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El rector
presenta el
Master de

Dema sera l'acte d'investidura

L'hispanista
Deyermomd, nou
'honoris causa'

Salut Pública
REDACCIÓ

Alan Deyermond, un prestigiós hispanista britanic, sera investit dema, divendres 25 de novembre, com a nou doctor honoris causa per la
Universitat de Valencia. L'acte se celebrara al
Paranimf de la Nau a les 11 :30 hores.
REDACCIÓ

La Faculta! de Filologia va proposar l'atorgament de la distinció al professor Deyennond, que
fou aprovat pe! Consell de
Govern de la Universitat de
Valéncia. El professor de
Filología Espanyola de la
Universitat Rafael Beltrán llegira la laudatio duran! l'acte
d'investidura.
Alan David Deyennond va
naixer al Caire l'any 1932, peró
la seua família es va traslladar
ben prompte a Liverpool, de primer, i a les illes del Canal, posterionnent. Des de moltjove es
va sentir atret per la literatura
espanyola clássica, en especial
per llibres com ara el Poema del
Mio Cid, el Libro de buen amor
i La Celestina.
Ha escrit nombrosos llibres i
articles, i ha pronuncia! conferéncies en més d'un centenar
d'universitats de tot el món. Des
de moltjove va impartir classes

al Westfield College de Londres.
En paraules del professor
Rafael
Beltrán,
Alan
Deyennond és !'autor que més
llum ha aportat sobre el poema
épic espanyol. Pero també s'ha
interessat per altres camps, com
ara el teatre. Beltrán destaca
també !'interés de !'hispanista
britanic per poetes classics
valencians, com ara Ausias
March, Jordi de Sant Jordi i Joan
Roís de Corella.
En I 'acta del Consell de
Govern sobre el nomenament
d' Alan Deyennond s'indica que
es tracta d' un referent en els
estudis del món i la cultura
hispániques. Així mateix, s'hi
remarca la seua "estreta" vinculació amb la Universitat de
Valéncia.
El Departament de Filología
Espanyola, en la seua proposta,
va destacar la vinculació a la tradició intel-lectual internacional:
''L'hispanisme britanic ha donat,
des deis anys cinquanta, crítics

Alan Deyennond, en una imatge d'arxiu deis anys huitanta.

de gran talla. El Departarnent de
Filologia Espanyola ha mostrat
sempre interés per vincular-se a
aquesta tradició internacional.
L'any 1999 va propasar al hui
plorat Dr. John Varey com a
doctor honoris causa, atés els
seus extraordinaris merits en la
investigació sobre el teatre espanyol. Setze anys després, la proposta torna a insistir en aquesta
vinculació hispanobritanica".
Des del 1983, Alan Deyermond ha tingut una estreta
col-laboració arnb el Departa-

Medalla del Treball per a una
funcionaria de la Universitat
El Consell de
Ministres va aprovar la
passada setmana concedir trenta-tres
medalles al Mérit en el
Treball. Una de les
guardonades és
Joaquina Sánchez,
funcionaria de la
Universitat que es va
jubilar el passat
febrer.
REDACCIÓ

Joaquina Sánchez Gómez, treballadora fins el passat mes de
febrer de la Universitat de
Valéncia, rebra la Medalla al
Merit en el Treball que atorga el
Ministeri de Treball i Afers
Social s.
Joaquina Sánchez es va jubilar fa deu mesos després de vint-

ment de Filología Espanyola: ha
dicta! cursos de doctora!, ha llegit conferéncies, dirigit seminaris i fonnat part de quatre tesis
llegides a la Faculta!. També ha
oriental professors i estudiants,
molts deis quals es consideren
deixebles seus.
Alan Deyennond va rebre el
1994 el premi internacional
Nebrija, entre altres guardons
d'importancia. El Festival de
Teatre i Música d'Elx també li
va retre un homenatge l'any
2000.

i-sis anys a la Faculta! de
Medicina i Odontología, on va
treballar a !'hemeroteca, la
biblioteca i, en la seua etapa més
llarga, com a telefonista a la centraleta. Pero la seua vinculació
a la institució com a treballadora
va comenyar el 1977 i va desenvolupar diverses tasques.
Joaquina Sánchez és una de
les trenta-tres persones que
rebran la Medalla d'Or al Mérit
en el Treball, coincidint amb el
XXVI aniversari de l'aprovació
en referéndum de la Constitució
Espanyola. El Consell de
Ministres, a proposta del ministre Jesús Caldera, va acordar la
concessió de les esmentades
medalles. Entre les medalles
individuals, també s 'ha concedit aquesta distinció a Laura
Vega, una de les victimes de l'atemptat terrorista de l' 11-M; a
Joan Manuel Serrat, José Luis
Sampedro, Josefina Aldecoa i
Maria Galiana, entre altres. Per
primera vegada es lliurara també
la medalla a quatre col-lectius:
el Servei Marftim de la Guardia
Civil, la Creu Roja Espanyola,
el Centre Radiomedic del 'ISM
i I'Agrupació Coral de Cambra
de Pamplona.

El rector, Francisco Tomás Vert,
va presentar dimecres passat el
Master de Salut Pública que or-- ganttza:1a:Universitarde-Valérrcia amb la coJ.laboració de la
Conselleria de Sanitat (Escala
Valenciana d'Estudis de SalutEVES). El master esta dirigit
pe! professor José María Martín
Moreno.
El rector va destacar que la
Universitat compta amb una
amplia oferta fonnativa en el
carnp de la salut, arnb instituis
d'investigació de prestigi internacional, amb professorat ampliament prepara! en tots els
carnps que puguen estar directarnent o indirectarnent relacionats amb la salut pública, que
passen perla demografia, la psicologia, la sociologia, el treball
social, l' educació, o la gestió
deis recursos humans.
Amb aquest master, la Universitat de Valéncia, que també
és un servei públic, segons va
remarcar el rector, ''vol contribuir en la mesura de les senes
possibilitats (docencia i investigació) a millorar les condicions de vida de la societat contempor3.nia".

Beca de tteball per
als llicenciats
d'Historia de l'Art
de la Universirat
REDACCIÓ

LaFundació Universitat-Empresa Adeit ha infonnat que l 'empresa valenciana Lladró convoca una beca de fonnació professional practica sobre museistica
pictórica, dirigida a llicenciats en
Historia del' Art perla Universitat de Valencia. El tennini de presentació acaba a les 12 hores del
proper 28 de novembre. La beca
és de dotze mesos, s'iniciara en
desembre d 'enguany i acabara el
mateix mes del 2006. El treball
es realitzara al Museu Lladró ubica! a Tavernes Blanques. La beca
esta dotada amb 10.800 euros.
Les tasques a realitzar són catalogació d'obres d'art pictoriques, revistes, cat31egs i llibres del
Museu Lladró; arxivística, atencióa visitescom a guiadocentdel
museu, entre altres. La documentació per a optar a la beca es poi
dur al DISE o a la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de Valencia, Adeit, playa Verge de la Pau 3.
La infonnació es pot ampliar en
el telefon 96 398 39 39 o en el correu practicas.adeit@uv.es.

