergman. 1966.
Dia: Dilluns 31 de març.
Hora: 10:30 i 18 hores.
Lloc: Auditori Montaner. Col·legi
Major Lluís Vives. Av/Blasco
Ibáñez 23. Entrada lliure.

FLORES DE OTRO MUNDO

Cinema a la Facultat d’Economia.
Directora: Icíar Bollaín. Espanya.
1999.
Dia: Dimarts 1 d’abril.
Hora: 18 hores.
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca
de Ciències Socials Gregori
Maians. Entrada lliure.

CONCERT DE
CARLES MARIN, PIANO

Cicle de Joves Intèrprets de
l’Institut Valencià de la Música.
Dia: Dimarts 25 de març.
Hora: 19:30 hores.
Lloc: Col·legi Major Lluís Vives.
Blasco Ibáñez 23. Entrada gra-
tuïta.

MUSICA

CINEMA

CONFERENCIES

TEATRE

ALTRES ACTIVITATS

EXPOSICIONS
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ITESC PROPOSTES

El programa Campus 33 que emet TVC
Canal 33, els dimecres a les 21:30, i que es
repeteix en el mateix canal els divendres a la
1:45 hores, també es pot veure en TVC
Satèl·lit els dijous a les 0:20 hores i els diu-
menges a les 10:30 hores, així com en TVC
Internacional dijous a les 0:20, divendres a
les 21:30 i diumenge a les 10.30 hores.
Campus 33 és una producció de Televisió de
Catalunya i l’Institut Joan Lluís Vives, entitat
de la qual forma part la Universitat de
València junt amb altres dèsset universitats
de parla catalana. El programa s’emet des
del passat 15 de gener i té com a objectiu
informar i divulgar sobre tot allò que gira al
voltant de les universitats de parla catalana.
Campus 33 donarà a conéixer als especta-
dors la vida dels centres universitaris i l’opi-
nió dels diversos estaments de la universitat
sobre el que passa ar reu. Està dirigit per
Enric Violan i presentat per l’escriptora
Maria de la Pau Janer, dar rera finalista del
Premi Planeta. El programa té diverses sec-
cions, com ara Aquell campus, Àmbit de
recerca, Saber de… o Gaudeamus, aquest
dar rer mostrarà com es diverteixen els
membres de la comunitat universitària.
Per a més informació cal consultar la pàgina
www.tvcatalunya.com/

Les universitats de
Castelló, València i
Alacant han organitzat
una sèrie d’actes en
homenatge a Vicent
Andrés Estellés.
Les activitats es realitza-
ran els dies 26, 27 de
març i 1 d’abril.
La d’Alacant s’encar -
regarà de començar la
iniciativa el dia 26.
Mentre que la Universitat
de València el dia 27 de
març concentrarà les
seues activitats al Saló
d’Actes Manuel Sanchis
Guarner, a la Facultat de Filologia.
Així, el Campus de Blasco Ibáñez acollirà a
les 10:15 una conferència de Vicent
Salvador, de la Universitat Jaume I, sobre la
Pragmaestilística de l’escriptura estellesiana.
A les 11:15, Mariola Aparicio, de la
Universitat de les Illes Balears, analitzarà La
intertextualitat dels clàssics en Estellés. A les
12:30 hores, Francesc Parcerisas, director
de la Institució de les Lletres Catalanes,
parlarà sobre Estellés, poeta de la quotidia-
neïtat. A les 13:30, es projectarà una entre-
vista amb Estellés. Per la vesprada, a les 16
hores, Ferran Carbó, de la Universitat de
València, tractarà Els inicis d’Estellés i la
poesia dels anys cinquanta. Ja a les 18 hores
es tancarà la jornada commemorativa amb
una lectura dramatitzada de textos de l’au-
tor de Burjassot pel taller d’iniciació teatral
La Trapa, de Filologia Catalana, a la Sala
Palmireno.

El programa
‘Campus 33’ es pot
veure via satèl·lit

Homenatge a Vicent
Andrés Estellés



REDACCIO

Contra la guerra a Iraq, calen

arguments. Amb aquesta idea

es va celebrar el passat 6 de

març un debat a la Facultat de

Matemàtiques. L’acte fou pre-

sentat per Àngel Corberán,

membre de la comissió de cul-

tura del Campus de Burjassot,

l’entitat organitzadora. La taula

va comptar amb la presència

d’Ana Noguera, regidora socia-

lista a València; Glòria Marcos,

exdiputada autonòmica per

Esquer ra Unida; Mati Fer rà,

presidenta de la Mancomunitat

de la Ribera Alta i militant del

Bloc Nacionalista; i Joan del

Alcàzar, professor d’Història

Contempo rà nia i director de la

Universitat d’Estiu de Gandia.

El Partit Popular va declinar

enviar-hi un re presentant.

Del Alcàzar va revisar críti-

cament el paper internacional

d’Espa nya en la història recent.

Fer rà va denunciar que els

Estats Units d’Amèrica  ha fet

créixer “el militarisme i no els

drets humans’ en les seues dar -

reres accions. Marcos va adver-

tir que el concepte de “guer ra

preventiva” vulnera la legalitat

internacional. I Noguera va

indicar que la guer ra “no alli-

berarà els iraquians: els

matarà”.

El rector destaca la “força de la raó” com a motor de l’obra del professor desaparegutCOMIAT

REDACCIO

El rector, Francisco Tomás, va

destacar la “força de la raó” com

a motor de l’obra de Josep Lluís

Blasco, catedràtic de Filosofia

de la Universitat de València que

va morir el passat 8 de març.

Centenars de persones assisti-

ren al Claustre de la Nau per a

dir adéu a un professor que va

crear escola a València.

Josep Lluís Blasco va unir al

seu treball com a docent i inves-

tigador el compromís amb l’or-

ganització i la gestió acadèmica

en nom de la renovació univer-

sitària: degà de la Facultat de

Filosofia durant molts anys, pre-

sident de la Societat de Filosofia

del País Valencià, fundador de

la Societat Espa nyola de

Filosofia analítica i impulsor

durant els seus últims mesos de

vida de la primera re unió de la

Societat Acadèmica de Filosofia,

que va congregar el passat mes

a la Facultat de Filosofia diver-

sos especialistes de totes les uni-

versitats espa nyoles i a la qual,

malgrat totes les il·lusions i

esforços que hi va aportar, ja no

va poder assistir, víctima de la

malaltia que tantes vegades

havia der rotat.

En un breu parlament,

Francisco Tomás Vert va com-

partir el “sentiment d’haver per-

dut un company, un amic, una

persona en la qual la raó, el rigor

i l’auto exigència convergien

amb l’afecte i la il·lusió pel seu

mestratge, pels seus deixebles”.

“Josep Lluís i el seu amor per

la filosofia són a més una denún-

cia d’eixe món cap al qual els

directors de la societat ens abo-

quen, un món governat per un

fals pragmatisme on volen que

domine la raó de la força sobre

la força de la raó; la raó, un dels

principals motors de la vida de

Josep Lluís”, va manifestar el

rector.

El fèretre va donar les tres vol-

tes tradicionals al Claustre histò-

ric de la Universitat. Els mem-

bres de l’equip rectoral, els diri-

gents de la Facultat de Filosofia

i els companys del Departament

van tornar-se per a portar-lo.

Josep Lluís Blasco va ser un

dels fundadors de l’històric

Partit Socialista Valencià.

Després va militar en el PSAN

i també cal destacar la seua apor-

tació a la fundació primer de la

Unitat del Poble Valencià i des-

prés del Bloc Nacionalista

Valencià.

Adéu emotiu al catedràtic de
Filosofia Josep Lluís Blasco

Arguments contra
la guerra a Iraq

20 MAR²  200311 NÚM. 173

Amics i companys ompliren el Claustre de la Nau en el comiat a Josep Lluís Blasco.  FOTO: MIGUEL LORENZO

D’esquerra a dreta: Del Alcàzar, Mati Ferrà, Glòria Marcos i Ana Noguera.  FOTO: MIGUEL LORENZO

TAULA REDONA A LA FACULTAT DE MATEMÀTIQUES SOBRE LA CRISI INTERNACIONAL
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renta minuts abans de

l’hora prevista per a

l’acte, la cafeteria i el vestíbul

d’entrada del Rector Peset

començaven a congregar una

gran quantitat de personal amb

la mirada expectant a qualsevol

moviment de la porta. Un nou

periodista, amb càmera de fotos

al muscle o llibreta en mà, pre-

guntava als col·legues: “Han ar -

ribat ja?”. Amedeo Carboni i

Rubén Baraja, els dos jugadors

del València, eren els grans desit-

jats pels informadors i pel públic

anònim que la vesprada del pas-

sat 6 de març assistiren al

Col·legi Major per a prendre’ls

declaracions o simplement veu-

re’ls cara a cara.

El tema, tot cal dir-ho, era per

si mateix suggerent i provocatiu.

I els contertulis no van defrau-

dar un auditori integrat quasi al

cinquanta per cent per xics i

xiques, aquestes últimes segudes

en les primeres files i amb els

seus ulls clavats sobre els dos fut-

bolistes. Però si allò que, ini-

cialment, les havia portades allí

era la morbosa curiositat de veu-

re’ls de prop i delectar-se amb el

seu físic al marge del que expres-

saren, una volta finalitzada la

taula redona més d’una re -

coneixia la seua sorpresa amb les

reflexions manifestades, sobre-

tot per l’italià, que es va posar el

públic en la butxaca amb la seua

simpatia i sinceritat, un gran

magnetisme de dandi llatí i natu-

ral cordialitat amb tot aquell que

se li apropava.

De fet, va ser el més reclamat

una vegada conclosa la taula,

però també és cert que el val·liso-

letà Baraja tenia pressa ja que li

esperava un altre compromís

social. Però Carboni podia i va

voler atendre tothom. Primer els

periodistes, pendents de la seua

renovació amb el València; des-

prés els joves que buscaven un

autògraf o una foto amb ell; final-

ment, un grup de cinc xiques que

materialment el van “escoltar”

des de l’eixida del Col·legi fins

a la plaça del Collado, dar rere de

la Llotja, passades les nou de la

nit, sense cap gest agre per part

del jugador.

En la taula redona, aquest fut-

bolista, que va ar ribar al

València el 97 procedent de la

Roma, havia sorprés més d’un

quan va ser el primer en mani-

festar que per acabar amb la

violència en el futbol sobretot

calia començar per inculcar la

cultura cívica a l’escola. “Nos -

altres des de dins –va dir– no

podem fer molt, perquè la rea-

litat és que molt poca gent va al

camp amb la mentalitat que si

perdem no passa res, que això

no és el més important, l’espe-

rit de l’esport no existeix hui en

dia en el futbol, on tot és gua -

nyar. Jo crec que aquesta visió

només es pot camviar des de

l’escola, des de l’educació”.

Unes paraules refrenades pel

seu company Baraja, qui va asse-

gurar que “el futbolista quasi mai

no incita o genera violència per

si mateix”, però “la massa és

molt manipulable i hi ha gent que

va a l’estadi a fer-se de notar, a

fer mal, i crec que hem d’es-

forçar-nos per a evitar eixes situa-

cions, no només en el futbol sinó

en tot l’esport en general”, i va

esmentar l’agressió que fa uns

anys va rebre la tennista Monica

Seles quan va ser acoltellada per

un espectador.

Rafael Lahuerta, membre

actual de la pe nya Gol Gran i

abans dels ultres Yomus, d’on va

eixir precisament per la violèn-

cia a la qual incitaven, també va

reiterar l’apreciació de Carboni

tot reclamant que “cal educar la

gent per a desdramatitzar i res-

tar transcendència al futbol, que

no pot ser més important que les

nostres vides”. El jove no va dub-

tar en afirmar que el moviment

ultra als estadis “és una gran

trampa i un gran focus de secta-

risme i in tolerància” i va expli-

car com, des de la pe nya Gol

Gran, reivindiquen “la normali-

tat com a pauta del comporta-

ment, que puguem animar un

equip sense violència perquè el

futbol és una festa, és només un

joc, i ens cal rescatar-lo d’aque-

lla gent que el vol instrumenta-

litzar”.

I és que sembla, tal com va

expressar el periodista Cayetano

Ros, que “la violència als esta-

dis és un fenomen global que no

naix als estadis, sinó que es des-

plega en ells”. I responsables

també són, moltes vegades, els

mitjans de comunicació en pro-

piciar situacions i campa nyes

hostils que escalfen l’ambient

d’un partit, com ara el cas de

Pedja Mijatovic quan va tornar

a jugar a Mestalla però amb la

samar reta del Reial Madrid. O

dels mateixos directius, no sols

amb les seues declaracions, sinó

com va reconéixer Amedeo

Carboni, “presidents de club que

volen canviar la política i dema-

nen el suport dels moviments

ultres”.

La taula redona, moderada pel

professor d’Història Contempo -

rà nia Joan del Alcàzar, va donar

per a molt més que la violència

i d’entre el públic n’hi hagué qui

va recriminar els sous astronò-

mics i les xifres econòmiques

d’infart que es manegen en el fut-

bol. Rubén Baraja va ser l’encar -

regat de dir que “al voltant del

futbolista hi ha molta gent que fa

negoci, i si a mi em donen eixos

diners és perquè entren diners.

Per què no hauria de beneficiar-

se el futbolista quan ell és el gran

protagonista? Ara, si cobrara

menys, jo jugaria igual, perquè

és el que m’agrada, però re conec

que si puc gua nyar molts diners

no vaig a dir que no”.

Finalment i tornant al tema títol

de l’acte, algú negà que el juga-

dor no incitara si més no a situa-

cions tenses entre els aficionats

en simular faltes que no són o

car regant massa les tintes contra

els àrbitres. De nou, Carboni amb

la seua claredat característica

digué: “Ací ningú no és un àngel

i, per a mi, és clar que cal san-

cionar el que enga nya. Si jo

simule alguna cosa que no és i

em sancionen severament, ho

faré una vegada, tal volta una

segona, però a la tercera m’ho

pensaré”.

T

Salvador Albiñana, director del
Rector Peset, Carboni, Baraja i
Joan del Alcàzar, en un moment
de la taula redona.  FOTOS:
MIGUEL LORENZO

Carboni i
Baraja 
reflexionen

La violència que es genera en
el futbol, ja siga dins del
mateix ter reny de joc i al vol-
tant dels grups d’aficionats, ja
siga per la provocació dels
mitjans de comunicació i dels
mateixos directius amb les
seues declaracions, va centrar
la taula redona L’estadi violent,
que amb la participació
estel·lar dels jugadors del
València CF Amedeo Carboni i
Rubén Baraja va tancar el
seminari El futbol o la vida,
que s’ha celebrat al llarg de
tot un mes al Col·legi Major
Rector Peset sota la direcció
del professor Justo Serna.




