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L’acord s’ha produït després de
quatre mesos de negociacions i
que el Govern valencià augmente
la inversions en més de sis
milions d’euros (dels 35 milions
d’euros inicialment proposats als
41,250 milions d’euros finalment
aprovats). El rector va manifes-
tar la seua satisfacció per aquest
augment, que permetrà la cons-
trucció de l’edifici de l’Escola
Superior d’Enginyeria i del com-
plex docent que integrarà els edi-
ficis de la Facultat de Ciències
Socials i de Magisteri, tal com
expressament consta en l’acord
amb el Consell.

El rector va calcular que, com
que els projectes dels edificis ja
estan redactats, les obres es
podrien executar en el termini de
dos anys i mig. Diversos mem-
bres del Consell de Govern es
van felicitar per l’acord, que
beneficiarà les condicions de la
docència de diverses titulacions.

En la mateixa sessió del
Consell de Govern Francisco
Tomás va analitzar les eleccions
a rector, de les quals va lamen-
tar la baixa participació. El rec-
tor va agrair els vots rebuts i va

expressar el seu reconeixement
a les persones que hi van parti-
cipar. Francisco Tomás va refer-
mar la seua voluntat de treballar
per a tota la comunitat univer-
sitària “sense reserves ni clien-
telismes”. Finalment, va agrair
el treball dels membres del seu
equip, que va rebre un aplaudi-
ment dels integrants del Consell
de Govern.

D’altra banda, a proposta de
la Facultat de Ciències Socials,
el Consell de Govern va aprovar
un manifest sobre la reforma de
la LOU. Segons s’afirma en el
document, “la reforma de la
LOU no pot ser una reforma de
mínims” i “qualsevol reforma
que intente millorar efectivament
la situació actual de la Universi-
tat ha de contemplar una memò-
ria econòmica amb un com-
promís financer dels poders
públics per augmentar la despesa
en educació superior i investi-
gació, més enllà de declaracions
de bones intencions”. El mani-
fest considera fonamental dotar
els òrgans de representació uni-
versitària, concretament el
Claustre, de capacitat de decisió
sobre els aspectes fonamentals
de la vida universitària, “cosa

que la LOU va negar i la reforma
no contempla”. Així mateix,
demana “trencar amb l’esperit
presidencialista de la LOU, que
dificulta el control democràtic
de la gestió universitària”. I d’a-
cord amb el caràcter de servei
públic de la Universitat, es con-
sidera que “s’ha d’exigir a les
universitats privades el mateix
que a les públiques quant a nom-
bre i qualificació del seu perso-
nal i infrastructures”.

El Consell de Govern va apro-
var la proposta de programes ofi-
cials de postgrau presentats per
la Universitat de València a la
Conselleria d’Empresa, Univer-
sitat i Ciència, que abraça un total
de 37 programes. I es va ajornar
per a la pròxima reunió del
Consell de Govern la proposta
de postgraus propis per al curs

2006-2007. També es va apro-
var la concessió dels premis
extraordinaris d’Infermeria,
Podologia, Biblioteconomia i
Documentació, Geografia,
Història de l’Art, Història,
Fisioteràpia, Filologia Clàssica,
Filologia Hispànica, Filologia
Francesa, Filologia Italiana,
Filologia Catalana, Filologia
Anglesa, Filologia Alemanya,
Comunicació Audiovisual i
Periodisme.

El vicerector de Tecnologies
de la Informació i de la
Comunicació, Vicente Cerverón,
va presentar el pla d’accessibili-
tat electrònica de la Universitat
de València. Aquest pla pretén
millorar l’ús general de les pàgi-
nes i serveis web per tal de bene-
ficiar els usuaris amb discapaci-
tat.
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L’anomenat macrobotelló convo-
cat el 17 de març al pàrquing del
Campus dels Tarongers es va de-
senvolupar sense incidents greus.
L’acte havia estat convocat en una
vintena de ciutats i a València va
concentrar unes dues mil cin-cen-
tes persones.

La Universitat de València ha-
via decidit reforçar la vigilància
dels edificis i tancar els pàrquings
del campus. Els joves es concen-
traren als carrers de la zona per a
beure alcohol i no causaren danys
en les instal·lacions universitàries.

La convocatòria s’havia realit-
zar per internet i per telèfons mò-
bils. En algunes ciutats el macro-
botellóestava autoritzat i, fins i tot,
organitzat des de l’administració.
En altres s’havia advertit els joves
de la prohibició de realitzar aquests
tipus de concentracions. En la ma-
jor part de ciutats només calgué la-
mentar les deixalles, però a Barce-
lona i a Salamanca hi hagué en-
frontaments entre joves i policies.
Els diversos sindicats d’estudiants
de la Universitat de València han
emés els darrers dies comunicats
sobre el macrobotelló. Els estu-
diants coincideixen en assenyalar
que allò important és reflexionar
sobre l’increment del consum d’al-
cohol al carrer per part dels joves.
Sobre l’absència d’alternatives
d’oci. El rector havia suggerit els
dies previs al macrobotelló una re-
flexió sobre la conveniència de tan-
car el recinte del campus durant to-
tes les nits. Sobre aquesta idea, els
sindicats d’estudiants han expres-
sat opinions divergents.

El ‘macrobotelló’
de Tarongers se
celebra sense
incidents greus

La Universitat de València ha subscrit amb la
Generalitat Valenciana l’acord de finançament d’infras-
tructures docents, segons va informar el rector,
Francisco Tomás, al Consell de Govern de la institució
acadèmica en la seua darrera reunió, celebrada el
passat dia 14 de març.
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El dimecres 29 de març la Lluna
tornarà a situar-se entre la Ter-
ra i el Sol. Hi haurà un eclipsi
total de Sol en alguns llocs com
Turquia, però no a Espanya. A
terres valencianes el Sol es
taparà només un 42%. El
Departament d’Astronomia i
Astrofísica de la Universitat ha
preparat un seguit d’activitats a
l’Aula d’Astronomia per al dia
de l’eclipsi, entre les 11 i les
13:20 hores, per a totes les per-
sones interessades en observar
el fenomen.

L’eclipsi començarà a la costa
més oriental de Brasil, creuarà
l’oceà atlàntic prop de l’equa-
dor, s’endinsarà en Àfrica i
recorrerà Ghana, Togo, Benín,
Nigèria, Níger, el Txad, Líbia i

Egipte. Creuarà el Mediterrani
oriental i arribarà a Turquia.
Després passarà per Geòrgia i
les repúbliques caucàsiques rus-
ses. L’ombra de la Lluna enfos-
quirà el Kazakhstan, la Sibèria
russa i acabarà a Mongòlia.

Tota Europa veurà l’eclipsi
com a parcial. Per la seua situa-
ció geogràfica, els habitants de
Grècia i Bulgària seran els que
gaudiran d’un Sol més enfos-
quit.

A València la il·luminació es
reduirà a un poc més del 30%
de l’habitual. El primer contacte
de la Lluna amb el Sol es pro-
duirà a les 11:15 i durant unes
dues hores la Lluna anirà desfi-
lant per davant del Sol fins que
a les 13:16 hores acabarà l’e-
clipsi.

L’eclipsi de Sol s’ha de mirar

de manera segura. No s’ha d’ob-
servar mai directament el Sol,
ni amb ulleres de sol, telescopis
o prismàtics. En aquest cas, la
llum de Sol es concentraria en
la retina i l’ull es cremaria en
fraccions de segon.

Des del Departament d’Astro-
nomia i Astrofísica s’han organit-
zat diverses iniciatives. Hi haurà
una observació popular en directe
de l’eclipsi parcial des dels teles-
copis de l’Aula d’Astronomia.
També una observació per inter-
net de l’eclipsi total des d’un ser-
vidor a Turquia o a Àfrica. Això
serà al Saló de Graus de la Facultat
de Matemàtiques i a l’aula docent
de l’Aula d’Astronomia.
Finalment, es retransmetrà en
directe l’eclipsi parcial des de
l’Aula d’Astronomia en
www.uv.es/aulaastronomia.

D’altra banda, l’Associació
Astronòmica de la Universitat,
formada per estudiants de diver-
ses titulacions del Campus de
Burjassot, traurà també els seus
telescopis al carrer per a obser-
var l’eclipsi parcial de Sol.

Eclipsi parcial de 
Sol el proper dimecres

Obres al Parc Científic de la Universitat. FOTO: M. LORENZO

Una estudianta, durant l’eclipsi del mes d’octubre.  FOTO: ENRIC MARCO


