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Un estudi elaborat per
l’Observatori d’Inserció
Professional i
Assessorament Laboral
(OPAL) de la Universitat
constata que la major part
dels titulats enquestats
prefereixen treballar prop
del seu domicili. El mateix
informe recull que els titu-
lats en adoptar aquesta
decisió renuncien a un
31,55% més de sou, el que
es traduiria en uns tres-
cents euros. El preu de la
vivenda, la inestabilitat del
treball i aspectes culturals
són alguns dels frens a la
mobilitat. Pàgs. 6/7

Tinc vint-i-quatre anys i

el dimecres passat va

morir una gran amiga

meua amb la mateixa edat

que jo per atur cardíac.

No presentava símptomes

d’estar malalta, però esta-

va més prima del que li

manava la seua constitu-

ció, i duia molt de temps

així. Des de l’institut,

com moltes xiques d’a-

questa edat, es va

començar a obsessionar

amb la seua talla de pan-

talons, i a perdre pes de

forma insana. Va passar

d’una 44-46 a una 34-36

en quatre anys. Deia que

si feia exercici per a estar

en forma els músculs la

feien semblar “marimat-

xo” i que s’agradava a si

mateixa més com més

s’aprimava. La coneixia

tant com si fórem germa-

nes, i sé que ha mort d’a-

norèxia. A la seua edat, i

sense antecedents de

malalties congènites de

cor, crec molt probable

que aquesta ha sigut la

causa.

Continua 
en la pàgina 4 

Els titulats que treballen fora
cobren uns 300 euros més

Un passeig per 
la València republicana
Una web universitària pretén
recuperar un dels moments
històrics més importants de la
ciutat.  Pàg 12

La meua 
companya 
ha mort

La Universitat celebrarà el 20 i 21 d’abril el Fòrum d’Ocupació. El Campus dels Tarongers
acollirà empreses i entitats de diversos camps durant dos dies destinats principalment a
fomentar l’ocupació i l’acostament de les empreses als seus estudiants i titulats. El Fòrum es
podrà visitar al costat de la Facultat d’Economia de 10 a 18 hores. L’oferta es completa amb
cafés-col·loquis amb empreses, seminaris, proves de selecció i cursos que es realitzaran
simultàniament. Tota la informació es pot consultar en www.forumuv.com/ 
D’altra banda, ahir dimecres es va inaugurar una nova edició de Formaemple@, el saló de la
formació i l’ocupació on la Universitat té un estand.  Pàg. 3

El Fòrum d’Ocupació i Formaemple@, ara

Una estudianta de la Universitat 
reflexiona sobre l’anorèxia

FOTO M. LORENZO
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MÚSICA I LLENGUATGE

Organitza: Extensió Universitària.
Dates: Fins al 23 d’abril.
Durada: 30 hores.
Horari: Matí i vesprada.
Preu: 69 euros per a estudiants i
96 per al públic en general.
Lloc: Escola Universitària de
Magisteri Ausiàs March.
Informació: www.sestud.uv.es

REDACCIÓ D’ESTUDIS I 
PROJECTES MEDIAMBIENTALS

Organitza: Extensió Universitària.
Dates: Fins al 20 de maig.
Durada: 40 hores.
Horari: De 16:30 a 18:30 hores.
Preu: 92 euros per als membres
de la comunitat universitària i 128
per al públic en general.
Lloc: Aulari Interfacultatiu.
Campus de Burjassot. AI-6.
Informació: www.uv.es/viceext

LITERATURA I MEDICINA

Organitza: Extensió Universitària.
Dates: Fins al 27 de maig.
Durada: 40 hores.
Horari: De 16 a 18 hores.
Preu: 92 euros per als membres
de la comunitat universitària i 128
per al públic en general.
Lloc: Facultat de Filologia. Aula
405.
Informació: www.uv.es/viceex

MATRIMONI I CONSTITUCIÓ

Organitza: Extensió Universitària.
Dates: Fins al 21 d’abril.
Durada: 20 hores.
Horari: De 9:30 a 13:30 hores.
Preu: 46 euros per als membres
de la comunitat universitària i 64
per al públic en general.
Lloc: Departament de Dret Civil.
Aula 2P15.
Informació: www.uv.es/viceex

INICIACIÓ AL TRIATLÓ

Organitza: Extensió Universitària.
Dates: Fins al 22 d’abril.
Durada: 30 hores.
Horari: Matí i vesprada.
Preu: 69 euros per als membres
de la comunitat universitària i 96
per al públic en general.
Lloc: Facultat de Ciències de
l’Activitat Física i l’Esport i Piscina
Coberta d’Almàssera.
Informació: www.uv.es/viceex

INTRODUCCIÓ A LES PLANTES
MEDICINALS VALENCIANES

Organitza: Extensió Universitària.
Dates: Fins al 22 d’abril.
Durada: 20 hores.
Horari: De 13 a 15 hores.
Preu: 46 euros per als membres
de la comunitat universitària i 64
per al públic en general.
Lloc: Aulari Facultat de Farmàcia.
Aula AF10.
Informació: www.uv.es/viceex

INTRODUCCIÓ 
AL TAI-TXI

Organitza: Servei d’Educació
Física i Esports.
Dates: Fins al 25 de maig.
Horari: Matí i vesprada.
Preu: 60,5 euros per als
membres de la comunitat
universitària i 90,5 per al públic en
general.
Informació: www.uv.es/viceex

RACISME, VIOLÈNCIA I 
DISCRIMINACIÓ

Organitza: Movimiento contra la
Intolerancia (MCI).
Dates: Del 18 al 22 d’abril.
Durada: 15 hores.
Horari: De 17 a 20 hores.
Preu: 40 euros.
Informació: 96 373 50 96 o
valencia@movimientocontralaintole
rancia.com

MODELS DE GESTIÓ
CULTURAL DEL PATRIMONI

Organitza: Extensió Universitària.
Dates: Fins el 20 d’abril.
Durada: 10 hores.
Horari: De 15 a 22 hores.
Preu: 23 euros per als membres
de la comunitat universitària i 32
per al públic en general.
Lloc: Campus Blasco Ibáñez.
Informació: www.uv.es/viceext

EL DRET A LA IMMIGRACIÓ.
UNA PERSPECTIVA DES DE LA
CREU ROJA

Organitza: Extensió Universitària.
Dates: Fins el 30 d’abril.
Durada: 30 hores.
Horari: Matí i vesprada.
Preu: 69 euros per als membres
de la comunitat universitària i 96
per al públic en general.
Informació: www.uv.es/viceext

INICIACIÓ EXCURSIONISTA ALS
POUS DE NEU

Organitza: Extensió Universitària.
Dates: Fins el 24 d’abril.
Durada: 20 hores.
Horari: Matí i vesprada.
Preu: 48,50 euros per a la
comunitat universitària i 66,50 per
al públic en general.
Informació: www.uv.es/viceext

TRACTAMENT COGNITIU.
COMPORTAMENT DE LA
DEPRESSIÓ

Organitza: Extensió Universitària.
Dates: Fins el 22 d’abril.
Durada: 20 hores.
Horari: De 15 a 22 hores.
Preu: 46 euros per als membres
de la comunitat universitària i 64
per al públic en general.
Lloc: Campus Blasco Ibáñez.
Informació: www.uv.es/viceext

EL CINEMA COM A MITJÀ
D’ESTUDI DE LA COMUNITAT
RELIGIOSA

Organitza: Extensió Universitària.
Dates: Fins el 29 d’abril.
Durada: 20 hores.
Horari: De 15 a 22 hores.
Preu: 46 euros per als membres
de la comunitat universitària i 64
per al públic en general.
Informació: www.uv.es/viceext

ÈTICA I ESTÈTICA DEL CINE

Organitza: Extensió Universitària.
Dates: Fins el 30 d’abril.
Durada: 30 hores.
Horari: Matí i vesprada.
Preu: 69 euros per als membres
de la comunitat universitària i 96
per al públic en general.
Lloc: Campus de Blasco Ibáñez.

EL PROTESTANTISME A 
ESPANYA

Organitza: Càtedra de les Tres
Religions.
Dates: Del 25 al 27 d’abril.
Durada: 1 crèdit.
Horari: De 16:30 a 19:30 hores.
Preu: 32 euros.
Lloc: Càtedra de les Tres
Religions. C/Ciril Amorós 54-56.
Informació: 96 351 08 64 o
uv.es/dise/unitat2/index.html

RETRAT DE LEVIATAN.
EL PODER COM A IMATGE
DEL MAL

Organitza: Patronat Martínez
Guerricabeitia.
Dates: Del 26 d’abril al 10 de
maig.
Durada: 1 crèdit.
Horari: De 19 a 21 hores.
Preu: 21 euros per a la comunitat
universitària i 30 per a la resta.
Lloc: Aula GH 2.2. C/Doctor
Moliner.
Informació:
uv.es/dise/unitat2/index.html

BEQUES PER A REALITZAR 
ESTUDIS DE POSTGRAU A 
UNIVERSITATS I CENTRES 
SUPERIORS DEL CANADÀ, EUA, 
FRANÇA I ALEMANYA

Convoca: Fundació Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona “la Caixa”.
Objecte: Estudis de postgrau: màs-
ter, doctorat i investigacions postdoc-
torals.
Sol·licitants: Estudiants dels dos
últims anys de carrera, titulats supe-
riors i professors superiors de
música.
Dotació: Matrícula, viatge i 1.190
euros al mes.
Duració: Curs 2005-2006.
Termini: 30 de juny.
Referència: estudios.laCaixa.es 10-
1-05.

II PREMIS BANCAIXA- 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
D’ESCRIPTURA I CREACIÓ

Convoca: CADE.
Objecte: Potenciar les iniciatives uni-
versitàries al voltant de la creació
literària en les modalitats de poesia,
narrativa breu, teatre i guió de curt-
metratges.
Sol·licitants: Estudiants de primer,
segon o tercer cicle o de formació de
postgrau en qualsevol universitat
valenciana. Fins els 30 anys.
Dotació: 1.200 euros i la publicació
de l’obra.
Termini: 29 d’abril.
Informació:
www.uv.es/cade/v/escriptura/escrip-
turav05.pdf

BEQUES MAE-AECI PER A L’ESTIU
DEL 2005 I CURS ACADÈMIC
2005-2006

Convoca: Ministeri d’Afers Exteriors i
de Cooperació Internacional (AECI).
Objecte: Estudis de postgrau, docto-
rat i postdoctorat.
Sol·licitants: Becaris estrangers de
la convocatòria MAE-AECI 2004-05
per al segon any d’estudis de post-
grau i postdoctorat i tercer any de
doctorat.
Dotació: 600 euros mensuals.
Allotjament, manutenció i matrícula.
Termini: 30 d’abril.
Més informació: uv.es/dise/uni-
tat1/beques.html
Referència: 11-10-04.

PREMI MARGALLÓ

Convoca: Fundació Centre
Excursionista.
Sol·licitants: Associacions sense
ànim de lucre i col·lectius de perso-
nes relacionades amb l’excursionisme
científic, la conservació, la divulgació,
l’educació ambiental i les activitats a
l’aire lliure a la Comunitat Valenciana.
Dotació: 3.000 euros, una escultura
commemorativa i un diploma expedit
per la Fundació Centre Excursionista.
Amb la concessió del premi es
donarà el 75% de la dotació econò-
mica i el 25% restant en finalitzar el
projecte.
Termini: 2 de maig.
Informació: www.centroexcursio-
nista.org

PROGRAMA DE BEQUES 
POSTDOCTORALS, INCLOSES
LES BEQUES MEC/FULBRIGHT

Convoca: Ministeri d’Educació i
Ciència.
Objecte: Investigació.
Sol·licitants: Doctors amb data d’ob-
tenció del títol posterior al 31 de
gener del 2002. Segon termini.
Dotació: Entre 1.265 i 2.315 euros
al mes. Segons destinació, ajuda de
trasllat i borsa de viatge.
Duració: Entre 12 i 24 mesos.
Termini: 30 d’abril.
Més informació: uv.es/dise/uni-
tat1/beques.html
Referència: 14-10-04.

BEQUES DE RENOVACIÓ PER A 
BECARIS ESPANYOLS

Convoca: Ministeri d’Afers Exteriors i
de Cooperació. Agència Espanyola
de Cooperació Internacional (AECI).
Objecte: Continuació d’estudis de
postgrau, doctorat i postdoctorat.
Sol·licitants: Becaris espanyols de la
convocatòria de MAE-AECI 04-05.
Dotació: Fins a 2.000 euros de
matrícula i viatges.
Duració: 1 any.
Termini: 30 d’abril.
Informació: BOE 11-10-04.

PROGRAMA TORRES-QUEVEDO

Convoca: Ministeri d’Educació i
Ciència.
Objecte: Contractació de doctors i
tecnòlegs per part d’empreses per a
la incorporació a projectes d’I+D.

Sol·licitants: Empreses i centres tec-
nològics interessats en I+D.
Dotació: 1.265/2.315 euros al mes.
Termini: 30 d’abril.
Informació:
uv.es/dise/unitat1/beques.html

BORSES DE VIATGE PER A
DESPLAÇAMENTS D’ESTUDIANTS

Convoca: CADE.
Objecte: Promoure el desplaçament
dels estudiants de la UV i contribuir a
la millora de la seua formació mit-
jançant la participació en activitats de
tipus acadèmic o de formació.
Sol·licitants: Estudiants de la
Universitat de València. Exclosos
Erasmus, Comett, ECTS, etc.
Termini: 15 d’abril (primer termini) i
31 d’octubre (segon termini).
Informació: uv.es/cade

I PREMI D’ESTUDIS SOBRE
POLICIES LOCALS 2005

Convoca: Associació de Caps del
Cos de Policia Local d’Alacant (AJPL).
Objecte: Incentivar l’estudi dels
aspectes específics de les funcions
pròpies de les forces i cossos de
seguretat municipals.
Sol·licitants: Totes les persones,
professionals o no, interessades en la
millora de la tasca policial municipal.
Premi: 3.000 euros i un accèssit de
1.200 euros.
Termini: 30 de juny.
Informació: 96 541 11 00.
Ajuntament de Santa Pola.

BEQUES LEONARDO DA VINCI

Convoca: Fundació Universitat-
Empresa de València (ADEIT).
Objecte: Facilitar una primera expe-
riència laboral en una empresa euro-
pea, aportar qualificacions professio-
nals complementàries i perfeccionar
els coneixements lingüístics.
Sol·licitants: Titulats recents de
qualsevol titulació de la Universitat de
València.
Termini: Convocatòria oberta durant
tot el curs acadèmic. Cal ser llicen-
ciat en el moment de començar la
pràctica.
Dotació: 340 euros mensuals, viatge
d’anada i tornada, assegurança i
ajuda per a la preparació lingüística.
Durada: 6 mesos.
Informació:
www.adeit.uv.es/becasleonardo

DITiFET
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La Universitat coorganitza la pri-

mera edició del concurs L’espai
i tu, de dibuix infantil i literatu-

ra juvenil, amb motiu del 57é

Congrés Internacional d’As-

tronàutica (IAC) que se cele-

brarà a València en setembre del

2006.

La modalitat de dibuix i pin-

tura està adreçada als alumnes

d’educació primària. Poden pre-

sentar-hi obres creatives en qual-

sevol tècnica on es reflectisca la

seua visió sobre la realitat que

envolta la Terra (com s’ix de la

Terra, com es viu a l’espai, com

es veu la Terra des de l’espai,

etc.).

La modalitat de literatura es

dirigeix als escolars d’ESO i bat-

xillerat, que poden escriure un

text d’entre tres i vint folis en el

qual reflexionen sobre la im-

portància de la investigació es-

pacial en les telecomunicacions

i la vida quotidina, a més del seu

potencial com a vehicle per a la

pau. Aquests treballs poden pre-

sentar-se a títol individual o en

grup.

El termini d’entrega finalitza

el dia 16 de maig del 2005. Les

obres s’exposaran al Museu

Príncep Felip durant la celebra-

ció de l’IAC-2006 que conver-

tirà València en la capital mun-

dial de l’astronàutica. Aquest

concurs es perfila com una ex-

cel·lent oportunitat per a intro-

duir els més de cent mil escolars

valencians en l’exploració de

l’espai i per a difondre els

avanços tecnològics aconsse-

guits en la carrera espacial dels

quals es beneficia la societat ac-

tualment. Durant l’IAC València

acollirà prestigioses reunions in-

ternacionals de la NASA i l’E-

SA, a més d’altres d’investiga-

dors de l’ONU.

REDACCIÓ

La Universitat de València està

present a Formaemple@, que

ahir dimecres va obrir les seues

portes al recinte de la Fira de

València. La Universitat, com

cada any, aprofita Formaemple@

per tal de difondre la seua oferta

formativa: tots els estudis i les

corresponents eixides laborals.

Formaemple@ reuneix cada

any nombroses institucions i em-

preses, que mostren la seua ofer-

ta davant de milers de joves, es-

pecialment estudiants de se-

cundària.

Tradicionalment, l’estand de la

Universitat és un dels més visi-

tats. En l’edició de l’any passat

més de vint mil estudiants s’a-

proparen per l’estand del DISE.

Els joves volen conéixer les titu-

lacions, les notes de tall, els ser-

veis que ofereix la institució i, so-

bretot, les possibilitats posteriors

de trobar una ocupació laboral.

Formaemple@ 2005, el saló

de la formació i l’ocupació, es

podrà visitar fins el dissabte16

d’abril.

El DISE ha dissenyat i estarà

al capdavant de l’estand de la

Universitat, en el qual es repar-

tiran les guies que, estructura-

des per àrees, recullen els plans

d’estudi de les titulacions que

oferta la institució, així com les

guies per als preuniversitaris

amb informació i altres objec-

tes promocionals.

La participació en el saló de

Formaemple@, junt amb les

sessions informatives per titu-

lació, són les dues activitats que

tanquen la campanya anual de

comunicació Conéixer la Uni-
versitat, una iniciativa del DISE

per a difondre entre la societat

valenciana l’oferta de la major

institució valenciana d’educa-

ció superior.

Any rere any la informació

que es proporciona a l’estand de

la Universitat és molt sol·licita-

da pel professorat, els orienta-

dors de l’ESO i de batxillerat,

així com també per persones ja

titulades que estan interessades

en els cursos de postgrau, en el

doctorat o en cursar una segona

titulació.

A l’estand hi haurà personal

del DISE, de la Delegació per a

l’Accés a la Universitat, de l’A-

deit i de l’OPAL.

La Universitat distribuirà en-

tre els visitants una sèrie de car-

tells editats especialment per a

Formaemple@, que inclouen

els estudis de tots els centres de

la Universitat de València i per-

meten visualitzar fàcilment l’o-

ferta formativa per al curs vi-

nent.
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La Universitat es
presenta a Formaemple@

Concurs escolar dins del
Congrés d’Astronàutica

El DISE organitza un estand a la fira de l’ocupació i la formació, inaugurada ahir

La Universitat de València té cinc
segles d’història i és la institució
valenciana d’ensenyament superior
més antiga. Tots els indicadors
publicats els darrers anys consta-
ten que la de València és una de
les universitats més importants
d’Espanya quant al volum i qualitat
d’investigació. A més, disposa
d’una interessant oferta cultural:
conferències, seminaris, exposi-
cions, congressos, activitats musi-
cals i esportives... L’oferta univer-
sitària s’escampa pels tres cam-
pus (Blasco Ibáñez, Tarongers i
Burjassot-Paterna), per diversos
edificis repartits a la ciutat de
València (l’històric del carrer de la
Nau, el Jardí Botànic, els col·legis
majors Rector Peset i Lluís
Vives...), l’extensió d’Ontinyent, la
Universitat d’Estiu de Gandia (ara
amb una oferta durant tot l’any),
etc.
L’oferta de la Universitat abasta
estudiants de totes les edats, des
dels més menuts, que tenen La
Nau dels Xiquets i les Xiquetes el
mes de juliol, els joves amb La
Nau dels Estudiants, en setembre,
fins els majors de 55 anys, que
poden matricular-se a La Nau
Gran.
Per al curs vinent (2005/2006) la
Universitat de València començarà
a impartir noves titulacions. D’una
banda, la Facultat de Dret posarà
en marxa el títol oficial de
Criminologia, així com la titulació
de Ciències Polítiques i de
l’Administració. Per una altra,
també s’iniciaran els estudis de
segon cicle de Traducció i
Interpretació, a càrrec de la

Facultat de Filologia, i el segon
cicle de la llicenciatura en
Humanitats dins de la Facultat de
Filosofia i Ciències de l’Educació.
El dia 2 de març del 2005 el
Consell de Govern de la Universitat
va aprovar l’oferta de places per al
pròxim curs acadèmic. Les places
per a les noves titulacions seran
les següents: Ciències Polítiques i
de l’Administració, 160; Traducció
i Interpretació, 80; Humanitats, 80;
i Criminologia, 80.
En conjunt, la Universitat de
València ofertarà per al curs
2005-2006 un total de 10.273
noves places, repartides en les
63 titulacions que componen la
seua oferta acadèmica, una de
les més àmplies de tota Espanya.
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Ahir dimecres va obrir
les seues portes una
nova edició de
Formaemple@, un 
espai d’encontre entre
l’oferta acadèmica uni-
versitària i les cor-
responents eixides labo-
rals. La Universitat hi
estarà present amb un
estand que oferirà
tota l’oferta dels 
seus centres.

63 titulacions per a triar
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L’ANIMALADA DE TONI MESTRE

Ve de la primera pàgina 

Vivim en un món privilegiat, on no
només disposem de supermercats
en els quals abastir-nos de tot el
que necessitem –que en molts paï-
sos molts milions de persones vol-
drien tindre–, sinó que a més tenim
una higiene i una sanitat que ens
permeten viure amb dignitat durant
molts anys si el nostre cos ens ho
permet, i resulta que ací es mor
gent sana de fam. ÉS TAN
ABSURD!!!
M’agradaria poder parlar d’ella,
que la gent veja que això no són
coses de les pel·lícules, que passen
només quan una xica està mori-
bunda. La meua amiga aparentava
estar sana, fins al punt que ningú
del seu entorn no esperava que
poguera passar-li alguna cosa tan
greu. Va anar consumint-se tan a
poc a poc que va desaparéixer
davant dels seus éssers estimats
sense que aquests pogueren reac-
cionar.

Ella mai no pensava que això de
les pel·lícules, aquestes xiques tan
primes amb aspecte malaltís,
grisós, poguera passar-li a ella,
perquè ella es trobava bé (en reali-
tat ben fotuda, amb dolors abdomi-
nals, restrenyiment, depressió,
obsessió pels menjars i la roba...,
però ella deia que “bééé”). Que
pena que això passe tan sovint, i
que no reaccionem a temps una
vegada més.
Tots els seus éssers estimats li vam
dir més d’una vegada que s’estava

passant, que estava molt prima...,
però l’única solució en realitat era
haver-hi posat mitjans dràstics,
encara que es tractara d’una major
d’edat, perquè aquesta xica ja
havia perdut el sentit comú.
Els majors d’edat també necessi-
tem que ens ajuden, fins i tot en
contra de la nostra voluntat, quan
ja no som amos de nosaltres matei-
xos: quan hem perdut la raó. Ella
no s’adonava que s’estava
matant... i no deixava que ningú ho
veiera. Ni tan sols la seua parella,
la seua mare, els seus germans...
Ni tan sols els seus amics. Els que
no li deien res la feien sentir-se
més a gust amb si mateixa, però la
deixaven morir. És molt trist.
Tot va començar per voler llevar-
se uns quilets. En un primer
moment va anar a l’endocrí. Però
ben prompte ja no aconseguia
seguir les seues dietes, i es va ado-
nar que aprimava “molt millor”
sense elles: simplement no men-
jant a mig dia. Va començar a
menjar a deshora, quan el cos li
deia que tenia fam. De manera que
el seu cos va anar perdent l’hàbit
de mejar quan tots mengen.
Perquè, com que ja havia menjat,
doncs no podia menjar tant perquè
si no li assentava “malament”. I si
menjava més del compte, vomita-
va. No li ho contava a ningú,
excepte a uns pocs amics. Que li
apetien dolços, doncs se n’afarta-
va. I si li venien els remordiments,
doncs vomitava. Jo personalment
vaig rebentar amb ella, ja no podia
continuar així. Sabia que el que
feia no l’anava a dur a cap bon
port. I com que no em feia ni cas
–quan jo li parlava sobre la barba-
ritat que estava fent, ella posava
l’automàtic i tot era un “Sí, sí... Ja,
Ja”– li ho vaig dir a la seua família
i als nostres amics perquè reaccio-
naren. Ella ja els ho havia contat a
alguns, però ningú no s’enfrontava
a ella de veritat. Va arribar un
moment en què semblava que ja
havia deixat de fer tonteries amb el
menjar, però va començar a menjar
menys. Menjava la meitat de la
ració. Però prompte va veure que

Opinió

Una reflexió 
sobre l’anorèxia

continuava sense aprimar. I li apetia
menjar “marranades”. Ella era molt
capritxosa. I es donava el gust,
encara que després venien els
remordiments i... al final va optar
per no menjar “menjars”, perquè si
en menjava li començaven a apetir
moltes coses, i “això no podia ser”.
Així que va començar a menjar
només fruites i iogurts. Com que la
taronja li va assentar malament,
doncs va passar al kiwi. Però d’ací
no la movia ningú, perquè era el que
a ella li assentava “bé”. Prenia sals
de fruites i un carbó que li omplia la
boca de negre per a suportar els
mals de panxa. Va tindre pedres en
el ronyó..., períodes en els quals es
posava un poc groguenca perquè el
fetge se li queixava..., però ella esta-
va “bé” i menjava “bé”, i la resta
eren exageracions i xorrades.
Si tot això poguera servir perquè no
li passe a ningú més una cosa així,
ni que siga a una persona! Amb una
sola vida salvada tot aquest caos tin-
dria una mica de sentit. M’agradaria
parlar d’ella, ensenyar com era,
quanta vida tenia, sempre rient...,
llançada..., divertida... Tan guapa i
perdent sense voler-ho l’única cosa
que en realitat tenia, la seua vida,
per una talla menys de pantalons...
No és just que ningú aconseguira
fer-li-ho veure. No és just que tots
els dies un de cada tres o quatre
anuncis de la tele siga d’empreses

d’estètica que et diuen que per a ser
atractiva has de tindre “aquest” cul,
“aquestes” mamelles, “aquest”
tipus, “aquesta” constitució.
Que el que està de moda és això i
que el teu no val, perquè no és així.
Que la gent com tu s’opera per a ser
“millor”. Si tens grans, preocupa-
te’n, pren pastilles. Si ets ampla de
malucs, fes-te una liposucció. Si no
tens pits, silicona.... Perquè has de
ser atractiva per a cabre en aquesta
societat “de merda”, on el que va
primer és el físic, i no la personali-
tat, ni la gent...
M’agradaria que hi haguera xar-
rades i activitats sobre aquest tema,
sobretot als instituts. I que això
poguera ser llegit per algú a qui li
servisca d’alguna cosa: per a refle-
xionar per un moment sobre les
riqueses de la seua vida, sobre l’im-
portant que és cuidar la ment i pen-
sar en el nostre jo interior i no
només en el nostre aspecte. Cal
VIURE la vida al màxim, gaudir de
cada moment, de cada sabor, de
cada olor. I voler-se molt a un
mateix: només nosaltres decidim
amb quina opinió ens quedem de
nosaltres mateixos, tant del nostre
aspecte com de la nostra ànima, tant
per a bé com per a mal.
Des del cor, Aida.

.Aida Ivars. 
Estudianta de Bioquímica

REDACCIÓ

L’artista Rogelio López Cuenca
presentarà el proper dia 20 d’a-
bril, a les 19:30 hores i al
Col·legi Major Rector Peset de
la Universitat de València, el
catàleg de la VII Mostra d’Art
Públic per a Joves Creadors: Art
Públic/Universitat Pública 2004.
La presentació tindrà lloc
després de la conferència impar-
tida per Rogelio López Cuenca
sota el títol Ciudad o museo:
Táchese lo que no interese, en
la qual analitzarà les transfor-
macions que el concepte d’art
públic ha patit durant les dar-
reres dècades del segle XX.
L’exposició de les obres que
s’arrepleguen en el catàleg es
realitzà en el marc de la Setmana
de Benvinguda de l’any passat
al Campus dels Tarongers, orga-
nitzada per la Universitat de
València, a través del CADE i
la Delegació d’Estudiants.

Presentació 
del catàleg 
de la mostra 
Art Públic

M’agradaria poder parlar
d’ella, que la gent veja que
això no són coses de les
pel·lícules, que passen
només quan una xica està
moribunda. La meua
amiga aparentava estar
sana, fins al punt que
ningú del seu entorn no
esperava que poguera pas-
sar-li alguna cosa tan greu



REDACCIÓ

El Servei d’Educació Física i
Esports de la Universitat de
València ha posat en marxa el pro-
grama de formació Voluntaris d’es-
deveniments esportius, que té com
a objectiu capacitar i formar joves
universitaris en les tasques d’orga-
nització i direcció d’esdeveniments
esportius a través dels cursos cur-
riculars de lliure elecció de l’àrea
de formació del servei. Els univer-
sitaris interessats en participar en
els Campionats d’Espanya
Universitaris de Vela (9-12 de
maig) a Calp, i Orientació, a
Titagües (9-11 de maig) que la
Universitat de València organitza,
per a viure una inoblidable expe-
riència a les seus dels campionats,

aconseguir tres crèdits de lliure
elecció gratuïts i rebre un certificat
acreditatiu que podran incloure en
el seu currículum, poden matricu-
lar-se fins el pròxim 16 d’abril en
aquest curs.

La matrícula s’efectua a través
d’internet (http://www.uv.es/ses-
port) i les places són limitades. Les
seccions on podran col·laborar els
estudiants són: direcció tècnica,
secretaria general, protocol, gabi-
net de premsa, medicina esportiva,
allotjaments i transports, i secció
d’instal·lacions. Unes seccions on
els estudiants de la branca de la
sanitat, periodisme i economia, per
exemple, poden dur a la pràctica
les tasques apreses en les seues
titulacions i alhora viure de prop
l’esport de la competició des d’una

òptica diferent. El programa del
curs està dividit en dues parts. Una
primera teòrica (9 hores) durant
els dies 15, 19 i 25 d’abril, de 18
a 21 hores. Aquesta primera fase
té com a objectiu informar els estu-
diants de les accions a desenvolu-
par pels voluntaris, drets i deures,
i de les fases del procés d’orga-
nització de les competicions. La
segona fase pràctica es desenvo-
luparà en els respectius Campio-
nats d’Espanya Universitaris entre
el 9 i el 12 de maig. Els alumnes
de la Universitat de València
paguen per la matrícula vint euros
i se’ls retornarà l’import sempre
que aproven el curs. A més dels
tres crèdits gratuïts, als voluntaris
se’ls lliurarà l’equipament espor-
tiu (samarretes, pantaló...), trans-
port, alimentació i equipatge a les
seus del campionat (Calp o
Titagües).

Cal destacar que la de València
és l’única universitat valenciana
que organitza Campionats d’Espa-
nya Universitaris el 2005.

GEMMA BOTELLA/
MARTA SIMON

El col·lectiu Hetaria està format
majoritàriament per dones, tant
prostitutes com d’altres profes-
sions. Tenen una motivació
comuna, el reconeixement de la
prostitució com a ofici amb la con-
seqüent millora de les condicions
laborals. Parteixen del fet que les
dones que treballen al carrer volen
continuar exercint la seua profes-
sió però d’una manera digna.
Teresa Yeves, professora de
Ciències Socials, va afirmar en la
presentació d’aquesta xarrada que
“és normal que una mare que es
dedica a la prostitució no vulga que
les seues filles es dediquen al
mateix, com ocorre amb les dones
que netegen escales o les mestres-
ses. És a dir, en els treballs mal
pagats o gratuïts”.

LES PROSTITUTES PRENEN LA INICIA-

TIVA. Superades les darreres polí-
tiques que pretenien abolir la pros-
titució, per primera vegada les pro-
fessionals volen fer-se sentir i llui-
tar perquè el seu ofici es reconega
i deixe d’estar al marge de la socie-
tat. Com explica Carolina
Hernández, “no s’ha de sentir llàs-
tima per les dones que estan al car-
rer. Volem que la societat aprenga
a viure amb una dona no marginal
sinó marginada, no criminal sinó
criminalitzada. Que la gent ens
veja com el que som, persones que
treballen i no objectes”.

El col·lectiu Hetaria va nàixer a
Madrid fa deu anys. El nom de
l’associació prové de l’antiga
Grècia, hetaria feia referència a
les dones que donaven plaer als
homes. Des del col·lectiu es vol
donar suport a les prostitutes que
treballen al carrer, assessorar-les i
conscienciar-les, per exemple amb
l’ús del preservatiu.

Mamen Briz explica la tasca que

desenvolupen al carrer: “Tenim
una unitat mòbil que anomenem
la libertina. Ens desplacem als
punts calents de la ciutat on les
putes treballen i els oferim la pos-
sibilitat de fer una pausa, seure,
pendre alguna cosa de menjar o
beure, i a més repartim preserva-
tius”.

D’altra banda, el local de l’as-
sociació, situat en una zona on
s’exerceix la prostitució, acull
diverses activitats culturals que
apropen el món intel·lectual al
barri de les putes, com ara jorna-

des, exposicions o concerts. Tota
la tasca d’informació i mobilitza-
ció duta a terme per Hetaria va
obtindre fruits en febrer del 2002
amb la primera manifestació de
l’Estat Espanyol on les prostitutes
reclamaven els drets. Com recorda
Mamen Briz, “va ser un èxit de
participació. Vam denunciar el
menyspreu social que obliga les
prostitutes a mantindre una doble
vida. Moltes es posaren màscares
per tal de no ser reconegudes ni fit-
xades per la policia”.

LA SITUACIÓ EMPITJORA. En desem-
bre del 2003 el Parlament basc va
atorgar al col·lectiu el Premi René
Cassim en defensa dels drets
humans. Però en 2004 la situació
va empitjorar a conseqüència del
“pla contra l’esclavitud sexual”
proposat per l’Ajuntament de
Madrid. Això va suposar un aug-

ment de la presència policial, la
persecució dels clients i les pros-
titutes, cosa que va provocar una
major clandestinitat a l’hora d’e-
xercir la prostitució. Les més afec-
tades van ser les immigrants, sot-
meses a contínues batudes. El
col·lectiu Hetaria va respondre a
aquest pla amb cassolades davant
l’ajuntament, perquè volen conti-
nuar lluitant fins que obtinguen un
espai per a treballar segur, la fi dels
controls policials i el reconeixe-
ment de la prostitució com a ofici
regulat.

La transcendència d’aquest
moviment arribarà a la gran pan-
talla de la mà de Fernando León
de Aranoa, qui està a punt d’es-
trenar Princesas. La pel·lícula
tracta el tema de la prostitució, el
director es va documentar parti-
cipant en la unitat mòbil del
col·lectiu.
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Deu anys 
defenent els
drets de les
prostitutes

Esbusquen voluntaris
per als Campionats 
de Vela i Orientació

CONFERÈNCIA. La Universitat de València rep Hetaria, una associació que llluita per les dones

Dimarts passat va celebrar-se al Campus dels
Tarongers i a la Nau la conferència anomenada
Polítiques sobre la prostitució. Es pretenia apropar a la
Universitat el treball que està duent a terme el col·lectiu
Hetaria, una associació que lluita per defendre els drets
de les prostitutes. Hi van participar Mamen Briz, cofun-
dadora d’Hetaria, i Carolina Hernández, treballadora del
sexe i membre del col·lectiu.

“Volem que la socie-
tat aprenga a viure
amb una dona no
marginal sinó margi-
nada, no criminal
sinó criminalitzada”

REDACCIÓ

La Facultat de Dret de la
Universitat de València ha
coorganitzat les jornades
commemoratives dels vint-
i-cinc anys de l’Estatut dels
Treballadors, celebrades la
passada setmana a la Ciu-
tat de la Justícia de Valèn-
cia.

La iniciativa va comptar
amb la participació del
Col·legi Oficial de Graduats
Socials i la Generalitat.

Les jornades estaven or-
ganitzades en diverses tau-
les, on tres ponents analit-
zaren alguns aspectes de
l’Estatut dels Treballadors.
Les fonts i l’àmbit de la re-
lació laboral, les condicions

de treball, la contractació,
les extincions dels contrac-
tes, la representació dels
treballadors o la negociació
col·lectiva van ser alguns
dels temes debatuts.

L’expresident del Tribu-
nal Constitucional Miguel
Rodríguez Piñero va ser
l’encarregat de pronunciar
la conferència de clausura,
títulada Evolución de los
derechos de los trabajado-
res desde las perspectivas
de la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional.

Entre altres, hi participa-
ren els professors de la Uni-
versitat de València José
María Goerlich, Juan López
Gandía, Juan Manuel
Ramírez i Luis Camps.

L’Estatut dels Treballadors
compleix vint-i-cinc anys

La professora Teresa Yeves junt amb Carolina Hernández i Carmen Briz, a Tarongers. 
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REMEI CASTELLÓ

L’Observatori d’Inserció Pro-

fessional i Assessorament Labo-

ral (OPAL), que dirigeix el pro-

fessor José María Peiró, ha ela-

borat un estudi sobre la mobili-

tat geogràfica dels titulats de la

Universitat de València i les

seues implicacions per a la in-

serció professional. L’informe

s’ha efectuat sobre 14 titulacions

per tal de determinar les impli-

cacions de la mobilitat geo-

gràfica sobre determinats aspec-

tes relacionats amb la qualitat de

l’ocupació. Amb aquesta inten-

ció, l’OPAL ha analitzat diver-

ses característiques del primer i

últim treball d’una mostra re-

presentativa de titulats en funció

de la ubicació geogràfica d’a-

quests llocs de treball. En l’estu-

di s’han distingit els treballs que

s’han aconseguit a la localitat de

residència, a la província de re-

sidència però no a la localitat, i

els aconseguits en altres provín-

cies de la mateixa comunitat

autònoma, en la resta d’Espanya

o a l’estranger.

L’informe conclou que la mo-

bilitat geogràfica dels titulats

universitaris en obtindre una

ocupació millora les oportunitats

d’inserció professional i la seua

qualitat. Cosa que s’observa en

analitzar els salaris mitjans dels

titulats, la qualitat del treball

aconseguit, els nivells de res-

ponsabilitat del lloc de treball i

la grandària de l’empresa on s’ha

aconseguit el treball. A més, la

mateixa valoració dels titulats

posa de manifest que diversos

aspectes de la formació rebuda

tenen més valor per a obtindre el

primer treball quan aquest es

busca i s’obté a llocs diferents als

de residència.

L’informe s’ha realitzat sobre

titulacions que s’imparteixen a

la Universitat i que abracen les

ciències bàsiques, les de la salut,

les socials, les humanitats i edu-

cació, i les carreres tècniques. En

concret les llicenciatures de Quí-

mica, Matemàtiques, Física,

Farmàcia, Administració i Di-

recció d’Empreses, Psicologia,

Filologia Hispànica, Història i

Geografia; les enginyeries d’E-

lectrònica i Informàtica; i les di-

plomatures de Fisioteràpia, Bi-

blioteconomia i Documentació,

i Mestre d’Educació Infantil.

PROP DE CASA. L’enquesta s’ha

fet sobre una mostra de 2.007 ti-

tulats, un total de 1.881 han con-

testat quina és la localitat on tre-

ballen i la relació amb el seu nu-

cli familiar. Els enquestats que

han contestat la pregunta han su-

posat el 93,72% (en aquest cas,

els percentatges que es donen a

continuació són referits a les

1.881 persones que han contes-

tat la pregunta). El resultat és que

827 titulats treballen en la seua

localitat, cosa que representa un

43,97%. Un total de 843 perso-

nes treballen en una altra locali-

tat de la província de residència,

el que suposa un 44,81%. Men-

La Universitat presenta un estudi sobre la mobilitat geogràfica dels seus titulats i les seues implicacions per a la inserció professional

Els titulats 
prefereixen cobrar
menys i treballar
prop de casa
Un estudi efectuat per l’OPAL sobre catorze titula-
cions de la Universitat de València constata que la
major part dels titulats enquestats prefereixen tre-
ballar prop del seu domicili. Una decisió que els
força a renunciar a un 31,55% del seu sou, ja que
si optaren per desplaçar-se de ciutat o país això és
el que cobrarien de més respecte al salari retribuït
en la seua localitat. L’excessiu preu de la vivenda,
la falta de treball estable, components culturals i el
limitat coneixement d’idiomes duen a aquesta
situació d’immobilitat.

La diferència de tre-
ballar fora a fer-ho a
la localitat de
residència pot estar
al voltant de tres-
cents euros

José M. Peiró, director de l’estudi.
FOTO: M. LORENZO

En portada

Com a terme mitjà, els titulats que
han aconseguit el treball fora de la
província de residència incrementen
en un 31,55% el seu salari si es com-
para amb el que reben els titulats que
han aconseguit el seu treball a la lo-
calitat de residència. En xifres, com a
exemple, un titulat que ha trobat tre-
ball a la localitat de residència pot es-
tar cobrant 1.037,81 euros. Si es
compara amb un company amb les
mateixes característiques que ha tro-
bat faena fora de la localitat però en
la mateixa província de residència, el
sou puja a 1.096,17 euros, però si

s’observa el cas d’un altre titulat que
s’ha traslladat a una altra província de
la mateixa comunitat, a una altra ciu-
tat d’Espanya o a l’estranger, el salari
arriba als 1.365,3 euros. És a dir,
que s’estaria parlant d’una diferència
d’uns tres-cents euros.
A més, els titulats que han aconse-
guit el treball fora de la seua provín-
cia mostren, segons l’estudi de José
María Peiró, un major grau de satis-
facció amb el sou percebut. En una
escala de 0 (cap satisfacció) a 10
(màxima), aquells que treballen en
una altra província espanyola o a l’es-
tranger mostren una satisfacció mitja-
na de 6,92, mentre que els qui treba-
llen en la mateixa localitat o a la
província presenten una puntuació
mitjana de 6,4 o inferior.

Els canvis socials, econòmics i
culturals requereixen una major
mobilitat geogràfica de les per-
sones amb el fi d’aconseguir
majors oportunitats d’ocupació
i de proporcionar recursos hu-
mans més adequats a les de-
mandes i necessitats en els di-
ferents llocs de treball. A Es-
panya s’ha assenyalat amb
freqüència que aquesta mobili-
tat és insuficient i també s’han
apuntat diversos aspectes que
la dificulten com ara el cost de
la vivenda o factors culturals
que valoren l’estabilitat geogrà-
fica.
La Unió Europea porta temps
promoguent polítiques i mesu-
res per a potenciar la mobilitat
i la lliure circulació dels treballa-
dors com una estratègia per a
optimitzar oferta i demanda en
els mercats de treball euro-
peus i la reducció de les eleva-
des taxes de desocupació. Al-
gunes mostres d’aquestes ac-
tuacions en l’àmbit universitari
són els programes de Human
Capital and Mobility, els acords
sobre la convergència cap a un
Espai Europeu d’Educació Su-
perior, el programa Erasmus i
els esforços per a fer més
transparents les qualificacions
mitjançant la creació d’un “eu-
ropass” professional.
L’estudi elaborat per l’OPAL re-
vela que no obstant això, la
mobilitat dels estudiants i titu-
lats universitaris a Espanya és
encara molt limitada. De fet,
són relativament baixos els
percentatges dels estudiants
que es benficien del programa
Erasmus i el d’aquells que estu-
dien en una universitat diferent
a la de la seua província.

Anar-se’n fora
suposa un 31,55%
més de sou 

Canvis socials,
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tre que l’11,22% s’han traslladat

més enllà de la província. D’a-

questa última xifra, 108 titulats

treballen en una altra província de

la mateixa Comunitat Autònoma,

cosa que representa un 5,70%. Per

la seua banda, un total de 85 per-

sones (4,5%) treballen en una al-

tra comunitat autònoma però dins

de l’Estat Espanyol, i només 18

persones (1%) treballen a l’es-

tranger. Unes dades que criden

l’atenció pel que fa a la disponi-

bilitat dels estudiants de la Uni-

versitat a l’hora de canviar de do-

micili en funció del seu treball.

Però aquestes xifres no disten

molt del que el professor Peiró ha

extret d’enquestes efectuades al-

tres anys i, a més de València, am-

pliades a joves de grans ciutats

com ara Barcelona i Madrid. En

les enquestes fetes per José María

Peiró per a l’Observatori d’Inser-

ció Laboral de l’IVIE i Bancaixa

durant els anys 1999 i 2002 les da-

des revelaven que els entrevistats

preferien treballar en la seua lo-

calitat o en un lloc pròxim on no

calguera un gran desplaçament.

Així, les xifres durant eixos dos

anys oscil·laven sobre el 71% i el

73% pel que fa als joves que tre-

ballaven en la seua localitat.

“Unes dades destacades perquè es

tracta d’un percentatge alt i esta-

ble”, afirma Peiró. De fet, si es

compara amb els resultats obtin-

guts de l’estudi realitzat als titu-

lats de la Universitat, la tendència

continua sent la mateixa, la major

part dels titulats vol treballar i tre-

balla en la seua zona de residèn-

cia. En una altra enquesta efec-

tuada per Peiró sobre 3.000 per-

sones representatives de les que

han fet un curs de Formació Ocu-

pacional al Servef, el 44% accep-

taria un treball en una altra loca-

litat a la de residència que impli-

cara canvi de domicili. Aquesta

disposició baixa encara més en les

dones, de les quals només estarien

disposades al canvi el 34%.

FALTA D’INCENTIUS PER ANAR-SE’N
FORA. Totes aquestes dades con-

firmen la falta d’incentius perquè

els joves opten per traslladar el

seu domicili en cerca d’unes mi-

llors condicions laborals. De fet,

la Unió Europea ha criticat la

política laboral del Govern espa-

nyol en aquest sentit i li ha exigit

una major implicació en políti-

ques d’ocupació i sobretot en l’e-

liminació d’obstacles per a la mo-

bilitat geogràfica. Sobre això

Peiró confirma que hi ha molt a

fer. Segons el director de l’OPAL,

hi ha diversos tipus d’obstacles

que dificulten la mobilitat, “molts

són estructurals, és a dir, la vi-

venda és cara i hi ha una alta taxa

d’inseguretat laboral, les ofertes

laborals no donen prou estabilitat

en el treball, es tracta d’una ofer-

ta flexible”. Però, a més, Peiró

també destaca components cultu-

rals, “en la nostra cultura és molt

important estar prop de la famí-

lia. El 35% dels joves encara viu

a casa dels pares”. En aquest sen-

tit, el director de l’informe expli-

ca que “quan s’analitzen quines

són les variables que fan que uns

titulats tinguen més mobilitat que

altres, l’edad i el sexe no influei-

xen. Però el que sí que influeix

perquè es queden és per exemple

viure a casa dels pares, estar ca-

sats o viure en parella, els en-

questats també valoren la família

i la participació social, i també hi

ha qui percep que el mercat labo-

ral està prou bé”. Un altre aspec-

te que dificulta la mobilitat és una

formació relativament limitada

d’idiomes. Segons Peiró, el que

en major mesura anima a una per-

sona a canviar és estar desocupat

i tindre estudis secundaris i uni-

versitaris.

L’estudi de l’OPAL també revela
que els titulats que han optat per
treballar fora de la seua zona
d’origen i han optat per la mobili-
tat veuen recompensat el seu
esforç a l’hora de trobar una fae-
na de qualitat alta, és a dir, un
treball que requereix titulació uni-
versitària i que a més té molta
relació amb la titulació estudia-
da. En aquest cas suposa una xi-
fra del 77,7% en l’últim treball
que l’enquestat ha aconseguit i
del 71,2% si es parla del primer
treball que ha desenvolupat. En
el cas dels titulats que han optat
per quedar-se en el seu lloc de

residència o de procedència les
xifres baixen. En el cas del pri-
mer treball, només el 49,7%
dels titulats troben un treball de
qualitat alta, i si es parla de l’úl-
tim treball aconseguit les dades
arriben al 62,3%. Un poc més
positives es poden veure les da-
des en el cas dels titulats que
treballen en la mateixa província
de residència però en una altra
localitat. Ací s’observa que el
58,8% dels titulats que han
aconseguit el seu primer treball
el poden considerar de qualitat
alta, i quan es parla de l’últim
aconseguit el percentatge arriba

al 67,5%. La resta de titulats en-
questats que no tenen una faena
de qualitat alta estan desenvolu-
pant treballs que bé requereixen
una titulació universitària, però
amb poca o cap relació amb la
titulació estudiada; faenes que
no requereixen titulació univer-
sitària, encara que presenten
bastant o molta relació amb la ti-
tulació estudiada; o treballs que
no requereixen titulació univer-
sitària i tenen a veure poc o res
amb la titulació estudiada.
D’altra banda, pel que fa a llocs
de responsabilitat en la supervi-
sió d’altres treballadors, els re-
sultats de l’estudi mostren que
els titulats que treballen fora de
la província ocupen llocs amb
responsabilitat de supervisió/di-
recció en percentatges molt
més elevats que aquells que tre-
ballen en la seua pròpia localitat
o província. Per exemple, el
87,2% dels titulats que treballen
fora ocupen llocs de treball amb
persones al seu càrrec davant
del 69,8% dels qui treballen en
la seua localitat de residència, o
el 72,5% dels qui treballen a la
província on viuen.
Els resultats també mostren que
entre els qui tenen més mobilitat
hi ha una major proporció de titu-
lats que treballen a empreses
més grans.

Major qualitat en
el treball i llocs de
responsabilitat

LÓPAL rep la consulta de molts estudiants. FOTOS: M. LORENZO
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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 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 SUBSCRIPCIÓ

L’ACV Tirant lo Blanc, conjunta-
ment amb la Universitat, celebra
des de hui dijous 14 d’abril el III
Seminari Valencianista a la
Universitat de València sota el
lema Un camí per al futur. Durant
tres jornades els assistents revisa-
ran la trajectòria històrica del
valencianisme a través dels reptes
pendents per al segle XXI. La pro-
jecció del documental Del roig al
blau, produït per la Universitat,
obri els actes aquesta vesprada
(17 hores) al Saló de Graus de l’e-
difici històric. A continuació el pro-
fessor Vicent Flor oferirà una com-
ferència titulada Fem tard? sobre
el valencianisme i l’espanyolisme a

l’Europa democràtica. El proper
21 d’abril hi haurà una taula redo-
na en què es debatrà el futur del
valencianisme polític i que comp-
tarà amb la participació dels
secretaris generals d’EUPV, Bloc,
ERPV i ONV. L’últim dia, el 28 d’a-
bril, l’acadèmic Rafael Alemany
oferirà una comferència, a les 17
hores, sobre el valencià després
del dictamen de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua i a les 19
hores Josep Solves parlarà sobre
el pensament nacionalista valen-
cià. Les inscripcions a les jorna-
des són gratuïtes enviant un cor-
reu amb les dades personals a
informacio@tirant.org.

Dues ofertes del Col·legi Major
Lluís Vives per a aquesta setmana
se centren en l’activitat musical i
cinematogràfica. Dins del cicle de
projeccions colombianes i mexica-
nes es passa el proper dimarts,
19 d’abril i a les 22:15 hores, la
coproducció mexicanoespanyola
La perdición de los hombres
(1999), d’Arturo Ripstein. El
mateix dia a les 19:30 hores
actuarà l’International Trio dins del
III Cicle de Guitarra Clàssica. El
programa inclou obres de
Jiorginakis, Kaniaris, Rodrigo,
Falla, Pujol i Pizzolla. L’entrada a
tots els actes és gratuïta.

El CADE convoca les bases per a
la selecció de voluntaris per a par-
ticipar en la Xarxa de Voluntaris
Universitaris d’UNITeS, amb el
Programa de Voluntaris de Nacions
Unides. UNITeS (Servei de
Tecnologia i Informació) és un pro-
jecte del secretari general de
l’ONU, Koffi Annan, que pretén esti-
mular i facilitar les contribucions
dels voluntaris per a tancar la bret-
xa digital oberta entre les perso-
nes que utilitzen les noves tecnolo-
gies de manera rutinària i aquelles
que no tenen cap possibilitat d’ac-
cedir-hi. Les sol·licituds es poden
presentar al CADE fins a les 14
hores del dia 18 d’abril. La convo-
catòria pretén seleccionar els estu-
diants que la Universitat proposarà
per a participar en la Xarxa de
Voluntaris Universitaris d’UNITeS,
que farà la tria definitiva entre els
candidats segons els seus mèrits
acadèmicoprofessionals i la desti-
nació que hagen demanat. Així
mateix, el CADE becarà els quatre
alumnes seleccionats per UNITeS
que millor puntuació hagen obtin-
gut, concedint-los una ajuda de
360 euros al mes i les despeses
dels bitllets d’anada i tornada. Els
destinataris d’aquesta convocatò-
ria són els estudiants de la
Universitat de València matriculats
en el curs 2004-2005 en primer,

segon o tercer cicle. Hauran d’a-
creditar coneixements bàsics
d’anglés i informàtica, així com dis-
posició d’aptituds i capacitats per
a dur a terme tasques de coopera-
ció al desenvolupament. En la pre-
selecció inicial que realitzarà la
Universitat a través del CADE es
valoraran l’expedient acadèmic, els
coneixements d’anglés, d’informàti-
ca i noves tecnologies. A més, es
valoraran molt l’experiència i les
aptituds de l’alumne en progra-
mes de cooperació i solidaritat

que incloguen estades i des-
plaçaments a països del sud o
en vies de desenvolupament. La
incorporació al programa
UNITeS es realitzarà a partir del
mes de juliol i normalment
comprén sis mesos d’estada.
Per a obtindre més informació
sobre els projectes, les condi-
cions laborals i de seguretat,
així com els processos de selec-
ció i durada, es pot consultar
uv.es/cade/v/voluntariat/uni-
tes05/basunites05.html.

De tot

TAM-TAM

Classes de Portugués. Professora titulada i
nadiua. Sonia. Telèfons: 626 76 13 91/96
137 06 29.

Classes d’Hebreu. Professora titulada s’ofereix
per a impartir classes d’hebreu bíblic i modern
de qualsevol nivell. Tel. 635 69 49 00.

Nativa russa dóna classes particulars de
Rus a tots els nivells. Els interessats podeu
telefonar al 96 385 48 14 (Irina).

Classes de Grec Modern. Llicenciat natiu.
Tots els nivells. Material de diverses universi-
tats gregues. Tel. 679 55 74 56.

Necessites Valencià? 7 euros l’hora. Servei a
domicili. Tel. 96 397 59 56 (Toni).

Jove amb experiència internacional s’ofe-
reix per a impartir classes particulars d’italià,
alemany, valencià, portugués, espanyol per a
estrangers, llatí i repàs general. Preus molt
econòmics. Tels. 646 62 33 97/657 81 78
17/617 19 97 64.

Classes de Francés. Professora dóna classes
de francés a tots els nivells. Preparació d’exà-
mens, traduccions i conversa. Danièle. Tel. 96
360 84 07.

Intercanvi d’idioma espanyol/francés. Es
busca natiu francés per a fer intercanvi d’i-
dioma i treballar. Tel. 617 25 85 82 (Rafa).

Intercanvi d’idioma espanyol/italià i ale-
many. Busque italià/ana per a fer intercanvi
d’idioma. També alemany. Tels. 96 392 55 46
i 626 15 39 75 (Ángela).

Intercanvi d’idioma espanyol/italià. Busque
italiana per a fer intercanvi d’idioma. Tel. 620
42 12 09 (Raúl).

Classes d’Esperanto. Classes gratuïtes.
Dimecres de 19:30 a 20:30 hores. Tel. 96
366 09 82.

Classes de Japonés. Nativa llicenciada en
Filologia Hispànica i diplomada en llengua
estrangera dóna classes de japonés a tots els
nivells. Preparació per al Noken i beques. Tel.
666 62 27 53 (Ako).

Estudianta s’ofereix per a cuidar xiquets,
pel matí o la vesprada. També ajuda en les
tasques del col·legi. Tel. 670 97 41 19.

Estudianta de Biologia s’ofereix per a cui-
dar xiquets els caps de setmana. Amb
experiència. Títol de Monitora del Centre de
Vacances i becària en La Nau dels Xiquets.
Tel. 657 53 79 37.

S’ofereix treball com a hostessa per a fires,
congressos i promocions. Interessades podeu
enviar el currículum o acostar-vos a Balance.
C/Baró de Càrcer 21-2. Tel. 96 351 11 67.

S’ofereix treball per a metges. El Parc
Aquàtic Badia de Roses ofereix un lloc de tre-
ball com a metge per a la temporada d’estiu
2005, des de juny a finals de setembre.
Inclou contracte, seguretat social, allotjament,
menjar i sou mensual net més gratificació. Cal
enviar currículum a Park Aquàtic Roses SA,
ctra. Cadaqués km 0,78. Roses, 17480.
Girona. Tel. 972 25 43 44 (Pere).

Projecte Xaloc. Necessitem voluntaris per a
treballar amb xiquets i xiquetes del barri de
Russafa amb problemes socials i escolars.
Realitzem activitats de repàs escolar, jocs,
tallers i eixides, dilluns, dimecres i divendres
per les vesprades. Estem a Pere III el Gran
20, baix. Tels. 96 373 04 40 i 636 38 41 44
(Juan) i 654 84 85 24.

Voluntariat social a Cáritas. El Projecte
Siroco treballa en la intervenció amb menors
i adolescents en situació de risc d’inadaptació
social al barri de Benicalap. Es fan activitats
de recolzament escolar, tallers, jocs, eixides.
Ens reunim les vesprades de dilluns, dimecres
i divendres. Interessats telefoneu al 610 82
20 91 o al 679 70 45 78 (Jose).

Es necessiten voluntaris per a un programa
de dinamització a centres escolars de
València. Treball d’integració social amb
immigrants, joves d’ètnia gitana, etc.
Informació al 96 395 09 31 o
valenciastch@terra.es.

Programa Intergeneracional Viure i
Conviure. La Universitat de València, a través
d’un conveni amb la Caixa de Catalunya i
l’Ajuntament de València, ofereix als estu-
diants conviure amb persones majors a canvi
de tindre allotjament gratuït durant el curs
acadèmic i una ajuda econòmica. Interessats
cal remetre a les oficines del CADE la sol·lici-
tud. Més informació: 96 386 47 71 i
www.uv.es/cade.

Es lloga pis. A Burjassot. Molt prop del cam-
pus. Reformat. Preu: 360 euros. C/Balmes.
Tel. 677 80 32 68 (Adriana).

Es lloga pis. Totalment reformat, molt ample.
Preu: 450 euros, despeses de comunitat
incloses. Av/Burjassot 83. Tel. 637 90 73 72
(Javier).

Es lloga pis. Al costat de la platja. Preu: 450
euros, despeses d’escala incloses. C/Justo
Vilar 34. Tel. 676 33 13 43 (Félix).

Es lloga pis. A Mislata. Molt prop de l’Hospital
General. Casa tipus planta baixa. A cinc
minuts del metro. Preu: 390 euros. C/Dos de
Maig 16. Tel. 96 379 45 78 o 978 70 22 00
(mes d’agost). Ángeles.

Es lloga pis. Totalment equipat. Bona comuni-
cació amb els campus i molt a prop de
Magisteri. C/Escultor José Capuz 15. Tel. 96
334 71 94 (Antonio).

Es lloga pis. Reformat. Totalment equipat.
Bona comunicació. C/José María Haro 18.
Tel. 96 316 41 68 (Gustavo).

Compartir amb estudiants. Es busca xica.
Ben comunicat amb la Universitat amb
autobús i metro. Habitacions grans amb
escriptori. Pis ben equipat. Preu: 180 euros.
C/José María Mortes Lerma 30. Tel. 96 384
24 30 (María Vicenta).

Compartir amb estudiants. Es busca xica
major de 25 anys. Ben equipat. Dúplex amb
habitació individual i terrat. Preu: 187 euros.
Pl/Xúquer 16. Tel. 670 794 326 (Meli).

Compartir amb estudiants. Es busca xica.
Bona comunicació. Totalment equipat. Preu:
120 euros. Carretera Escrivà 27. Tel. 96 342
08 12 (Amparo).

Compartir amb estudiants. Es busca xic/a.
Cèntric, ample i ben comunicat amb campus i
Magisteri. Ambient d’estudi. Preu: 190 euros
despeses incloses. Av/Regne de València 68.
Tel. 652 93 36 03 o 96 272 04 96 (Manuel).

Compartir amb estudiants. Es busca xic/a. A
Burjassot. Pis acabat de reformar, amb balcó.
Proper al metro. Preu: 200 euros. C/Amadeo
Desfilis 13. Tel. 656 55 39 66 (Lucía) o 645
30 45 00 (Narciso).

Compartir amb estudiants. Es busca xica no
fumadora. A Benimaclet. Acabat de reformar.
Ben equipat. Amb parquet, telèfon i iacuzzi.
Preu: 210 euros despeses d’aigua incloses.
Av/Valladolid 38. Tel. 652 12 37 75 (Inma).

Es lloga habitació. Es busca xic/a. A cin-
quanta metres del metro i de l’autobús. Línia
de connexió a Internet. Zona de serveis i
comerços. A compartir amb la propietària.
C/Fontanares. Preu: 250 euros. Tel. 96 377
35 55 (Francisca).

Es lloga habitació. Es busca xic/a. Zona
Russafa. Habitació gran i assolellada.
Bicicleta. C/Vivons 31. Preu: 230 euros des-
peses incloses. Tel. 96 374 93 50 (Rosa).

Es lloga habitació. Es busca xica no fuma-
dora. Pis ample i moblat. Ben comunicat amb
universitats. C/Ministre Luis Mayans 10. Preu:
90 euros. Tel. 96 329 83 23 o 647 53 74 98
(Milagros).

Es lloga habitació. Es busca xic/a. Lluminós.
Habitacions amb bany. C/General San Martín
15. Preu: 350 euros despeses incloses. Tel.
654 86 83 14 (Jerónimo).

PISOS

VOLUNTARIAT

DIVERSOS

CLASSES

La Universitat debat sobre els
reptes del valencianisme

Música i
cinema al 
Lluís Vives

Oberta la convocatòria per a seleccionar
voluntaris UNITeS a Nacions Unides



REDACCIÓ

La Universitat va acollir el pas-

sat dilluns la presentació de

l’Olimpíada de Biologia de la

Comunitat Valenciana 2005 per

als representants de la província

de València. Era un acte de ben-

vinguda als participants d’aquesta

demarcació i els seus professors. 

L’Olimpíada de Biologia de la

Comunitat Valenciana 2005 està

organitzada per la Universitat de

València, la Universitat Jaume I

i Universitat d’Alacant, amb la

coordinació de la Delegació per

al Pla d’Incorporació a la

Universitat de València, i té com

a objectiu fonamental l’estimu-

lació entre els joves de l’estudi

de les diferents àrees de la bio-

logia.

En aquesta edició podran par-

ticipar tots els alumnes de cen-

tres d’ensenyament matriculats

durant el curs 2004-2005 en l’as-

signatura de biologia de segon de

batxillerat de les tres províncies

de la Comunitat Valenciana. La

participació és individual.

La data de l’examen serà el

proper 23 d’abril, a les 10 hores,

a l’Aulari Interfacultatiu del

Campus de Burjassot de la

Universitat; a l’Aula Magna de

l’ESTCE de la Universitat Jaume

I de Castelló; i a les aules 1, 2 i

3 de la Facultat de Ciències de la

Universitat d’Alacant.

L’examen serà anònim i con-

sistirà en una prova sobre els con-

tinguts del programa de biologia

de segon de batxillerat. Constarà

de dues parts: en la primera, els

alumnes hauran de respondre una

sèrie de qüestions relatives a un

text d’actualitat cientificobiolò-

gica i constituirà el 40% de la

qualificació final. La segona part

constarà de tres preguntes sobre

diversos aspectes del contingut

del programa. Es valoraran el

coneixement i la comprensió dels

conceptes i dels processos cientí-

fics. Aquesta part constituirà el

60% de la qualificació final. En

les dues parts es valorarà la capa-

citat d’expressió i el domini del

llenguatge científic.

L’acte de lliurament dels pre-

mis de l’Olimpíada de Biologia

2005 serà el dia 3 de juny, a les

18 hores, a l’Aula Magna de la

Universitat de València.

MARTA SIMON/
GEMMA BOTELLA

Einstein, l’home i l’obra és un pas-

seig per la vida del geni de la

física. Imatges que mostren el seu

context familiar, els anys d’estu-

diant a Zuric, la vida a Suïssa com

a treballador en una fàbrica de

patents o la importància del 1905,

l’annus mirabilis, quan va publi-

car una sèrie d’articles en la revista

alemanya Annalen der Physik.

Aquests treballs reflectien els seus

descobriments més importants,

cent anys després la ciència con-

tinua explorant l’univers d’Eins-

tein. Però la seua vida no sols és

recordada pels seus descobri-

ments, la transcendència arriba a

l’àmbit social, polític i cultural.

Altres temes reflectits en la mos-

tra són l’etapa berlinesa, la guer-

ra, els viatges, els premis i la fama.

També s’hi pot descobrir el seu

viatge a Espanya, on visità

Barcelona, Madrid i Saragossa, i

la seua estada definitiva als Estats

Units. Mai no tornà a Europa, però

continuà interessant-se per tots els

esdeveniments que hi ocorrien: la

guerra civil espanyola, l’Alema-

nya nazi, etc.

En la confecció del guió, la

redacció dels textos i la selecció

del material iconogràfic han

col·laborat estretament quatre per-

sones. Pedro Ruiz, qui treballa al

Museu Nacional de Ciència i

Tècnica de Madrid, i Josep Simón,

estudiant de la Universitat de

Leeds. Ambdós estan preparant la

tesi doctoral en Història de la

Ciència. També Víctor Navarro,

catedràtic d’Història de la Ciència,

i Pedro González, professor de

Física Teòrica. Tal com expliquen,

els materials iconogràfics expo-

sats procedeixen dels seus llibres

i de les institucions on treballen.

L’EINSTEIN MÉS HUMÀ. Víctor

Navarro i Pedro González, com a

part de l’organització d’aquesta

commemoració, assenyalen:

“Hem volgut oferir materials per

a construir una image complexa

d’Einstein, com ho és la de qual-

sevol ésser humà. Va ser, sens

dubte, un dels científics més crea-

tius i interessants dels segle XX, si

no el que més. També va ser una

persona interessada àmpliament

per la cultura i compromesa amb

les qüestions ideològiques, políti-

ques i socials de la seua època”.

Com afegeixen, el científic no va

viure en una època fàcil, “el segle

XX va ser un dels més tràgics de

la història europea: la desolació

que van causar les guerres va ser

major que en qualsevol segle ante-

rior, i la ciència-tecnologia va tin-

dre un paper important. Einstein

va viure dues guerres i adoptà

posicions clares en favor de la pau,

la solidaritat entre pobles i en con-

tra del militarisme, el feixisme i

el nazisme”.

D’altra banda, aquesta exposi-

ció també aporta algunes dades

per a reflexionar sobre la relació

entre el pensament científic, la tèc-

nica i la cultura en totes les seues

manifestacions.

TARANNÀ PACIFISTA. Einstein va

ser tota la vida un pacifista con-

vençut. Al començament de la

primera guerra mundial va refu-

sar tindre res a veure amb el

Manifest al món civilitzat en què

noranta-tres intel·lectuals ale-

manys tractaven de justificar

l’actitud alemanya i signà el

Manifest pels Europeus, de

caràcter internacionalista i paci-

fista.

Des dels anys trenta, amb l’ar-

ribada del nazisme a Alemanya

i la seua oposició al règim, va

haver de viatjar per a protegir-se

del govern alemany.

Durant la seua estada als Estats

Units col·laborà amb el govern

en la construcció d’armament nu-

clear, impulsat pel seu rebuig al

nazisme. Després de la trista

comprovació de l’efectivitat de

la bomba atòmica en agost del

1945 sobre Hiroshima i

Nagasaki, diria: “M’hauria esti-

mat més ser llanterner.”

Ramon Navarro, estudiant de

Farmàcia, s’ha passejat pel vestí-

bul de la seua facultat i després

de veure l’exposició afirma que

“em sembla una proposta molt

interessant i accessible. No sabia

que Einstein havia estat tan com-

promés amb les causes socials

del seu temps. I ha estat divertit

veure’l més jove, quasi ir-

reconeixible perquè sempre que

penses en ell l’imagines amb el

pèl blanc i escarotat....”.

La programació de la celebra-

ció dels cent anys d’herència

einsteniana inclou, a més d’a-

questa exposició, un cicle de deu

conferències en les quals s’ana-

litzen contribucions científiques

rellevants d’Einstein. Com expli-

quen Pedro González i Víctor

Navarro, “estan tenint una aco-

llida molt favorable per part del

públic universitari, encara que se

celebren els dijous a les 12:30 i

a aquesta hora hi ha classes a la

Facultat de Física”.
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Einstein, un
pacifista entre
dues guerres
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Un centenar d’estudiants de bat-

xillerat van participar el passat

dissabte 9 d’abril en les proves

eliminatòries de l’Olimpíada

d’Economia que es van celebrar

al Campus dels Tarongers. Els

estudiants procedien d’instituts

públics i centres de secundària

de les comarques de València,

en unes proves que per tercer

any consecutiu organitza la

Facultat d’Economia.

Els estudiants que superen la

prova del dissabte, que simultà-

niament se celebrava a Castelló

i a Alacant per a les seues res-

pectives demarcacions, compe-

tiran posteriorment en la II

Olimpíada d’Economia d’àmbit

autonòmic. En l’edició anterior

la participació dels centres de

València i comarques va estar

al voltant dels cent cinquanta

alumnes. En l’organització han

participat professors

d’Economia de més de dos-

cents centres de batxillerat i

ensenyament secundari de la

província de València. Amb

aquesta competició la Facultat

d’Economia de València i les

seues homòlogues d’Alacant i

de Castelló pretenen estimular

l’estudi de les ciències econò-

miques entre els joves.

Els millors classificats segons

el parer del tribunal rebran com

a premi la matrícula gratuïta en

el primer curs de qualsevol de

les disciplines que s’impartei-

xen a la Facultat d’Economia, i

un ordinador personal, més un

altre per al centre al qual per-

tanyen.

Prop de cent estudiants
en les proves d’Economia

EXPOSICIÓ. La Universitat ofereix un passeig per la vida d’aquest geni de la ciència

La Facultat de Farmàcia acull des del 7 d’abril l’exposi-
ció Einstein, l’home i l’obra, una il·lustració sobre la
transcendència científica i humana del cèlebre físic teò-
ric del segle XX. La Facultat de Física i la Càtedra de
Divulgació de la Ciència han organitzat aquest recull d’i-
matges dins de la celebració dels Cent Anys d’Herència
Einsteniana i per a commemorar el cinquanta aniversari
de la seua mort.

Una imatge de l’exposició. FOTO: MIGUEL LORENZO



10 14 ABRIL 200510 NÚM. 230 Agenda

El Col·lectiu Lambda 
organitza un cicle 
de cinema en valencià
El Grup Universitari del
Col·lectiu Lambda, amb la
col·laboració del Servei de
Política Lingüística, ha orga-
nitzat el 10é Cicle de
Cinema Lèsbic, Gai,
Transsexual i Bisexual a la
Universitat de València.
Totes les pel·lícules es pas-
saran en valencià i aniran
acompanyades d’una pre-
sentació i d’un col·loqui
posterior. L’Aula Sanchis
Guarner de la Facultat de
Filologia acollirà les proje-
cions, a les 18 hores de la
vesprada, entre el 18 i el
22 d’abril.

ELS FILMS. Amic Amat
(1999), de Ventura Pons,
obrirà el cicle el proper dilluns
18 d’abril; la pel·lícula d’Agustí
Villaronga El mar (2000) es pro-
jectarà dimarts; dimecres serà
el torn de Gràcies per la propina
(1997), l’adapatació cinema-
togràfica de Francesc Bellmunt
de la novela de Ferran Torrent.
Per als dos darrers dies s’han
previst les dues pel·lícules
menys recents. Dijous 21 d’abril
es passarà Costa Brava (1994),
de Marta Balletbó-Coll, i diven-
dres es podrà visionar una altra
obra del director català Ventura
Pons, Ocaña, retrat intermitent
(1978).

INICIATIVA INÈDITA. Per primera
vegada al territori lingüístic
valencià/català s’organitza un
cicle d’aquestes característi-
ques en què a més els cinc
directors dels films pertanyen a
aquest àmbit lingüístic. Aquesta
circumstància possibilita que les

projeccions es
realitzen íntegrament en versió
original.
El grup Lambda organitza
aquest cicle des de fa deu anys
amb l’objectiu d’acostar la reali-
tat homosexual, bisexual i trans-
sexual als universitaris a través
de pel·lícules on es tracte de
manera realista la diversitat exis-
tent en el si d’aquesta comunitat
i fomentar el debat i la reflexió.

TEMÀTICA ACTUAL. La celebració
del cicle coincideix amb el debat
parlamentari al Congrés dels
Diputats sobre la proposta del
Govern de regularitzar els matri-
monis homosexuals. Els parla-
mentaris hauran de decidir si
legalitzen o no les unions civils
entre parelles del mateix sexe.
L’aprovació suposaria canvis en
els drets que aquests nous còn-
juges puguen tindre pel que fa a
adopcions i herències.

Jornades de
Sostenibilitat
a Ontinyent
La Regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament d’Ontinyent torna a
organitzar les Jornades per la
Sostenibilitat 2005 a través de
les quals ofereix xarrades,
tallers, activitats a l’aire lliure i
cinema.
Durant els mesos d’abril i maig
Ontinyent proposa una sèrie d’ac-
tivitats que pretenen provocar el
debat sobre temes que afecten
directament la ciutat però des
d’una perspectiva global. Alguns
dels temes que es tractaran, per
exemple, són el canvi climàtic,
els projectes dels camps de golf
o la crisi ambiental planetària.
Aquestes jornades compten a
més amb la participació de
ponents de gran qualitat entre
els quals destaquen enguany el
director executiu de Greenpeace-
Espanya, Juan López Uralde, que

va obrir el cicle de xarrades
dimarts passat, i el cap de pre-
dicció del clima de l’Institut
Nacional de Metereologia, Luís
Balairón Ruiz. Aquest darrer pro-
nunciarà la seua comferència el
proper 19 d’abril sota el títol El
canvi climàtic, una amenaça per
a tots els ésser vius del planeta.
El debat sobre els camps de golf
i la controvèrsia com a projecte
de turisme interior anirà a càrrec
de Quique Moscardó, enginyer
agrònom i consultor ambiental, el
dia 26 d’abril.
Pel que fa als tallers, versaran
sobre arbres ornamentals, el dis-
sabte 16 d’abril, i sobre el dolor
muscular, el dia 23. Una marxa
infantil i juvenil per muntanya, el
17 d’abril, i la projecció de
Papuas (Marco Preti, 2004), con-
juntament amb el curt guanyador
del premi al millor film ecològic
del Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló 2003, A
man called nomad (Alex Gabbay),
completen la programació previs-
ta per al mes d’abril. Més infor-
mació en la web
ontinyent.ws/noticia.asp?idnoti-
cia=60982.

ITES PROPOSTESC

cites
DEL TIRANT AL QUIXOT. LA IMATGE 
DEL CAVALLER

Dies: Fins el 8 de maig.
Lloc: Sala Estudi General i Duc de Calàbria.
Claustre Major. C/Universitat 2.

ANTONI MIRÓ. LA CIUTAT I EL MUSEU

Pintures de Mario Flores.
Dies: Des del dilluns 18 d’abril.
Lloc: Capella de la Sapiència. C/Universitat 2.

SORTINT DE L’INFERN

Dies: Del 26 d’abril al mes de juny.
Lloc: Sala Martínez Guerricabeitia.
C/Universitat 2.

FUGUES SUBVERSIVES

Evolució gràfica de la mascota de Michelín.
Dies: Del 14 d’abril al 15 de juny.
Lloc: MUVIM. C/Quevedo 10.

NUNC EST BIBENDUM: UN MITE
GRÀFIC DES DEL 1898

Reflexions híbrides sobre les identitats.
Dies: Del 26 d’abril al 18 de setembre.
Lloc: Sala Thesaurus. C/Universitat 2.

EL ÚLTIMO BESO

De Jerónimo Cornelles. Direcció: Rafael
Calatayud.
Dies: Fins el 24 d’abril.
Hora: De dimecres a dissabtes a les 20
hores i diumenges a les 19 hores.
Lloc: La Nau. C/Universitat 2.
Preu: 8 euros. Descompte 25% PAS, PDI i
estudiants amb el carnet de la UV.
Informació:
uv.es/cultura/v/docs/actteatre.htm

AQUÍ

IV Edició Concurs Espectacles Palmireno. Per
Tres Teatre. Entrada lliure.
Dies: Dilluns 25 d’abril.
Hora: 19 hores.
Lloc: Sala Palmireno. Facultat de Geografia i
Història. Av/Blasco Ibáñez 28.
Informació:
uv.es/cultura/v/efim/concurspalmireno05.htm
#254

L’ÒPERA DELS TRES PORQUETS

Produït per Tornavella.
Dies: Fins el 24 d’abril.
Hora: Matins i vesprades.
Lloc: Teatre el Musical. Pl/del Rosari 3.
Preu: Entre 4 i 9 euros. Descompte del 30%
amb el carnet d’estudiant.
Més informació: 96 324 25 52.

SWIMMING POOL

Text finalista Premi Ciutat d’Alcoi 2003 i obra
nominada en els Premis Max com a millor text
català 2005. De Juli Disla.
Dies: Fins el 24 d’abril.
Lloc: Teatre Talia. C/Cavallers.
Informació: 96 151 80 70.

LA VOLTA AL MÓN EN HUITANTA DIES

Dies: Fins el 21 d’abril.
Lloc: Sala Escalante. C/Landerer.
Informació: 96 151 80 70.

LOS MISMOS DE SIEMPRE

Circuit Café Teatre. Per Viviendo del cuento.
Dia: Dijous 14 d’abril.
Hora: 23 hores.
Lloc: Mitjanit. C/Marqués de Caro 5.
Més informació: cafeteatrovalencia.com

EVOLUCIÓ DE L’ESTAT AUTONÒMIC I
LA REFORMA CONSTITUCIONAL

A càrrec d’Assumpció Ventura. 
Dia: Dijous 14 d’abril.
Hora: 20 hores.
Lloc: Aula Magna. C/Universitat 2.
Organitza: Fòrum de Debats.

EDUCACIÓN CREADORA

A càrrec de José Miguel Castro Álvarez.
Dia: Divendres 15 d’abril.
Hora: De 17 a 19 hores.
Lloc: Saló de Graus de la Facultat de
Ciències de l’Educació. Av/Blasco Ibáñez.

LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN
LES ESGLÉSIES

A càrrec de Pepa Monleón. 
Dia: Dimarts 19 d’abril.
Hora: 20 hores.
Lloc: Aula Magna. C/Universitat 2.
Organitza: Fòrum de Debats.

LA INFLUÈNCIA DE LES NORMES
INTERNACIONALS DE COMPTABILITAT EN
L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

A càrrec d’Eduardo Sanz Gadea, inspector
d’hisenda.
Dia: Dilluns 18 d’abril.
Hora: 17 hores.
Preu: 50 euros.
Lloc: Institut d’Estudis Fiscals. Av/Aragó 30.
Organitza: Màster en Assessoria Fiscal de la
Universitat de València.

III JORNADES SOBRE L’IRPF

A càrrec de Bernardo Vidal Martí. Ministeri
d’Economia i Hisenda.
Dia: Divendres 29 d’abril.
Hora: 17 hores.
Preu: 50 euros.
Lloc: Institut d’Estudis Fiscals. Av/Aragó 30.
Organitza: Màster en Assessoria Fiscal de la
Universitat de València.

UNA SONRISA TERRIBLE

Cicle Pop rock al Lluís Vives. Entrada lliure.
Dia: Divendres 15 d’abril.
Horari: 20 hores.
Lloc: Col·legi Major Lluís Vives.

RECUPERANT LA MEMÒRIA

Concert homenatge a republicans i republica-
nes.
Dia: Dissabte 16 d’abril.
Horari: 15:30 hores.
Lloc: Espai Firat de Benetússer, al costat del
Poliesportiu Municipal. Coorganitza Universitat
de València.

QUARTET ARTS

Violins, viola i violoncel. Cicle Música a la
Capella. Entrada lliure.
Dia: Dimecres 20 d’abril.
Horari: 20 hores.
Lloc: Capella de la Sapiència. C/Universitat 2.

LAVARGAS BLUES BAND

Dies: Divendres 15 d’abril.
Hora: 23 hores.
Lloc: Loco Club. C/Erudit Orellana 12.
Més informació: playproducciones.com/

DIZZY NOISE

Presentació del seu primer elapé Dizzylandia.
Dies: Divendres 15 d’abril.
Hora: 22:30 hores.
Preu: 3 euros (més cedé 8 euros).
Lloc: Sala Wah Wah.
Més informació: playproducciones.com/

REFUGIADOS EN SU PROPIO SUELO

Cicle de cine i documental socials.
Documental i taula redona Colòmbia: entre el
somni i la realitat. Amb José Antonio de Ory
(Oficina de Drets Humans). Modera Antonio
Montiel (Fundació CEPS).
Dia: Dijous 21 d’abril.
Hora: 19:30 hores.
Lloc: Aula Magna. C/Universitat 2.
Organitza: Fòrum de Debats.

QUE EL CEL LA JUTGE

De John M. Stahl. Cicle Cinema i dona. 
Dia: Dimecres 20 d’abril. 
Hora: 17:30 hores.
Lloc: Sala d’Actes de la Facultat de Ciències
Socials. Entrada lliure.

TREN DE SOMBRAS

De José Luis Guerín. Cicle Fantasmas del
deseo. Gratuït.
Dia: 27 d’abril. 
Hora: 18 hores.
Lloc: Col·legi Major Lluís Vives.

DEL ROIG AL BLAU

Dins del III Seminari Valencianista a la
Universitat.
Dia: 14 d’abril. 
Hora: 17 hores.
Lloc: Saló de Graus.

CAMINS CREUATS

Cicle Cinema en valencià. Subtitulat.
Director: Manuel Poirier. Gratis amb el carnet
universitari. Resta públic 3 euros.
Dia: 14 d’abril.
Hora: 20 hores.
Lloc: Cinema Albatros.
Informació: www.uv.es/snl/v/cinema

L’ESPANTATAURONS

Cicle Cinema en valencià infantil i juvenil.
Gratis amb el carnet universitari. Resta públic
3 euros.
Dia: 16 d’abril.
Hora: 20 hores.
Lloc: Cines ABC El Saler.
Informació: www.uv.es/snl/v/cinema

EL PIANISTA

Cicle Cinema en valencià. Doblat. Gratis amb
el carnet universitari. Resta públic 3 euros.
Dia: 19 d’abril.
Hora: 20 hores.
Lloc: Cines Aragó. Av/del Port 1.

DAMA D’HONOR

Cicle Cinema en valencià. Subtitulat.
Director: Claude Chabrol.
Dia: 21 d’abril.
Hora: 20 hores.
Lloc: Cinema Albatros.
Informació: www.uv.es/snl/v/cinema

EXCURSIÓ. EL LABERINT DE LA
LLUNA PLENA

Programa Descobrint el país del Jardí Botànic.
Dia: 17 d’abril.
Lloc: Barranc del Gatillo i la selva d’Astubeny.
Preu: 30 euros (dinar inclòs).
Dificultat: Mitjana-baixa.
Informació: uv.es/jardibotanic/cultura

I JORNADES SOBRE INCENDIS
FORESTALS

Dia: 22 d’abril.
Hora: De 9 a 20 hores.
Lloc: Universitat Miguel Hernández.
Informació: 96 665 85 32 o
www.cienciasambientales.com/incendios/

ALTRES

CINEMA

MÚSICA

CONFERÈNCIES

TEATRE

EXPOSICIONS
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La comissió organitzadora del
Premi Vicent Ventura ha triat el
ceramista d’Onda Manolo Safont
com el guanyador de la sisena edi-
ció d’aquest premi, creat en
memòria i homenatge al periodista
valencià que du el seu nom, mort
el dia de Nadal del 1998, per a dis-
tingir la trajectòria cívica,
democràtica i de compromís de la
persona o col·lectiu que hagen tre-
ballat pel País Valencià. El Premi
Vicent Ventura està patrocinat per
la Universitat de València, la Unió
de Periodistes Valencians,
Comissions Obreres, el Sindicat
de Treballadors de l’Ensenyament,
la Unió General de Treballadors,
la Unió de Llauradors i Ramaders
i la Universitat Jaume I de
Castelló. 
L’acte de lliurament tindrà lloc hui
dijous, dia 14, a l’Aula Magna de
l’edifici històric de la Nau
(Universitat 2) a partir de les 20
hores. Hi intervindran el rector de
la Universitat de València,
Francisco Tomás, el rector de la
Universitat Jaume I, Francisco
Toledo, el professor de la
Universitat Pompeu Fabra, Antoni
Seva, i el ceramista guardonat,
Manolo Safont. El professor
Antoni Seva destaca el perfil artís-
tic i cívic del premiat. Subratlla
que “Safont ha eixit del taller de
la seua pròpia localitat i ell mateix
s’ha fet un lloc en el panorama
internacional amb les seues parti-
cularitats”. Abanda d’això, apunta
que Safont “és el punt més viu
intel·lectualment d’Onda, des d’on
ha canalitzat les inquietuds polí-

tiques i socials de la gent durant
els últims quaranta anys”. Destaca
Seva, sobretot, l’interés de l’ar-
tista per impulsar la cultura, ja que
ha sigut el principal promotor del
Museu del Taulell d’Onda, que
porta el seu nom, així com de la
restauració del castell de la loca-
litat.

D’altra banda, el secretari del
Consell Valencià de Cultura, Jesús
Huguet, amic del guardonat, des-
taca, a més del compromís social
de Safont, la revolució artística

que ha aportat la seua obra: “És el
primer gran ceramista europeu que
trenca amb la ceràmica més dige-
rible i s’anima a pintar en panells”,
assenyala. Per a Huguet, amb
Safont la ceràmica dóna el gran
salt, el de “trencar un sistema” que
li atorgava el valor “d’objecte de
decoració domèstica per elevar-lo
a la condició de gran quadre”.
També insisteix en el “gram lli-
gam d’un home amb el seu poble,
d’on ha sorgit amb la seua obra de
manera autodidacta, eixint de l’a-

nonimat d’un taller per a esde-
vindre un personatge conegut”.

Hui mateix, a partir de les 12
hores i a la sala de premsa de la
Universitat Jaume I, la professora
de Dret Constitucional Assump-
ció Ventura pronunciarà una con-
ferència sota el títol Evolució de
l’Estat autonòmic i reforma cons-
titucional. L’acte estarà presentat
pel professor de la mateixa uni-
versitat, Vicent Pitarch. Demà
divendres dia 15 tindrà lloc el
sopar de lliurament del premi al
restaurant Campus. Espai d’Oci
d’Onda.

MANOLO SAFONT: L’ALQUIMISTA DE
LA CERÀMICA. Manolo Safont
(Onda, la Plana Baixa, 1928) va
començar amb la ceràmica als
catorze anys com a obrer en una
fàbrica del seu poble. La seua afec-
ció envers la pintura va provocar
que un dia trencara amb els encàr-
recs i el 1952 va crear el seu propi
taller, d’on sorgirien els seus qua-
dres ceràmics.

En els anys seixanta decideix
abandonar qualsevol traç figura-
tiu, que només reprendrà per a
fer de la seua obra una crítica
social a la dictadura franquista.
Passades aquestes èpoques,
Safont va col·locar, el 1991, un
mural de més de trenta metres
quadrats a l’Escola d’Arts i
Oficis, l’antiga Beneficència, de
Castelló de la Plana i després
també al Japó. Safont es consi-
dera “un ceramista que pinta” i
que s’ha bolcat amb el seu poble,
un artista que de ser un artesà ha
passat a ser –segons els estudio-
sos– un artista universal.
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El ceramista Manolo Safont,
Premi Vicent Ventura 2005

PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Pasajes

La revista Pasajes, editada
per la Universitat de
València, dedica les pàgi-
nes centrals del número
d’hivern a la Filosofia,
hui. Aquestes pàgines
inclouen una conversa a
tres bandes entre Jacobo
Muñoz, Nicolás Sánchez
Durá i Sergio Sevilla. Així
com articles de John Christian Laursen, Ángel Faerna, José
Luis Pardo, Segio Sevilla i Francisco Fernández Buey.
Stanley Cavell és el personatge entrevistat –en aquesta oca-
sió per Alez R. Nadal– sobre la filosofia i la literatura.
També s’hi inclouen articles sobre altres temes, signats per
Jeniffer Soul i Juan José Tamayo. I la tradicional secció de
crítica literària, amb contribucions d’Anaclet Pons, Justo
Serna, Vicente Sanféliz i Javier Palao.

La ciència i la política
Autor: Max Weber.
Col·lecció Breviaris.
ISBN: 84-370-6107-5.
Preu: 8 euros.

Aquest volum inclou,
realment, dues conferèn-
cies pronunciades per
Max Weber davant els
universitaris de Munic,
publicades l’any 1919.
L’impacte sobre l’audi-
tori va ser sensacional i
des d’aleshores aquests
dos textos han esdevin-
gut un clàssic de refè-
rencia. Weber hi fa una
anàlisi freda i alhora
apassionada de la naturalesa i exigències altament dife-
renciades, i fins i tot antagòniques, de dues activitats
humanes tan distants, però imbricades, com ara la ciència
i la política. Max Weber (1864-1920) és un dels pares
fundadors de la sociologia.

La responsabilidad social
de las empresas
Edició a cura de Tomás
G. Perdiguero i Andrés
García Reche. 
ISBN: 84-370-6112-1.
Preu: 14,50 euros.

Els textos recollits en
aquesta obra consti-
tueixen una valuosa
aportació al debat
sobre la responsabili-
tat social de les
empreses. En ells es
reflecteix la rica plu-
ralitat de veus i posi-
cions que susciten els
nous valors de res-
ponsabilitat, tant en l’àmbit del pensament i la investiga-
ció acadèmica com en el de les polítiques públiques, les
organitzacions empresarials i sindicals i en els mateixos
dirigents de les empreses.

Director: Pedro Ruiz Torres.
Número d’hivern del 2005.
Monogràfic sobre la filosofia
hui en dia.
Preu: 9 euros.

Manolo Safont, a la dreta, junt amb Jesús Huguet.

RECONEIXEMENT

REDACCIÓ

La Universitat de València, a
través de la Càtedra de les
Tres Religions, ha organitzat
un acte de caràcter inter-
religiós en homenatge a Joan
Pau II que estava previst que
se celebrara ahir dimecres 13
d’abril a la Nau, l’edifici
històric de la Universitat.
Aquest acte constava de dues
parts. En la primera, amb el tí-
tol Les Religions amb Joan
Pau II, participaven represen-
tants de dferents credos:
jueus, islàmics, budistes, de la
fe bahai, així com cristians de
l’Església evangèlica i de
l’Església catòlica. En la se-
gona part estava previst que se
celebrara l’eucaristia per Joan
Pau II.

El Papat ha tingut una gran
importància en els orígens de
la Universitat de València. En
plena conquesta hi hagué un
projecte d’estudi a la ciutat de
València, per al qual el rei Jau-
me I aconseguí, el 1245, el su-
port del papa Innocenci IV,
encara que la fundació de la
Universitat es va retardar fins
el 1499, quan els jurats de la
ciutat de València redactaren
i aprovaren unes constitu-
cions per a l’establiment i bon
govern de l’Estudi General.
Les butles fundacionals es
van aconseguir l’any següent
i el papa Alexandre VI va sig-
nar a Roma, el 23 de gener del
1501, la butla d’aprovació de-
finitiva, confirmada el 1501
pel privilegi del rei Ferran II
el Catòlic.

Acte 
interreligiós
d’homenatge
al papa
Joan Pau II
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T’apeteix passejar per l’avinguda

Lenin o recórrer la Gran Via de

Buenaventura Durruti sense eixir

de València? Doncs només has

d’entrar en www.uv.es/repu-

blica/, una pàgina d’internet que

ofereix una guia urbana de la

València republicana. La web
inclou informació i imatges sobre

la llista de carrers, l’arquitectura,

les petjades de la guerra, les seus

dels ministeris, la ubicació dels

locals dels partits polítics i dels

sindicats, els refugis, les alarmes

instal·lades als carrers, etcètera.

Dilluns passat, 11 d’abril, es va

presentar al Col·legi Major

Rector Peset aquesta guia urbana

sobre la València republicana, en

un acte que va comptar amb les

intervencions d’Alejandra Soler,

de les professores Dolores

Sánchez Durá i Lucila Aragó,

així com del director del col·legi

major i professor de la

Universitat de València Salvador

Albiñana. Dimarts Carmen

Agulló i José María Azkárraga

van presentar també el projecte

a l’Escola de Magisteri Ausiàs

March.

L’educació i la cultura d’a-

questa època mereixen una aten-

ció especial. Apareixen resse-

nyats diferents espais educatius,

com ara l’Institut Obrer, l’Institut

Escola, així com les nombroses

revistes d’índole cultural que s’e-

ditaven en aquesta ciutat entre

1931 i 1939. Una de les pàgines

més impactants és la que té com

a títol Senyals de guerra, on es

recullen imatges dels refugis,

dels bombardejos i de les sirenes

d’alerta, així com testimoniatges

d’alguns supervivents. En la

pàgina Cabdal de la República
apareixen informació i imatges

de les seus i residències dels

ministerials, així com dels llocs

de trobada d’intel·lectuals i artis-

tes de tot el món: Ernest

Hemingway, Ilya Ehrenburg,

André Malraux, Rafael Alberti,

María Teresa León, Rosa Chacel,

León Felipe, Nicolás Guillin,

Octavio Paz, César Vallejo,

Alejandro Carpentier, entre

altres. La pàgina d’arquitectura

és de les més completes. La

mateixa plaça de l’Ajuntament

és molt il·lustrativa, ja que, com

explica l’arquitecte Juan José

Estellés, el 1931 s’estaven aca-

bant els edificis de la vorera de

ponent amb criteri uniforme i

convencional que quedaria qües-

tionat quan es va alçar la façana

de llevant, ja en període repu-

blicà. “L’anàlisi dels diferent

estils que allí apareixen i del

canvi tan brusc que es manifesta

en el llenguatge emprat, fins i tot

en les obres d’un mateix arqui-

tecte –explica Estellés en la web–

permet fer una reflexió sobre la

influència del canvi polític en la

configuració de la fisonomia

urbana”.

València i la República, guia
urbana 1931-1939 és una obra

en procés d’elaboració, que està

sent realitzada amb les aporta-

cions de nombrosos especialis-

tes, molts d’ells de la Universitat

de València, sota la coordinació

de Lucila Aragó, Juan Salazar i

José María Azkárraga.

Un passeig tricolor

Dalt de tot, una imatge de
l’Hotel Metropol, antiga ambai-
xada soviètica (front a la plaça
de bous). En segon terme, Café
Ideal Room (entre els carrers de
la Pau i Comèdies), actualment
una tenda de llenceria. Davall,
una placa recorda l’emplaça-
ment de l’Hotel Palace, antiga
Casa de Cultura, tal com es pot
veure en la imatge inferior, foto-
grafia de l’època republicana.

La Universitat de València
col·labora en el concert
homenatge als republi-
cans i republicanes que
acollirà Benetússer
aquest dissabte 16 d’a-
bril. L’acte, sota el lema
Recuperant memòria,
comptarà amb la partici-
pació de mig centenar de
cantants, escriptors i ac-
tors, entre altres, que li
posaran música i veu.
La iniciativa, la segona
d’aquestes característi-
ques que se celebra a
Espanya, té com a objec-
tiu “homenatjar persones
que van defendre la de-
mocràcia durant la Repú-
blica i que van lluitar con-
tra el franquisme”, segons
va explicar el director del
Fòrum de Debats de la
Universitat de València, Al-
fons Cervera, coordinador
de l’esdeveniment.
L’acte, que començarà a
les 17:30 hores al recinte
ferial de Benetússer, amb
entrada lliure, comptarà
amb la presència d’actors
i escriptors com ara Pilar
Bardem, Almudena Gran-
des, Isabel-Clara Simó,
Sigfrid Monleón i Rossana
Pastor, entre altres, i can-
tants com ara Raimon,
Luis Eduardo Aute, José
Antonio Labordeta, Loqui-
llo, Lluís Miquel...
La jornada, que s’iniciarà
amb una recepció a les
12 hores al poliesportiu
de la localitat, pretén recu-
perar el patrimoni cultural,
els valors i continguts edu-
catius i culturals republi-
cans i fonamentalment
unir generacions.
Alfons Cervera va asse-
nyalar que està previst
editar un cedé musical i
un devedé perquè quede
registrat l’homenatge que
se celebrarà a Benetús-
ser.
D’altra banda, dins dels
actes per a commemorar
la Segona República, la
Facultat de Ciències So-
cials acull hui dijous dia
14 la presentació del llibre
Gonzalo Anaya. Conver-
ses amb un mestre de
mestres. A continuació es
projectarà el documental
Levante feliz. País perplex
del Col·lectiu Cinema-
togràfic Escola Crítica. En
l’acte intervindran Gonzalo
Anaya, Conxa Delgado i
Jaume Martínez Bonafé.
Serà a les 12 hores a la
Sala d’Actes de la facultat.

Cantants,
actors 
i músics, 
en un
homenatge 
als republicans

Una web universitària ofereix una guia urbana de la València republicana


