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Sanchis
Guarner i el
seu context
La Universitat de València no
oblida el gran impulsor dels
estudis de valencià en la institució. Ara, un llibre mostra textos i
imatges poc coneguts del filòleg.
Caricatures, fotos inèdites,
documents, textos privats i fins i
tot amences ultres es recullen
en aquesta obra de gran format.
Antoni Ferrando i Santi Cortés
són els responsables del llibre.
Pàgs. 6/7

Compte enrere per
a Magisteri i Socials

FOTO: MIGUEL LORENZO

La primera pedra dels edificis de la nova Escola
de Magisteri i de la Facultat de Ciències Socials
va ser col·locada el passat dilluns. El rector,
Francisco Tomás Vert; el secretari autonòmic
d’Universitats, Emilio Barberá; i els representants dels dos centres acudiren a l’acte, celebrat
al Campus dels Tarongers. Les obres s’executaran en vint mesos, amb una inversió de vint-i-dos
milions d’euros. Pàg. 12

2 beques&cursos
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CURSOS
JORNADES SOBRE LA
PROTECCIÓ INTERNACIONAL
DEL MEDI AMBIENT MARÍ
Organitza: Universitat Internacional de
Gandia.
Dies: 29 i 30 d’octubre.
Termini matrícula: 22 d’octubre.
Hora: De 10 a 14:30 hores.
Lloc: Casa de la Cultura Marqués
González de Quirós.
Crèdits: 1 crèdit de lliure opció.
Preu: 30 euros per als estudiants i 50
per al públic en general.
VI CONGRÉS
INTERNACIONAL
DE LA SOCIETAT
ESPANYOLA D’EMBLEMÀTICA
Organitza: Universitat Internacional de
Gandia.
Dies: 16, 17 i 18 d’octubre.
Termini matrícula: 10 d’octubre.
Lloc: Casa de la Cultura Marqués
González de Quirós.
Crèdits: 2 crèdits de lliure opció.
Preu: Estudiants i membres de la
Societat Espanyola d’Emblemàtica, 40
euros; i 60 euros públic general.
CONSERVACIÓ DE LA
BIODIVERSITAT DE LA
MEDITERRÀNIA
Organitza: Universitat Internacional
de Gandia.
Hores: Matí i vesprada.
Crèdits: 1 crèdit de lliure elecció.
Dates: 15 i 16 de novembre.
Lloc: Casa de la Cultura Marqués
González de Quirós.
Preu: 30 euros per als universitaris de
la Xarxa Lluís Vives i 50 euros per al
públic en general.
Informació:
www.fguv.org/cursos/index.asp.
RELACIÓ D’AJUDA ENTRE
LA MALALTIA TERMINAL I
EL DOL
Organitza: Càtedra Ateneu Mercantil.
Dates: 26 i 27 d’octubre i 9 i 10 de
novembre.
Duració: 20 hores (2 crèdits).
Horari: De 16 a 21 hores i de 10 a 15
hores.
Preu: 90 euros.
Informació:
www.ateneomercantilvalencia.org/cat
edra/cursos.html.
ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ.
VERITAT O MENTIDA?

ELS DRETS HUMANS ECONÒMICS,
SOCIALS, CULTURALS I
MEDIAMBIENTALS EN SOCIETATS
EN VIES DE DESENVOLUPAMENT
Organitza: Patronat Sud-Nord.
Dates: Del 29 al 31 d’octubre.
Duració: 10 hores (1 crèdit).
Horari: De 16 a 19:20 hores.
Lloc: Aula A-5 C/Guàrdia Civil 23.
Campus de Blasco Ibáñez.
Preu: 30,05 euros per als membres de
la comunitat universitària; 36,06 per
al públic en general.
Informació:
www.fguv.org/cursos/index.asp.
LA DEMOCRÀCIA RADICAL
COM A ARTICULACIÓ DELS
INTERESSOS DE CIUTADANES
I CIUTADANS PARTICIPANTS
Organitza: Patronat Sud-Nord.
Dates: Del 5 al 7 de novembre.
Duració: 10 hores (1 crèdit).
Horari: De 16 a 19:20 hores.
Lloc: Aula A-4. C/Guàrdia Civil 23.
Preu: 30,05 euros per als membres de
la comunitat universitària; 36,06 per
al públic en general.
Informació:
www.fguv.org/cursos/index.asp.
ESTIRAMENTS
I REDUCCIÓ POSTURAL
Organitza: Servei d’Educació Física i
Esports.
Dates: Dimarts i dijous.
Horari: De 14:45 a 15:45 hores.
Lloc: Sala Pavelló Burjassot.
Preu: 28 euros per a la comunitat
universitària.
Informació:
http://www.uv.es/sesport/activitats/ac
tivibu/puntubu/estiramentsbu.htm.
CURS D’INTRODUCCIÓ A LA
MÚSICA DE CAMBRA XVII
Organitza: Patronat d’Activitats
Musicals.
Dates: Del 20 d’octubre al 18 de
febrer.
Duració: 30 hores.
Horari: De 10 a 13 hores.
Lloc: Societat Coral El Micalet. C/de
Guillem de Castro 73. 46003,
València.
Preu: 70 euros per als estudiants de
la UVEG menors de 26 anys i 180
euros per als estudiants majors de 26
anys.
Informació: www.fguv.org/pam/.

Organitza: Patronat Sud-Nord.
Dates: Del 15 d’octubre al 7 de novembre.
Duració: 30 hores (3 crèdits).
Horari: De 16 a 19:20 hores.
Lloc: Aula A-4 i Aula A-5. C/Guàrdia
Civil 23. Campus de Blasco Ibáñez.
Preu: 90,15 euros per als membres de
la comunitat universitària; 108,18
euros per al públic en general.
Informació:
www.fguv.org/cursos/index.asp.

cites

BEQUES FULLBRIGHT

Convoca: Comissió Fullbright.
Objecte: Aprenentatge de l’espanyol com
a llengua estrangera: funcions de monitor, tutor de grups de conversació, professor d’estudi, coordinador d’activitats
acadèmiques.
Sol·licitants: Llicenciats en Filologia
Anglesa o Hispànica o d’una altra especialitat sempre que demostren experiència en ensenyament d’idiomes, amb bon
nivell d’anglés.
Dotació: 4.000 dòlars més l’oferta concreta de cada universitat.
Duració: Un curs acadèmic no renovable.
Des d’agost del 2008 a maig del 2009.
Termini: 8-11-07.
Informació: www.fullbright.es.
BEQUES PER A LA REALITZACIÓ
D’ESTUDIS UNIVERSITARIS I
MÀSTERS 2007-2008
Convoca: Conselleria d’Educació.
Objecte: Realització d’estudis universitaris de grau i de màster oficial a la
Comunitat Valenciana.
Sol·licitants: Alumnes que cursen estudis
conduents a l’obtenció de títols universitaris i de màsters que complisquen els
requisits establits en les bases.
Dotació: Import de la matrícula.
Termini: 31-10-07.
Informació: www.gva.es/industria/universidad/homepagecast.htm.

Organitza: Càtedra Ateneu Mercantil.
Dates: 6, 13, 20 i 27 de novembre.
Duració: 20 hores (2 crèdits).
Horari: De 16 a 21 hores.
Preu: 60 euros.
Informació:
www.ateneomercantilvalencia.org/cat
edra/cursos.html.
LA CONVERGÈNCIA ENTRE
ÈTICA I POLÍTICA COM A
CONDICIÓ D’UN
DESENVOLUPAMENT SOCIAL I
MEDIAMBIENTAL EQUITATIU I
SOSTENIBLE

BEQUES

BEQUES CITIUS
COM MILLORAR EL
RENDIMENT FÍSIC PER A LA
INTERPRETACIÓ MUSICAL
Organitza: Patronat d’Activitats
Musicals.
Dates: Del 20 d’octubre a l’11 de
novembre.
Duració: 30 hores (3 crèdits).
Horari: De 9 a 14 hores.
Lloc: Societat Coral El Micalet. C/de
Guillem de Castro 73. 46003,
València.
Preu: 60 euros per als estudiants de
la UVEG i Antics Alumnes; 72 euros
per al públic en general.
Informació: www.fguv.org/pam/.

Convoquen: Fundació UniversitatEmpresa, Universitat Autònoma de
Madrid i Universitat Autònoma de
Barcelona.
Objecte: Pràctiques a empreses a l’Estat
espanyol.
Sol·licitants: Titulats universitaris que no
tinguen més de 30 anys i amb data d’expedició del títol a partir de juny del 2002.
Durada: Un any.
Dotació: 800 euros al mes.
Termini: Obert durant tot l’any.
Informació: http://cvnet-fue.com/general/inf_info.aspx?id=2&idc=17&idi=199.
INTEGRANTS
Convoca: Ministeri d’Educació i Ciència.

Objecte: Pràctiques a empreses als
Estats Units i al Canadà.
Sol·licitants: Titulats universitaris d’universitats epanyoles, públiques i privades,
interessats en realitzar un període de
pràctiques formatives en una empresa
dels Estats Units o del Canadà.
Dotació: De 6 a 12 mesos.
Termini: Titulats universitaris amb alt
nivell d’anglés o francés i sense experiència laboral prèvia.
Informació: www.integrants.es/.

d’alta o assimilada a l’alta el dia 15 d’octubre, que es matriculen durant el curs i
aproven entre les convocatòries de
febrer, juny i setembre el 50% dels crèdits matriculats o tres assignatures
anuals.
Dotació: Import de la matrícula.
Termini: 12-12-07.
Informació: www.boe.es/g/es/.

CONVOCATÒRIA GENERAL
BEQUES MEC I DE MOBILITAT

Convoca: Rectorat de la Universitat de
València. Servei d’Investigació.
Objecte: Ajudes per a cobrir les despeses
ocasionades per la mobilitat del personal
docent i investigador com a conseqüència de l’elaboració de projectes d’investigació europeus.
Sol·licitants: Personal docent i investigador de la UV que forme part d’un grup
d’investigació que es trobe en la fase
preparatòria d’un projecte d’investigació
europeu.
Dotació: Viatge, allotjament i manutenció
(120 €/dia, màxim 600 €/setmana).
Termini: 31-12-07.
Informació: www.uv.es/~serinves.

Convoca: Ministeri d’Educació.
Objecte: Ajuda als estudis universitaris
de primer i segon cicle.
Sol·licitants: Per a alumnes de nivells
postobligatoris no universitaris i universitaris que estudien en la seua comunitat
autònoma o que hagen de traslladar-se.
Dotació: Matrícula.
Termini: 31-10-07.
Informació:
www.boe.es/boe/dias/2007/07/14/pdfs/A
30653-30664.pdf.
TRASLLAT TEMPORAL DE LA
BECA D’INVESTIGACIÓ A UN
CENTRE ESTRANGER
Convoca: Ministeri d’Educació i Ciència.
Secretaria d’Universitats.
Objecte: Reforçar la formació tècnica i la
capacitat científica.
Sol·licitants: Els beneficiaris d’ajudes de
FPU en règim de contracte en pràctiques
o els posseïdors del DEA que hagen
obtingut, almenys, una renovació de
període d’ajuda en règim de beca.
Dotació: Fins a 650 euros al mes segons
destinació, i ajuda de viatge-instal·lació
màxima de 2.500 euros.
Duració: Entre 6 i 12 mesos.
Termini: 6-10-07.
Informació: www.mec.es/univ/.
BEQUES A L’ESTUDI PER A FILLS
DE FUNCIONARIS
Convoca: Mutualitat de Funcionaris de
l’Administració Civil de l’Estat (MUFACE).
Objecte: Compensar les despeses produïdes per la matrícula.
Sol·licitants: Mutualistes en situació

AJUDES PER A L’ELABORACIÓ
DE PROJECTES EUROPEUS

BEQUES PER A FORMACIÓ
PRÀCTICA ALS CENTRES
DELOITTE
Convoquen: Fundació Empresa Pública
SEPI i Deloitte SL.
Objecte: Realitzar un període de formació pràctica a centres i oficines de
Deloitte.
Sol·licitants: Enginyers superiors en
Telecomunicacions, Industrial,
Informàtica (i altres enginyeries superiors); enginyers tècnics en les mateixes
àrees i llicenciats en Economia, ADE,
Investigació i Tècniques de Mercats,
Ciències Actuarials i Financeres, Física,
Matemàtiques, Informàtica, Ciències i
Tècniques Estadístiques, Dret, Psicologia,
Psicopedagogia, Sociologia, Ciències
Ambientals.
Dotació: Entre 600 i 800 euros segons el
centre de destinació i la titulació acreditativa.
Durada: Mínima de cinc mesos i màxima
d’un any.
Termini: Fins el 31 de desembre.
Informació: www.funep.es.
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AVANTATGES. El Col·legi de Metges ha obert les portes als estudiants dels últims cursos

Els alumnes de Medicina tindran
un carnet de precol·legiat a València
Els estudiants de
Medicina dels últims
cursos disposaran
d’un carnet de
precol·legiat del
Col·legi de Metges
amb nombrosos
avantatges pel que fa
a la seua professió, la
seua formació i l’oci.

També podran gaudir de totes les
acivitats formatives d’aquest organisme. El Col·legi té una especial sensibilitat per a la formació i disposa d’una gran oferta de cursos. Enguany s’obrirà als estudiants del segon cicle la
matrícula d’aquests i podran ser convalidats per crèdits de lliure opció.

REDACCIÓ

Més de quatre-cents estudiants de
Medicina de la Universitat de València van visitar dimarts passat el
Col·legi de Metges de la Comunitat Valenciana. D’aquesta manera, el centre
obria les seues portes als alumnes de
segon cicle de la titulació (quart, cinqué i sisé). Però aquesta obertura no
era simbòlica, sinó ben al contrari.
Des del Col·legi es pretén que els futurs metges gaudisquen ja de les
seues instal·lacions i activitats des
dels últims cursos.
Els assistents a l’activitat ja han iniciat els tràmits per a disposar d’un
carnet de precol·legiat que els ofereix
nombrosos avantatges. L’oferta no
està tancada, per la qual cosa els
alumnes que no van poder assistir a
la reunió poden sol·licitar el seu precarnet en el mateix Col·legi.
L’activitat va començar amb una taula redona de presentació. L’assistència
dels alumnes de sisé a una classe a la
Facultat va provocar un lleuger retard
en el començament de l’acte organitzat, però valia la pena esperar perquè
aquest grup d’estudiants és un dels
principals destinataris de la iniciativa,
i un dels més beneficiats, ja que estan
a les portes de finalitzar la carrera.
Els estudiants van recórrer totes les
instal·lacions i serveis i es van mostrar
sorpresos i satisfets per la gran oferta de serveis que els pot aportar el
Col·legi. De fet, no van deixar passar

Estudiants de la Universitat durant la visita al Col·legi de Metges. FOTO: MIGUEL LORENZO

l’oportunitat de preguntar al president
del Col·legi de Metges, Vicente Alapont, sobre les especialitats amb més
eixides laborals. Alapont els va anunciar que el Col·legi està elaborant un
estudi sobre les especialitats mèdiques que recollirà dades per a resoldre aquestes inquietuds. Alapont va
ser un dels membres de la Junta de Govern del Col·legi que va guiar els alumnes per les instal·lacions del centre.
Abans de començar el recorregut,
però, es va fer una presentació en la
qual van participar també la vicedegana de Relacions Institucionals de la
Facultat de Medicina, Carmen Carda;
i els metges Antonio Llombart, catedràtic de la Universitat de València; i
Antonio Monrabal, secretari del
Col·legi. Aquesta iniciativa és fruit de
la complicitat entre el Col·legi i la Universitat de València.

BIBLIOTECA FÍSICA I VIRTUAL . Durant la visita els alumnes conegueren l’àrea
de secretaria, una de les que més els
interessa perquè allí acudiran a
sol·licitar els cursos, beques i carnet
de precol·legiat. També l’àrea de
presidència, i serveis com ara l’agència de viatges, banc, agència
d’asseguraces o la biblioteca. Aquesta última s’està reformant per a convertir-la en un espai polivalent, en
especial com a àrea formativa i d’estudi, amb ordinadors i connexions a
internet. Tots aquests avantatges,
dels quals abans gaudien només els
llicenciats, passaran també als precol·legiats.
OFERTA DE CURSOS. Els estudiants van visitar la zona de serveis jurídics. El
Col·legi els proporcionarà assistència
jurídica gratuïta per a aquells proble-

La Unió de Periodistes també ofereix avantatges
La iniciativa que ara enceta el Col·legi de Metges de la Comunitat Valenciana no és l’única que presenta
avantatges per als estudiants valencians. La Unió de Periodistes Valencians també compta amb aquesta oferta per als estudiants de Periodisme. Des de la Unió s’ofereix als alumnes de segon cicle de
Periodisme i Comunicació Audiovisual la possibilitat d’obtindre el carnet gratuït i gaudir de quasi tots
els serveis de què disposen com a socis de ple dret, igual que ho fa qualsevol altre soci. L’objectiu és
facilitar el contacte amb la professió dels estudiants que estan a punt de finalitzar els seus estudis
superiors i d’obrir-los les portes de l’organització.
El carnet d’estudiants en pràctiques permet rebre tota la informació que tenen els socis de la Unió i
participar en totes les activitats organitzades per l’associació, incloses les seues assemblees generals,
amb l’única limitació de no poder participar en les seues votacions, atés que encara no són titulats
superiors.
Aquest carnet té una vigència de dos anys sense possibilitat de renovació ja que, després de la finalització de la carrera, els llicenciats poden incorporar-se com a socis de ple dret de la Unió i donar-se
d’alta també en el Registre Oficial de Periodistes de la FAPE, o sol·licitar el Carnet Internacional de
Premsa. El carnet d’estudiants en pràctiques és gratuït, no suposa el pagament de cap quota i només
s’ha de pagar el cost de la seua elaboració (6 €). La informació es pot trobar en
www.unioperiodistes.org.

mes legals derivats de la seua activitat professional.
Un espai nou és el Club del Metge,
per a l’encontre i el gaudi dels membres del Col·legi. En aquest espai se
celebren nombroses activitats que
poden ser externes a l’activitat mèdica, com ara la cata de vins, a les quals
els nous socis podran assistir.

BEQUES PER AL PROGRAMA ERASMUS . Com
una de les principals novetats, la Fundació del Col·legi concedirà borses
Erasmus, ajudes econòmiques per als
estudiants que viatgen a l’estranger
per a completar la seua formació.
A més, els futurs metges podran accedir a partir d’ara a la biblioteca mèdica virtual, que recull informació relativa a llibres de medicina, manuals
i documentació variada tant a nivell
nacional com internacional.
D’altra banda, els salons del centre
podran ser cedits gratuïtament als
posseïdors d’aquest carnet, sempre
que ho sol·liciten amb antelació i que
el seu ús estiga destinat a reunions o
congressos.
Els universitaris van visitar l’Oficina del Defensor del Metge, figura nova
creada fa un any i que actua directament sobre la professió i les condicions laborals.
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.Un dels espais
que més va cridar l’atenció dels nous
socis van ser les instal·lacions esportives (dues pistes de tennis, una de pàdel, la piscina, i el gimnàs). Els estudiants poden utilitzar les instal·lacions i participar en els campionats
esportius.

4 de tot
breus
BEQUES PER AL VOLUNTARIAT UNIVERSITARI. La
Delegació d’Estudiants ha
convocat, a través del CADE,
les beques de col·laboració
en el Programa de Promoció
del Voluntariat Universitari
de la Universitat de València,
curs 2007-2008. El termini
de presentació de sol·licituds
finalitza l’11 d’octubre. La
durada de la beca és de quatre mesos. La dedicació són
25 hores setmanals per 725
euros mensuals. Més informació:
http://www.uv.es/cade/.

MOCADORÀ DE SANT
DONÍS PEL 9 D’OCTUBRE,
ALS CAMPUS. L’Associació
Cívica Tirant lo Blanc, amb la
col·laboració del Servei de
Política Lingüística de la
Universitat, ha organitzat
per a hui dijous 4 d’octubre i
demà dia 5 un acte per a
celebrar la festivitat del 9
d’Octubre. Des de les 11 fins
a les 13 hores se celebrarà la
tradicional Mocadorà i es
repartiran peces de confiteria (piules, tronadors i fruites) i mocadors, així com
postals en les quals s’expliquen els motius d’aquesta
tradició. Serà a l’esplanada
entre els aularis del Campus
dels Tarongers.
BEQUES PER AL VOLUNTARIAT UNIVERSITARI. La
Delegació d’Estudiants ha
convocat, a través del CADE,
les beques de col·laboració
en el Programa de Promoció
del Voluntariat Universitari
de la Universitat de València,
curs 2007-2008. El termini
de presentació de sol·licituds
finalitza l’11 d’octubre. La
durada de la beca és de quatre mesos. La dedicació són
25 hores setmanals per 725
euros mensuals. Més informació:
http://www.uv.es/cade/.
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ESPORTS. El rector el va felicitar pels bons resultats obtinguts l’agost a França

Eckhard portarà la Universitat
a les Paralimpíades de Xina
La Universitat de València estarà representada en les Paralimpíades de Xina
pel jove Maurice Eckhard. Així ho indiquen els bons resultats que el ciclista ha
obtingut recentment
i que li han donat el
passaport per a la
competició.
REDACCIÓ
El rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, va rebre l’esportista Maurice Eckhard, ciclista paralímpic de la Universitat de València
que està recollint grans èxits i que és
un ferm candidat a les Paralimpíades
que se celebraran l’any que ve a Xina.
Francisco Tomás va felicitar personalment Maurice Eckhard per l’èxit obtingut el darrer agost a França, que
ha situat el jove valencià com un dels
millors ciclistes espanyols en la seua
categoria CP3 (paràlisi cerebral). A
Bordeus es va celebrar el Mundial de
Ciclisme i l’estudiant de la Universitat
va aconseguir el millor resultat de la
seua carrera: l’or en ruta, plata en
contra rellotge i bronze en persecució. Aquests resultats li han obert les
portes a les Paralimpíades de Xina.
Però una de les majors satisfaccions
fou entrar a meta per davant del seu
company d’equip, el ciclista Javier
Ochoa (professional que va patir, junt
amb el seu germà, un accident en el
qual aquest darrer va morir). Aquesta és la primera vegada que Eckhard
li ha guanyat. Maurice va explicar durant el seu encontre amb el rector que
ara té la vista posada en Xina. Els re-

El rector va rebre el jove ciclista i el va animar per a les Paralimpíades. FOTO: MIGUEL LORENZO
sultats obtinguts al llarg de la seua
carrera li donen una plaça segura per
a les Paralimpíades, però vol ser caut
i esperar que es faça pública la llista,
que apareixerà en gener.
Ara dedica el seu temps a entrenar
i per això aprofita les instal•lacions esportives de la Universitat. Maurice, estudiant de la titulació d’Educació Física i Esports de la Universitat, va estar
també acompanyat pel vicerector de
Cultura, Rafael Gil; i pel cap del Servei
d’Educació Física i Esports de la Universitat, Antonio Iradi. Francisco Tomás va animar Maurice Eckhard en la
seua pròxima cita a Xina. Fins i tot va
apuntar que li agradaria poder assistir-hi si es trobara en aquell país, donades les relacions que la Universitat
hi manté. Francisco Tomás va manifestar la satisfacció que Maurice Eckhard porte el nom de la Universitat
arreu del món. A més, va apuntar que

FOTONOTÍCIA. Una imatge... i unes paraules
PALETES DE FUTUR.
La col·locació de la primera pedra per als
futurs edificis de
Magisteri i de Ciències
Socials, al Campus dels
Tarongers, va produir el
passat dilluns imatges
curioses, com aquesta
captada pel nostre
fotògraf Miguel
Lorenzo. Es tracta d’una
composició de paletes
de les empreses constructores, que ara es
posaran a treballar per
a tindre les obres acabades dins dels terminis previstos. Les paletes porten inscrits els
noms de les empreses
adjudicatàries, així com
el nom dels nous edificis que s’alçaran al
campus.

Destaquem
El passat agost l’estudiant
va fer or en ruta, plata en contra rellotge i bronze en persecució, en el Campionat del Món
de França
“és molt estimulant que quan acabe
la carrera puga ensenyar a altres perquè seguisquen la seua mateixa direcció. Maurice és un exemple per a tots
aquells que després ha de formar”.
Maurice Eckhard té vint-i-quatre
anys i és el més jove de la selecció de
ciclisme paralímpic. Compta amb una
carrera ascendent, des que va començar a córrer amb quinze anys no ha
deixat de guanyar carreres. Va aconseguir dos bronzes en el Campionat
del Món de Suïssa, i a més es va que-

dar a les portes del bronze en les Paralimpíades d’Atenes, on es va endur
dos diplomes. Maurice es troba ara en
el millor moment de la seua carrera.
De moment no té massa clar què vol
fer en acabar els estudis. “Fa uns anys
volia ser professor, però ara potser
em decantaria per dedicar-me a alguna cosa relacionada amb la gestió
esportiva en alguna federació d’esport adaptat o en algun ajuntament
com el meu, el de Paterna”.
HOMENATGE EN EL CRITÈRIUM . El pròxim
diumenge se celebra a València el Critèrium. En aquest acte, que reunirà a
l’Albereda nombrosos aficionats al ciclisme, els organitzadors han volgut
dedicar un homenatge a Maurice Eckhard. Durant l’acte es realitzarà una
exhibició, en la qual participarà el
jove estudiant de la Universitat, i a
continuació se li retrà homenatge.
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ESTUDI. Un grup de la Universitat presenta les conclusions

L’èxtasi provoca índexs de
recaiguda similars a l’heroïna
REDACCIÓ

La investigació ha estat dirigida pel
professor José Miñarro i la publica la
prestigiosa revista Neuropsychopharmacology en el seu número d’agost. L’equip responsable del treball
s’anomena Psicobiologia de les drogodependències.
L’estudi ha demostrat per primera
vegada que els animals tractats amb
aquesta droga recauen en el seu consum, després de ser exposats a una
petita dosi de MDMA. També s’ha
confirmat que l’èxtasi és una droga
reforçant. La seua administració fa
que els animals preferisquen romandre en un compartiment associat a
l’efecte de la droga, cosa que indica
que té efectes reforçants.
Així mateix, després de l’extinció
d’aquesta preferència, és a dir, quan
els animals ja no recorden que un determinat compartiment està associat a aquesta droga, l’administració
de xicotetes dosis (priming) d’èxtasi
produeix la reinstauració de la conducta de recerca de la droga i la reaparició del CPL (condicionament de
preferència de lloc).
Aquests resultats són una demostració que l’èxtasi indueix efectes a
llarg termini en el sistema de reforç
cerebral i que es comporta d’igual
forma que l’heroïna o la cocaïna. Així
mateix, en aquest treball es va observar que l’administració diària de
MDMA produeix una disminució de
dopamina i serotonina en l’estriat,
mentre que l’administració intermitent (pauta d’administració habitual
en l’ésser humà) d’aquesta substàn-

Destaquem
Els resultats complets de
l’estudi es poden llegir en
http://www.uv.es/~psidroga
L’èxtasi és la droga il·legal
més popular després del cannabis

cia produeix una disminució de serotonina en el còrtex, la qual cosa podria subjaure en les diferents alteracions de processos cognitius causats
pel consum de la droga.
Cal recordar que actualment l’èxtasi es troba entre les drogues il·legals més populars i que en alguns
països és la segona droga il·legal
més consumida, només per darrere
de l’haixix. En definitiva, els resultats obtinguts en aquest treball
confirmen la idea que l’exposició a
l’èxtasi durant l’adolescència és capaç de modificar el substrat neurobiològic del reforç, de manera que
es presenten conductes característiques de l’addicció, com ara la recaiguda en la recerca de la droga, i
fa que els animals es tornen més
vulnerables a l’addicció.

L’èxtasi (MDMA) provoca uns índexs similars
de recaiguda que algunes drogues considerades
tradicionalment com a més perilloses, com ara
l’heroïna o la cocaïna. Així ho ha confirmat un
equip d’investigació de la Universitat.

Composició fotogràfica amb pastilles i apunts.

FOTO: MIGUEL LORENZO
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PUBLICACIÓ. Un llibre mostra textos i imatges poc coneguts del filòleg, en el vint-i-cinc aniversari de la seua desaparició

Manuel Sanchis
Guarner, en el
seu context

2
1.- Placa identificativa com a
capità de l’exèrcit de la
República.
2.- Fotografia de Sanchis
Guarner utilitzada en la coberta del llibre.
3.- Dinar homenatge per la
jubilació. Amb Antoni Espí i
Lluís B. Polanco. 4.- Amb un
company, l’any 1931, al
Claustre de la Universitat.
5.- En el seu despatx.
6.- Desfilada del taüt pel
Claustre de la Universitat.
7.- Caricatura de Sanchis dels
anys setanta.

La personalitat i l’obra de Manuel Sanchis Guarner continuen creixent a la Universitat de València. Un llibre de gran format, que acaba de publicar-se a cura d’Antoni Ferrando i Santi Cortés,
posa en valor textos i imatges poc coneguts de
qui fou el gran impulsor dels estudis de Filologia
Valenciana a la Universitat.
REDACCIÓ
La Universitat de València no oblida
Manuel Sanchis Guarner (1911-1981).
Abans de l’estiu, la institució va posar-li el nom de Sanchis Guarner al
seu Centre de Formació i Qualitat, un
edifici modern inaugurat al Campus
dels Tarongers. El 1996, en el vint aniversari de la seua mort, se li va concedir la Medalla de la institució a títol pòstum. Dos anys després va eixir
al carrer l’obra Manuel Sanchis Guarner, el compromís d’un filòleg. Ara, el
Servei de Publicacions trau al carrer
el llibre Manuel Sanchis Guarner:
Context, paraula, record, que signen
els professors Antoni Ferrando i Santi Cortés.
El llibre, que té un format de 28 per
29 centímetres, és una nova contribució al reconeixement de la figura
d’aquest mestre, una obra que amb
originalitat i innovació ajuda al coneixement del context que envoltà Manuel Sanchis Guarner. L’obra, profusament il·lustrada, s’estructura en
tres parts. La primera, El món de Sanchis Guarner en imatges, mostra
il·lustracions vinculades a la seua
vida i obra. La part titulada La paraula del mestre reprodueix prop d’un
centenar de textos breus de Sanchis
Guarner. Finalment, la tercera part,
El record dels seus, ofereix una selecció de textos sobre el mestre de personalitats com ara Vicent Andrés Estellés, Francesc de B. Moll, Joan Fuster, Germà Colón, Antoni M. Badia i
Margarit, Vicent Pitarch, entre altres.
Les principals fonts de procedència del material han estat arxius i hemeroteques que han fornit la documentació gràfica, les fotografies, els
manifestos, les declaracions, els dibuixos
que conformen les
imatges més re1
presentatives
de la seua
biografia.
L’obra ofereix un recull
com a mostra
representativa
dels articles de
divulgació, així com
les semblances més destacades d’amics i deixebles.
Hi destaca, com a curiositat, una

L’home símbol d’un
país que calia fer

4

reproducció de la seua condemna a
càrrec de les autoritats franquistes
per haver estat capità de l’exèrcit republicà –també es troba en el llibre la
placa identificativa del seu rang militar–, o un testament hològraf en favor de la seua dona, redactat durant
la seua estada a la presó. També són
freqüents les referències a la vinculació de Sanchis Guarner amb la Universitat de València. Un dels documents més curisosos és un llistat d’alumnes matriculats en els Cursos de
Llengua i Cultura Valencianes que van
impartir-se en l’aleshores anomenada Facultat de Filosofia i Lletres l’any
1954. Entre els alumnes es troben
noms ben significatius, com ara Francesc Ferrer Pastor, autor del famós
vocabulari, o Enric Duran Tortajada
(germà de Miquel, qui signava literà-

Manuel Sanchis Guarner va ser un filòleg
eminent i també un activista cívic i
cultural. Així ho recorden els autors del
llibre en un dels textos introductoris.
“Conscient del deure de contribuir amb la seua paraula a la difusió de la cultura del país i a la
conscienciació cívica dels seus
conciutadans, Sanchis va recórrer tota la geografia del país impartint conferències, pronunciant discursos, concedint entrevistes, formant part de comissions d’estudi i fent-se present
allà on era requerit, fins a esdevenir, al llindar dels setanta, com
bé el va caracteritzar Joan Fuster,
l’home símbol del país”. Així ho
evoquen els autors en el llibre.
Antoni Ferrando i Santi Cortés
continuen: “A pesar del to conciliador de les seues intervencions,
els sectors dominants de la seua
ciutat nadiua no poden tolerar
que un membre de la burgesia urbana els recordés tan clarament
quina era la llengua de la ciutat i
del país i quins els requisits per a
ser un veritable valencià conscient”. Tot allò va portar al fet que
els seus adversaris més combatius el convertiren “en la diana
preferida dels seus atacs, i alguns
d’ells no dubtaren en mitjans, fins
i tot un intent d’assassinat amb
bomba, per fer callar la seua
veu”.
Els autors recorden que, malgrat ser víctima d’aquesta violència irracional, Sanchis Guarner va
deixar inacabada una crida a la
concòrdia dels valencians, conce-

5

Destaquem
La Universitat ha posat el
nom de Sanchis Guarner al
seu Centre de Formació i
Qualitat

7

El llibre inclou imatges de
la sentència per haver estat
capità de l’exèrcit republicà
L’obra no omet la violència
‘ultra’ contra un home que
sempre fou dialogant amb els
adversaris

3
riament Miquel Duran de València).
També s’hi inclouen fotografies del
catedràtic fent classe a la Facultat,
o en el seu despatx.
La tasca de Manuel
Sanchis Guarner de
dignificació del valencià no va resultar
gens fàcil. Per si
algú encara ho dubtava, el llibre reprodueix anònims amenaçants que va rebre
en diversos moments, i
que tenien l’aroma comuna de l’ultradreta. Pintades i un
paquet bomba culminaren l’escalada violenta.

5

6

buda com un manifest col·lectiu,
on es reivindicava la superació
dels enfrontaments estèrils.
Ferrando i Cortés defineixen el
valencianisme de Sanchis Guarner com un “valencianisme cívic”.
Per al mestre, la pàtria “sempre
és un projecte, és una cosa que
hem de realitzar, amb les arrels
ben sòlides, ben clarificades, ben
fondes, però mirant endavant”.
La figura i l’obra de Manuel
Sanchis Guarner no han deixat de
créixer des de la seua desaparició, mentre que els seus enemics
d’aleshores han estat oblidats per
les generacions actuals. Per
exemple, La llengua dels valencians, el seu llibre emblemàtic, ha
atés ja la seua vint-i-sisena edició. També La ciutat de València
continua sent una obra de consulta obligada per a tots aquells que
estimen de debò la ciutat.
El rector, Francisco Tomás Vert,
recorda, en el text que signa al començament del llibre, les tasques
del mestre en l’àmbit universitari: director de l’Institut de Ciències de l’Educació (1975), del Departament de Lingüística Valenciana (1976) i de l’Institut de Filologia Valenciana (1980). També
fou degà de la Facultat els anys
1980 i 1981. Aquest darrer any fou
el de la seua jubilació i el de la
seua mort.

8 cites
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TAM TAM
CLASSES
Professor particular per a Biologia,
Química i Matemàtiques. Es necessita
professor per a donar classes particulars
a nivell de batxillerat. Imprescindible
parlar anglés. Tel. 96 185 07 31 (Inma).
Nativa alemanya. Dóna classes particulars
a tots els nivells. Tel. 96 385 94 03
(Isolda).
Classes de Portugués. Nativa dóna classes
particulars. Tel. 626 76 13 91 (Sonia).
Necessite classes d’Italià.. Necessite persona nativa d’Itàlia per a rebre classes de
pronunciació. Tel. 650 71 67 32 o bermato@hotmail.com.
Classes d’Hebreu. Professora titulada
imparteix classes d’hebreu bíblic i
modern de qualsevol nivell. Tel. 635 69
49 00.
Nativa russa dóna classes particulars de
rus per a tots els nivells. Els interessats
podeu telefonar al 96 385 48 14 (Irina).
Classses de Grec Modern. Llicenciat natiu.
Tots els nivells. Material de diverses universitats gregues. Tel. 679 55 74 56.
Jove amb experiència internacional s’ofereix 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 d’Alemany, Anglés i Francés. Belga,
llicenciat en lletres germàniques, dóna
classes particulars per a tots els nivells:
20 € per persona i possibilitat de reducció si foren més d’una. C-e: pierrebragard@gmx.net o tel. 605 30 80 86.
Intercanvi d’idioma Castellà/Italià i
Alemany. Busque italià/ana per a fer
intercanvi d’idioma. També alemany.
Tels. 96 392 55 46 i 626 15 39 75
(Ángela).
Classes d’Esperanto. Classes gratuïtes des
d’octubre. Tels. 96 328 10 05 i 679 91 41
29.
Intercanvi d’idioma Català//Anglés o
Castellà/Anglés. Busque natiu/nativa
nord-americà o anglés per a fer intercanvi d’idioma. Tel. 639 63 34 22 (Josep).
Classes i traduccions Italià-Grec modern.
Classes per a tots els nivells. Tel. 626 80
27 41.
Classes de Castellà i Cattalà i intercanvi
Castellà-Català/Anglés. Preus molt
econòmics. Tel. 636 19 14 19 i
I_Albarracin@hotmail.com.
Necessite classes d’Anglés. Necessite estudiant o professor natiu que domine el
castellà per a rebre classes d’anglés
intensiu. Telèfon 654 70 87 95 (Mayte).

VOLUNTARITAT
Convivència i educació enn valors.
Necessitem voluntaris per a treballar
amb xiquets i xiquetes del barri del
Marítim en un programa social de convivència i educació en valors, salut, ecologisme, participació, etc. Realitzem activitats de repàs escolar, ludoteca, tallers i
eixides. Flexibilitat de dilluns a divendres
de vesprada i els caps de setmana.
Associació juvenil YMCA (c/Illes Canàries
112 o 96 333 24 87).
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.
Es necessiten voluntaris per a Auxilia
València. Treball d’integració de persones amb discapacitació. Informació al
605 40 04 29 (Jesús).

PISOS
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 estudiants 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·licitud. Més informació: 96 386 47 71 i
www.uv.es/cade.
Es lloga pis. Xic/a. Àtic amb molta llum
amb terrassa. Bona comunicació amb els
campus. C/Puerto Rico. Preu: 500 euros.
Tel. 616 205 584 (Amparo).
Es lloga piis. Xic/a. Pis amb aire condicionat. A Benimaclet. Excel·lentment comunicat. C/Emili Baró. Preu: 570 euros (despeses incloses). Tel. 647 446 957 (Maria).
Compartir amb estudiants. Xic/a. A 10
minuts de Tarongers i 15 de Blasco
Ibáñez. Per a completar amb quatre
xiques. C/Leandro de Saralegui. Preu:
190 euros. Tel. 686 129 965 (Laia).
Compartir amb estudiants. Xica. A
Burjassot. Habitació moblada amb balcó.
Totalment equipat. Preu: 120 euros.
C/Ramón y Cajal. Tel. 646 95 92 97
(Sheila).
Compartir amb estudiants. Xic/a. Primer
pis amb ascensor. Proper a Tarongers.
Preu: 175 euros. C/José María Haro. Tel.
655 87 43 83 (Mercedes).
.Compartir amb estudiants. Xic/a. Pis amb
quatre habitacions i dos banys. Preu: 160
euros (incloses despeses de llum, aigua i
gas ciutat). Pl/Poeta Vicente Gaos. Tel.
652 10 93 70 (Jose).
Es lloga habitació. Xica. Pis reformat en
una zona molt cèntrica de València i ben
comunicada per transport públic. Preu:
150 euros. C/Àngel Guimerà. Tel. 629 35
46 63 (Mari Carmen).
Es lloga habitació. Xica. Habitació exterior.
Cuina amb barra americana. No fumadora. Bon ambient d’estudi. Possibilitat
de connexió a internet. Preu: 195 euros.
Pl/Hondures. Tel. 651 55 33 78 (Sara).

Un milió d’estudiants gaudiran
de wifi als campus espanyols
El Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç i el Ministeri
d’Educació i Ciència han presentat el programa Campus en
Xarxa, una iniciativa que permetrà a 44 universitats públiques disposar de cobertura
sense fil per a desenvolupar
futurs serveis de valor afegit i
innovació. La Conferència de
Rectors de les Universitats
Espanyoles (CRUE), la
Secretaria d’Estat de
Telecomunicacions i per a la
Societat de la Informació
(SETSI) i Xarxa.es són els
impulsors d’aquest programa.
Campus en Xarxa forma part
del Pla Avança (www.planavanza.es) per al desenvolupament
de la Societat de la Informació
a Espanya i compta amb un
pressupost de 7,8 milions d’euros. El programa permetrà a
les universitats participants
disposar de cobertura sense fil
del 85% per a poder desenvolupar serveis de valor afegit i
innovació com ara i-learning,
localització o transmissió de
veu a través de les xarxes IP
(VoIP). La comunitat universitària que es beneficiarà d’aquests serveis inclou més de
1.283.000 estudiants, prop de
noranta mil professors i quasi
quaranta mil treballadors del
personal administratiu i de

serveis. Amb l’objectiu de
crear un espai únic de mobilitat, Campus en Xarxa facilitarà
l’accés a internet d’estudiants i
professors quan es troben desplaçats a altres universitats
espanyoles i estrangeres,
adherides al servei
MovIRIS/Eduroam (www.eduroam.es), que a Espanya gestiona RedIRIS, la xarxa acadèmica i d’investigació vinculada
a xarxa.es.
PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ .

Repartides 57.000 agendes per a
tota la comunitat universitària

DIVERSOS
Es ven congelador vertical. Set calaixos
marca ASPES. Preu 100 euros. Tel. 610
00 99 20 (Maria).
Es ven la temporada 8 de la sèrie ‘Friends’.
A estrenar i sense desembalar. 35 euros.
C-e: vaica21@hotmail.com.
Es venen càmera reflex Canon EOS 3 analògica amb objectiu i màquina d’escriure
Olivetti model 98. La càmera nova i la
màquina usada molt barata. Tel. 665 01
58 11.
Es requereix professor d’Anglés. Col·legi
privat bilingüe de Puçol requereix professor d’anglés amb experiència com a
docent. Interessats envieu un currículum
a jobs@asvalencia.org.
m a hostessa per a fires,
S’ofereix treball com
congressos i promocions. Interessades
podeu enviar el currículum o acostar-vos
a Balance. C/Baró de Càrcer 21-2. Tel. 96
351 11 67.
Es necessiten monitors per a activitats
extraescolars. El Centre Excursionista de
València selecciona professors i monitors
d’activitats extraescolars per a col·legis
de València i els voltants per a ball,
dansa clàssica, karate, futbol, ludoteca,
música, plàstica, psicomotricitat, anglés,
teatre, gimnàstica rítmica, estudi atés,
bàsquet, handbol, voleibol, esports
col·lectius i atletisme. Interessats envieu
currículum a extraescolares@centroexcursionista.org.

Amb

Enguany s’han distribuït cinquanta-set mil exemplars de
l’Agenda de la Universitat de
València. Com a novetat, té
adaptat i diversificat el seu
contingut en funció dels usuaris a què s’adreça.
Atesa la bona acceptació, any
rere any, d’aquest material que
s’edita des del curs 1999-2000,
la Universitat n’ha fet una tirada major que permet que, a
més de l’alumnat, tots els

la intenció de promoure
Campus en Xarxa s’ha posat en
marxa un pla de comunicació i
de difusió a les universitats.
Per mitjà de diversos elements
de senyalèctica –rètols i cartells– es pretén facilitar la
localització dels espais de
cobertura wifi en cadascuna de
les quaranta-quatre universitats que hi participen. La pàgina web www.campusenred.es
servirà de plataforma de
comunicació del programa
Campus en Xarxa.

membres del PDI, el PAS i els
estudiants de postgrau en
reben una. D’aquest instrument
d’organització i planificació,
que inclou alhora informació
d’interés per a la comunitat
universitària, s’han editat cinquanta-set models que combinen un disseny i format homogenis amb diversos elements
de personalització com ara les
cobertes, les guies i els quadernets de titulació i de centre
que, especialment, ajuden a
l’estudiant a tindre en un sol
suport la informació bàsica per
a desenvolupar la seua activitat
acadèmica.

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
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
Nom:
un xec de 10 euros (a
Cognoms:
nom d’Universitat de
Adreça:
València-Dise), a: Gabinet de
Codi Postal:
Població:
Premsa. Avinguda Blasco Ibáñez 13,
C-e:
Tel.:
quart nivell. 46010, València.
NIF:
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notícies

RECTORAT. La mostra explica la tasca científica i cultural de la institució

Una exposició revisa els cent anys
de l’Institut d’Estudis Catalans
L’edifici del Rectorat
de la Universitat de
València acull, fins al
dia 26 d’octubre, l’exposició sobre el centenari de l’Institut
d’Estudis Catalans
(IEC). A l’obertura
oficial, celebrada dilluns passat, van assistir el president de
l’IEC, Salvador Giner,
i el vicerector de Cultura de la Universitat,
Rafael Gil.
REDACCIÓ

L’exposició commemorativa pretén
exhibir la tasca científica, editorial,
de difusió del coneixement i d’assessorament portada a terme per
l’IEC en tots els camps del saber, començant per la llengua. La mostra
s’estructura en cinc àmbits: la cronologia, els protagonistes, les actuacions, el llegat i el futur de l’IEC.
Inclou, a més de fotografies i documentals, manuscrits, llibres i obres
d’art.
Segons Salvador Giner, l’Institut
d’Estudis Catalans es va concebre
amb una visió del país moderna,
universalista i orientada cap al progrés. “Era pel juny del 1907, i aquells
emprenedors actuaven persuadits
que el catalanisme no havia de ser
tan sols una eina de reivindicació
política, sinó que havia de deixar
també la seua empremta modernit-

Un assistent contempla un dels panells de l’exposició oberta al Rectorat. FOTO: MIGUEL LORENZO

Destaquem
L’IEC s’organitza ara en cinc
seccions i compta amb 230
membres actius
L’exposició inclou fotografies, documents, manuscrits i
obres d’art
El president de l’Institut,
Salvador Giner, va assistir a
l’acte d’inauguració
L’IEC ha impulsat la modernització del país

zadora en la societat més enllà de
la industrialització i l’autonomia”,
assenyala Giner.
L’IEC està vertebrat ara en cinc
seccions: la Secció Històrico-Arqueològica, la Secció Filològica, la
Secció de Ciències i Tecnologia, la
Secció de Ciències Biològiques i la
Secció de Filosofia i Ciències Socials. Actualment té dos-cents trenta membres actius, vint-i-sis societats filials i més de huit mil cinccents socis i sòcies de tots els territoris de llengua catalana.
La inauguració de l’exposició va
començar amb una mica de retard
perquè una vintena de persones
amb una pancarta del GAV es van

El Grup de Teatre estrena
demà a Roma el seu nou espectacle
L’obra, de Josep Lluís Sirera, recrea
l’ambient teatral de la València del segle XVI
REDACCIÓ
El Grup de Teatre de la Universitat de
València Assaig estrena demà divendres, dia 5 d’octubre, a Roma el seu
nou muntatge, Per Sant Lluc. La dramatúrgia de l’espectacle, a càrrec del
professor Josep Lluís Sirera, pretén
fer-nos descobrir la vida universitària
del cinc-cents valencià, l’activitat nocturna dels estudiants, el món de les
tavernes, les farses, les relacions humanes i la pompositat de les cerimònies acadèmiques i civils en una mena
de divertimento que conté també cançons de l’època de la tradició valenciana i també castellana.

L’espectacle, dirigit per Pep Sanchis i protagonitzat pels actors Josep Daniel Tormo, Josep Vicent Valero, Pau Gregori, Raquel Sanz, Inés
Cueva i Sergi Teba, és representat en
tres llengües (valencià, castellà i llatí) i ha comptat en la seua producció
amb col·laboracions especials de
professionals, com ara la del grup
musical Trencaclosques o l’actor
Carles Montoliu (L’Om-Imprebís).
L’autor de l’obra, Josep Lluís Sirera, ha aconseguit encaixar d’una
manera brillant textos d’autors clàssics com ara Joan Ferrandis Herèdia, Joan Timoneda, Juan Lorenzo
Palmireno, Juan del Enzina, Barto-

lomé de Torres Naharro, Lope de
Rueda, Jaume Roís, Francesc Deci,
Gómez Manrique, Nicolau Biese o
Pere Jaume Esteve, així com textos
anònims de la tradició humanista
espanyola.
Per a Pep Sanchis, “aquest espectacle té una combinació d’escenes
que encaixen perfectament amb la
situació actual, tant a nivell social o
polític com cultural”.
L’obra, que tindrà així la seua estrena europea aquesta setmana a la
capital d’Itàlia, s’estrenarà a la Nau
de la Universitat de València en la
setmana del 22 al 28 d’octubre, i pretén, a més, visitar els festivals medievals més importants d’Europa,
així com alguns festivals de teatre
clàssic a l’Estat espanyol.

concentrar a la porta de l’edifici i
van proferir insults i crits anticatalanistes, tot intentant impedint el
normal desenvolupament de l’acte.
L’exposició ja ha recorregut diferents ciutats. Després de València
visitarà Mallorca (del 8 al 24 de novembre de 2007, a l’Edifici Ramon
Llull de la Universitat de les Illes Balears), Menorca (del 5 al 26 de desembre, a l’antiga seu del Consell Insular de Menorca, Maó), Perpinyà,
L’Alguer, Castelló, Alacant i Madrid.
La commemoració del centenari
ha comptat també amb altres exposicions, més especialitzades, així
com cicles de conferències, edició
de llibres i altres iniciatives.
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La Universitat
publica ‘Google
desafia
Europa”
REDACCIÓ

El 14 de desembre del 2004 es va informar que Google, el cercador de referència omnipresent en els nostres
ordinadors, es proposava digitalitzar quinze milions de llibres depositats en grans biblioteques. Era un pla
a sis anys que implicava xifres astronòmiques, ja que donaria accés a un
total de 4.500 milions de pàgines. La
primera reacció davant d’una perspectiva tan grandiosa bé podria ser
de goig. Finalment s’anava a portar
a terme el somni messiànic esbossat
a finals del segle passat: tots els sabers del món accessibles gratuïtament en tot el planeta, per a tots. Tot
i això, cal meditar més detingudament sobre aquesta empresa. Perquè per poc que es repare en el projecte, no deixa de suscitar greus preocupacions.
Publicacions de la Universitat de València (PUV) ha editat Google desafia
Europa, un llibre de Jean-Noël Jeanneney, historiador francés que entre
2002 i 2006 va ser director de la Biblioteca Nacional de França. Segons
l’autor, França i la seua Biblioteca Nacional tenen una responsabilitat particular en aquest assumpte. Però cap
país d’Europa no pot quedar-se al marge de la necessària resposta a un repte d’aquesta magnitud. El llibre es presenta com un crit d’alarma que vol promoure una acció col·lectiva a la Unió
Europea.
Antoni Furió, director de PUV i traductor del llibre al castellà i català,
va participar ahir dimecres en l’acte
de presentació del llibre a Barcelona. Dins de la Fira Liber es va celebrar un debat sobre el tema a propòsit del llibre.
El risc és, en opinió de Furió, que
s’impose un domini aclaparant d’Estats Units d’Amèrica sobre la idea
que es faran del món les generacions
futures.

Congrés
internacional de
Física Teòrica, al
Jardí Botànic
REDACCIÓ
Un centenar llarg dels millors físics
teòrics europeus i americans participen en el congrés RTN07 de la xarxa
europea d’investigació Constituents,
Fonamental Forces and Symmetries of
the Universe. Les sessions tenen lloc
al Jardí Botànic de la Universitat fins a
demà, dia 5 d’octubre.
En el congrés s’exposen i debaten els
resultats de la investigació portada a
terme per la trentena d’instituts i universitats de la xarxa, de la qual la Universitat forma part, sobre qüestions
en física teòrica fonamental relatives
a la generalització quàntica de la teoria de la relativitat general.
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ANTONI ARIÑO

entrevista 9

Vicerector de Convergència Europea i Qualitat

“L’objectiu dels
propers anys és
democratitzar el
coneixement”
Antoni Ariño, vicerector de Convergència
Europea i Qualitat,
fixa la democratizació
de l’ensenyament
com el gran objectiu
dels pròxims anys.
Ariño creu que el catàleg de titulacions de
la Universitat és satisfactori.

OLGA DÉNIA
–Amb certa freqüència s’afirma que
les universitats espanyoles i especialment la Universitat de València
han perdut molts estudiants en els
últims anys i que haurien de desenvolupar una política més activa en la
captació d’estudiantes. Quina opinió
li mereix aquest diagnòstic?
–Aquesta afirmació certament
planteja un diagnòstic i una política
a seguir. Anem a pams, i mirem el
diagnòstic. És veritat que la cresta
de l’ona del que podríem denominar
el tsunami de la matrícula universitària ha passat i en els últims anys el
nombre total d’estudiants universitaris està descendint. També és veritat que si comparem la matrícula
de la Universitat de València el 1992
i en l’actualitat, el 2007, s’ha produït
un notable descens de la matrícula.
Però quines són les causes? En primer lloc, pel que fa a la Universitat
de València, cal dir que durant
aquest període hem estat la incubadora de les universitats valencianes:
i no em referisc només a l’actual Jaume I de Castelló, sinó també a carreres, alumnes i professorat que alimenten hui la Cardenal Herrera i la
Catòlica. L’últim transvasament d’alumnes s’ha produït amb l’assignació a la Universitat Catòlica dels títols de Magisteri de l’Escola Edetània i els d’Infermeria de l’Escola de
Desemparats, que depenien de la
Universitat de València. Si es sumen
tots, són molts alumnes. Per tant,
quan parlem de descens convé saber
de què parlem. No hem perdut
aquest volum d’alumnes, sinó que
han estat transferits a altres universitats de nova creació, dues d’elles
situades en la mateixa àrea metropolitana.
–Així, la Univeersitat de València no
perd alumnes?

–La caiguda demogràfica per descomptat que és un fenomen ben real
i la contracció de la matrícula en determinades titulacions també. Però
en conjunt la nostra Universitat en
els últims anys està incrementant
matrícula de primera opció mitjançant ofertes atractives, com ara Criminologia o Ciències Polítiques, per
posar-ne dos exemples. D’altra banda, una reducció de la grandària dels
grups no ha de veure’s necessàriament com un fenomen negatiu, sinó
tot el contrari. Per a qualsevol persona que assistira a classe en els
anys huitanta o principis dels noranta, aquelles aules massificades, i lamentablement encara en queden algunes, no eren el millor context per
a una docència de qualitat. Una millora en la ràtio professor-alumne és
un fenomen desitjable.
–Deia vosté que l’opinió amb la
qual començàvem aquesta entrevvista tenia també una dimensió política. A què es referia?
–Entenc que els que així parlen
pensen que les universitats viuen al
marge d’altres nivells d’ensenyament i no fan res per transmetre
les característiques de la seva oferta. És a dir, que no hi ha una política
de captació d’estudiants. El ben cert
és que la nostra Universitat està fent
molt i des de fa prou anys, però les
preferències dels estudiants no poden modelar-se a discreció. Resulta
sorprenent el contrast entre la demanda creixent en les titulacions de
Ciències de la Salut i de Ciències Bàsiques. En Ciències de la Salut, tot i
que hem incrementat el nombre de
places en els últims anys, la demanda insatisfeta i les notes de tall continuen creixent. En canvi, per més
que és evident que també hi ha oferta d’ocupació en el camp de les Ciències Bàsiques, i les Matemàtiques en
són un bon exemple, i a pesar de tots
els esforços de comunicació que fem,
no es produeix un moviment de demanda similar. I així passa en tota
Europa.
–I què pensa fer la Universitat amb
les titulacions amb menor demanda?
Pensa supriminir-ne algunes, com
han afirmat en la premsa que faraan
amb la seua oferta altres universitats?
–El nostre Pla Estratègic proposa
crear instruments que permeten
diagnosticar en temps real l’evolució
de la matrícula per alimentar amb
informació fiable l’evolució de les titulacions; però també sosté que som,
per origen i història, una universitat
generalista i pública i volem continuar cultivant aquesta vocació, que
és una responsabilitat a la qual ha
d’atendre una universitat pública.

Antoni Ariño, fotografiat en el seu despatx.

“
“

Volem respondre davant la
societat dels ingressos que ens confien
Part del descens de matrícula dels darrers
anys s’explica per la
transferència d’alumnes a altres centres universitaris

“

Som, per vocació i per història, una universitat
generalista

FOTO: MIGUEL LORENZO

Això significa que oferirem tots
aquells títols que tinguen justificació acadèmica i legitimitat social.
Som responsables i volem respondre
davant la societat de l’ús que fem
dels recursos que se’ns confien. Per
tant, en el context de la reforma dels
plans d’estudi analitzarem cada cas
amb atenció, però si un mira l’oferta actual, titulació per titulació, la situació del nostre catàleg de títols és
prou satisfactòria.
–Atés que ha fet referència al Pla
Estratègic, podriia detallar un poc
més les propostes del pla en aquest
camp dels estudis?
–La primera idea és que el centre
de l’activitat universitària són els estudiants. D’això se’n deriva que hem
de repensar el disseny dels plans
d’estudis, l’activitat acadèmica, les
metodologies, les tutories i l’oferta
cultural i esportiva complementàries, atenent aquest principi. Els estudiants compten. Si en èpoques
passades s’ha democratitzat l’accés
a la Universitat, i les nostres ener-

gies es van dedicar a atendre aquella demanda inusitada amb escassos
recursos, la nostra tasca per als pròxims anys ha d’ocupar-se de democratitzar el coneixement. Què significa això en concret? Millorar tots els
serveis relacionats amb el procés
d’ensenyament-aprenentatge per a
garantir que els matriculats en la
nostra Universitat tinguen totes les
oportunitats per a realitzar les seues
expectatives acadèmiques; evitar l’abandó i el fracàs, mentre això depenga de nosaltres; promoure la realització personal tant com la professional o, millor encara, aconseguir que
ambdues es troben estretament
interrelacionades. Una segona idea,
per a no estendre’m, seria que la
perspectiva de la millora, o com ara
s’ha fet comú dir, la mirada de qualitat, ha d’impregnar totes les nostres actuacions, però no per un culte fetitxista ni per una mena de mimetisme acomodatici, sinó perquè
ens preocupen els resultats de la
nostra activitat.
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PROPOSTES

CITES
EXPOSICIONS

comunitat universitària presentant
el DNI i el carnet universitari. La
resta de representacions 30% de
descompte sobre el preu de taquilla.
Lloc: Teatre El Musical. Plaça del
Rosari 3.

cites

JOSEP RENAU (1907-1982):
COMPROMÍS I CULTURA

Entrada lliure.
Dia: Fins l’11 de novembre.
Lloc: Sala Estudi General, Sala
Thesaurus, Sala Martínez
Guerricabeitia. La Nau.
Horari: De dimarts a dissabte de 10
a 13:30 hores i de 16 a 20 hores.
Diumenges, de 10 a 14 hores.
OBERTURES DEL COS

Entrada lliure.
Dies: Fins el 14 d’octubre.
Lloc: Sala Oberta. La Nau.
Horari: De dimarts a dissabte de 10
a 13:30 hores i de 16 a 20 hores.
Diumenges, de 10 a 14 hores.
NATURALESA PÈTRIA
D’Antonio Sánchez. Entrada lliure.
Dies: Fins el 6 de gener.
Lloc: Jardí Botànic de la
Universitat. C/Quart 80.
Horari: Obert tots els dies excepte
els dilluns que no siguen festius.
Informació: 96 315 68 00.
DOS SEGLES
D’INDUSTRIALITZACIÓ A LA
COMUNITAT VALENCIANA
Dies: Fins el 2 de desembre.
Lloc: Muvim.
Informació: www.muvim.es.
LA RIUADA QUE CANVIÀ
VALÈNCIA
Dies: Fins el 2 de desembre.
Lloc: Muvim.
Informació: www.muvim.es.
CABANYAL-CANYAMELAR,
BARRI VIU
Exposició fotogràfica (Àlex
Hurtado). Entrada lliure.
Lloc: Ràdio City. C/Santa Teresa 19.
DES DE L’ART A LA DIVERSITAT
Obres dels alumnes del
Departament de Pintura de la UPV.
Lloc: Ca Revolta. Carrer Santa
Teresa 10.
MONÒLEGS D’AGUSTÍN JIMÉNEZ
Recopilació dels millors monòlegs
del Club de la Comèdia.
Dia: 14 d’octubre.
Hora: 19 hores.
Lloc: Sala El Loco. C/Erudit
Orellana 12.
Preu: 10 euros.

TEATRE
LA MUJER QUE SE PARECÍA
A MARILYN
Amb Antonio Valero.
Dia: Dissabte 20 d’octubre.
Hora: 20 hores.
Preu: Entrada gratuïta per a la
comunitat universitària presentant
el DNI i el carnet universitari. La
resta de representacions 30% de
descompte sobre el preu de taquilla.
Lloc: Teatre El Musical. Plaça del
Rosari 3.
UBÚ REI
D’Alfred Jarry, direcció Pere
Fullana.
Dia: 26 d’octubre.
Hora: 21 hores.
Preu: Entrada gratuïta per a la

INAUGURACIÓ VII FESTIVAL
PETIT TEATRE
A Ràdio City. Actuació de Donas
Móviles, selecció dels seus millors
esquetxos.
Dia: Dijous 18 d’octubre.
Hora: 22:30 hores.
Lloc: Ràdio City. C/Santa Teresa.

d’Hiroshima. Entrada lliure.
Dia: 17 d’octubre.
Hora: 18 hores.
Lloc: Auditori Montaner. Col·legi
Major Lluís Vives. Av/Blasco Ibáñez
23.
LA FILMOTECA-IVAC
Cicle de cinema txec d’animació
(dins Animadrid); cicle de cinema
fantàstic europeu; cicle dedicat a
Philippe Garrel.
Dia: Durant el mes d’octubre.
Lloc: IVAC-La Filmoteca.
Pl/Ajuntament 17.
PALABRA DE MUJER

UN SOPAR DE COMPROMÍS
Direcció: Joan Peris.
Dies: Fins el 21 d’octubre.
Preu: Descompte del 25% amb el
carnet jove.
Lloc: Teatre Micalet. C/Mestre
Palau 3.

Projecció i debat sobre el documental Palabra de mujer, al voltant
de tres escriptores àrabs.
Organitza Associació de Dones
Immigrants de València.
Dia: 6 d’octubre.
Hora: 19:30 hores.
Lloc: Ca Revolta. C/Santa Teresa 10.

GORDA
TERRA ESTRANGEIRA
De Neil Labute. Amb Teté Delgado,
Luis Merlo i Iñaki Miramón.
Lloc: Teatro Olympia. C/Sant Vicent
44.
Informació: 96 351 73 15.

CONFERÈNCIES
ELS BOSCOS DE L’ESPANYA
ATLÀNTICA
A càrrec d’Álvaro Bueno Sánchez.
Dins del cicle Les conferències del
Botànic. Entrada lliure. Aforament
limitat.
Dia: 17 d’octubre.
Horari: 19 hores.
Lloc: Auditori Joan Plaça del Jardí
Botànic. C/Quart 80.
COS I EXPERIÈNCIA:
ELS LÍMITS DEL POLÍTIC
Taula redona amb la participació
de Patricia Amigot (Universitat
Pública de Navarra), José E. Ema
(Universitat de Castella-la Manxa),
Amparo Bonilla Campos i Lucía
Gómez Sánchez (Universitat de
València), José E. Palao
(Universitat Jaume I). Cicle És el
temps de les dones.
Dia: 4 d’octubre.
Hora: 19:30 hores.
Lloc: Aula Magna. La Nau. Entrada
lliure.
SITUACIÓ DE
L’ESQUERRA A EUROPA
A càrrec de Pedro Marset
(Universitat de Múrcia). Presenta
Amando García (Universitat de
València. Fundació d’Investigacions
Marxistes). Fòrum de Debats.
Dia: 16 d’octubre.
Horari: 19:30 hores.
Lloc: Aula Magna de la Nau.
C/Universitat 2.
Entrada lliure.
ESPANYA EN ARMES. ELS CINES
EN LA GUERRA CIVIL
A càrrec del professor de la UV
Vicente Sánchez-Biosca.
Dies: Del 16 al 19 d’octubre.
Lloc: Muvim.
Informació: www.muvim.es.

CINEMA
JAPÓ SOTA EL TERROR DEL
MONSTRE (GOJIRA)
Cinefòrum. Cicle La memòria

De Walter Salles.
Dia: 7 d’octubre.
Hora: 18 hores.
Lloc: Filmoteca FNAC.
SYMPATHY FOR THE DEVIL
De Jean Luc Godard.
Dia: 8 d’octubre.
Hora: 18 hores.
Lloc: Filmoteca FNAC.
EL LLADRE DE CAVALLS
De Tian Zhuangzhuang.
Dia: 9 d’octubre.
Hora: 18 hores.
Lloc: Filmoteca FNAC.
DONES PRESONERES
De Manijeh Hekmat (Iran, 2002).
Dins el Dia Europeu contra la Pena
de Mort. Projecció de la pel·lícula i
col·loqui posterior.
Dia: 10 d’octubre.
Hora: 18 hores.
Lloc: Filmoteca FNAC.

Lloc: Sala Wah Wah. C/Campoamor
52.
Preu: 7 euros.
II EDICIÓ LLOTJA DE
MÚSICA URBANA
Lídia Pujol, Rafa Xambó, Steve
Jennings, Xavier Morant, entre
altres autors, actuaran a Vila-real.
Dies: 11, 12, 13 i 14 d’octubre.
Lloc: Vila-real.
Informació: www.llotjademusicaurbana.com.
PILOTO CIEGO
Pop-rock.
Dia: 4 d’octubre.
Hora: 22:30 hores.
Lloc: Sala Matisse. C/Campoamor
60. 5 euros.
REVIVAL
Festa amb motiu del 45 aniversari
de The Beatles.
Dia: 5 d’octubre.
Hora: 23 hores.
Lloc: Sala Matisse. C/Campoamor
60.
Preu: 10 euros.
WINTERCASE 2007 VALÈNCIA
VI Festival Itinerant de Música
Independent.
Lloc: Sala Cormorán. C/Sant Vicent
200.
Hora: 20:20 hores Mishima; 21
hores Spiritulized Acoustic
Mainlines; 22:45 hores Soulsavers.
Informació i entrades:
www.ticktackticket.com o 902 15
00 25.

ALTRES
CORRELLENGUA 2007
Arribada de la flama a Ca Revolta
des del Casal Jaume I de Russafa.
Després, eixida de la cercavila
acompanyada per la colla de tabal i
dolçaina gatzara.
Dia: 8 d’octubre.
Hora: 20 hores.
Lloc: C/Santa Teresa 10.

MÚSICA
MANIFESTACIÓ
9 D’OCTUBRE
SENIOR + EL COR BRUTAL
Dins del cicle Música pop.
Dies: 4 d’octubre.
Hora: 20 hores.
Preu: 3 euros.
Lloc: Octubre Centre de Cultura
Contemporània. C/Ferran 12.
DANSA ORIENTAL
A Ràdio City. Entrada lliure.
Dia: 4 d’octubre.
Hora: 24 hores.
Lloc: Ràdio City. C/Santa Teresa.
II FESTIVAL ROCKDELUX MUSIC
WEEKEND
A València. Entrades ja a la venda.
Amb Nacho Vegas i Christina
Rosenvinge; l’actuació dels líders
d’Eef Barzelay (Clem Snide) i Kurt
Wagner (Lambchop).
Dies: 19 i 20 d’octubre.
Lloc: Greenspace.
Informació:
www.tranquilomusica.com.
HOMENATGE A JAMES BROWN
Versions a càrrec de La Sandford
Alligator Band.
Dia: 5 d’octubre.
Hora: 22:30 hores.

A les 18 hores des de la plaça de
Sant Agustí.
TALLER DE
SOMRIURETERÀPIA
Per La Cullereta Taronja.
Dia: Del 16 d’octubre al 29 de
novembre.
Hora: De 16:30 a 18 hores.
Lloc: Muvim.
Informació: www.muvim.es.
APRÉN A
SER UN MAG
Adreçat al públic infantil.
Dies: Del 6 al 28 d’octubre.
Hora: Dissabtes de 18:30 a 19:30,
diumenges de 10 a 11:30 hores i
d’11:30 a 13:30 hores.
Lloc: Muvim.
Informació: www.muvim.es.
FINAL NACIONAL DE
PRO EVOLUTTION SOCCER
Gran final nacional de la Pes Lliga,
sobre el simulador de futbol.
Dia: 6 d’octubre.
Hora: 11 hores.
Lloc: Fòrum FNAC.
Informació: www.pesliga.es.

‘Concerts de tardor’, música
en valencià en directe
El Servei de Política
Lingüística de la Universitat
de València, en col·laboració amb l’Àrea de Promoció
i Normalització Lingüística
de la Universitat Politècnica
de València, organitza els
Concerts de tardor: música
en valencià en directe. Un
projecte per a fomentar la
música i la cultura en valencià a la ciutat de València i
per a dinamitzar la vida
extraacadèmica dels estudiants universitaris (i també
del públic en general) i l’oferta cultural en valencià de
la ciutat.
La programació de tardor
arranca en octubre i continua en novembre i desembre. Però els organitzadors esperen
continuar a l’hivern i a la primavera amb més concerts.
El cicle comença el pròxim 18 d’octubre amb Whiskyn’s i The
Garrofones. Serà a les 22:30 a la Sala Matisse. Els concerts se
celebraran els dijous i se n’ha programat un per a cada mes. El
lloc serà la Sala Matisse (c/Campoamor 60, València) a les
22:30 hores. L’entrada és gratuïta amb el carnet universitari i
tindrà un cost de 2 euros per al públic en general.
Els altres concerts previstos dins del cicle de tardor són: per al
15 de novembre Gàtaca i El Corredor Polonès, i per al dijous dia
13 de desembre Crazy Notes i Tinc Ladilles.

Ajudes per a les activitats de
la Setmana de Benvinguda
La Delegació d’Estudiants, a través del CADE, ha difós una convocatòria dirigida als membres dels col·lectius i associacions
d’estudiants de la Universitat de València per a informar-los
que poden presentar els projectes d’activitats socioculturals a
realitzar en el marc de la Setmana de Benvinguda o principi de
curs. El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació necessària finalitza el proper 15 d’octubre.
Enguany les ajudes s’estructuren en dues convocatòries,
segons siga l’entitat sol·licitant. D’una banda, la convocatòria
oberta d’ajudes a Associacions d’Estudiants de la Universitat
de València per a la realització d’activitats socioculturals l’any
2007. Les bases es poden consultar en www.uv.es/cade/v/asociacion/ajudes2007/aae07.htm i la sol·licitud en
www.uv.es/cade/v/asociacion/ajudes2007/ajudasso07.pdf.
D’una altra, la convocatòria oberta d’ajudes a col·lectius d’estudiants de la Universitat de València per a la realització d’activitats socioculturals l’any 2007, per a col·lectius formats per
estudiants de la Universitat de València. Les bases es poden
veure en www.uv.es/cade/v/asociacion/ajudes2007/acol07.htm
i les sol·licituds en http://www.uv.es/cade/v/asociacion/ajudes2007/acol07.pdf.

El Servei d’Educació Física i
Esports ha organitzat la tercera
edició del Open de Pàdel de la
Universitat de València. El campionat se celebrarà entre el 15 i el
28 d’octubre. El termini per a inscriure-s’hi ja s’ha obert i es tancarà el pròxim 10 d’octubre. Un
torneig per al qual s’espera la participació de més de dues-centes
persones. Aquesta tercera edició
compta amb diverses novetats: la inauguració de dues noves
pistes de pàdel al campus esportiu de Blasco Ibáñez; i una destacada dotació en premis en metàl·lic per als jugadors de primera categoria i en material esportiu per a la resta de categories fins al quart classificat. A més, està confirmada la participació d’importants jugadors professionals com ara Juani
Mieres i David “Pitu” Losada, actuals campions d’Espanya i
subcampions del món. Les partides es disputaran en les quatre
pistes del Campus dels Tarongers i en les dues pistes del
Campus de Blasco Ibáñez. Tota la informació està disponible
en www.eventosuv.com.

Obert el
termini per
a inscriure’s
en el Open
de Pàdel
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DONES I CINEMA. Dimarts
passat, dia 2 d’octubre, dins
de les activitats programades
pel Fòrum de Debats del
Vicerectorat de Cultura de la
Universitat de València, va
celebrar-se DonesEnCinema,
una activitat emmarcada en
el Festival Octubre Dones ’07
que l’associació valenciana
DonesEnArt ha programat
amb motiu del seu segon aniversari, un festival ple d’activitats relacionades amb les
arts, totes creades per dones.
La inicitiva consta de cinc
curts i un llargmetratge, dirigits per realitzadores valencianes. La coordinadora és
Giovanna Ribes.

Imatge virtual de
la futura Escola
de Magisteri.

Col·locada la primera pedra
de Magisteri i Ciències Socials
El rector de la Universitat de València, Francisco Tomás, va col·locar
dilluns passat la primera pedra de la nova Escola de Magisteri i de la
Facultat de Ciències Socials al Campus dels Tarongers. L’execució de
les obres és de vint mesos, per la qual cosa està previst que finalitzen
en maig del 2009.
FOTOGRAFIAR LA NATURA. El
Jardí Botànic ha inaugurat l’exposició de fotografies
Fotògrafs de la Natura 2007,
organitzada per The Natural
History Museum, BBC Wildlife
Magazine i el Jardí Botànic de
la Universitat. La mostra conté
imatges de natura, animals i
paisatges sorprenents, captivadores, originals i belles, i recull
les millors fotos presentades
en el prestigiós concurs
Wildlife Photographer of the
Year. Fins el 4 de novembre, es
pot visitar a la Sala
d’Exposicions (entrada gratuïta) i a l’Estufa Freda (entrada
gratuïta per als visitants del
Jardí) del Botànic. L’horari de
visita és de 10 a 19 hores tots
els dies, dilluns tancat.
MILLORES AL POLIESPORTIU
DE BURJASSOT. Tot aprofitant
la parada estival, l’Ajuntament
de Burjassot ha renovat la
zona de vestuaris del
Poliesportiu. Ha canviat el
mobiliari, s’han incorporat
noves dutxes i totes les
instal·lacions han canviat el
xapat. També s’ha dut a terme
l’asfaltat d’alguns trams del
recinte esportiu. En concret,
els trams del Poliesportiu, anomenats “de pas”, que encara
es trobaven coberts de graveta
i de terra han sigut totalment
asfaltats. Cal recordar que la
Universitat té un conveni amb
Burjassot perquè els alumnes
utilitzen aquestes
instal·lacions.

REDACCIÓ
El pressupost és de vint-i-dos milions
d’euros i la superfície construïda superarà els vint-i-cinc mil metres quadrats.
El conjunt d’edificis projectats està
constituït per les dependències departamentals i administratives de la Facultat de Ciències Socials i per l’Escola Universitària de Magisteri, i vinculada a aquesta una biblioteca, una cafeteria-menjador i una aula d’expressió corporal.
L’Escola Universitària de Magisteri
s’ubica actualment fora dels campus
universitaris, al carrer Alcalde Reig, i
la necessitat de construcció d’un nou

centre s’ha vist incrementada en els
últims anys pel deteriorament de l’edifici.La Facultat de Ciències Socials
comparteix les seues instal·lacions departamentals i administratives amb la
Facultat de Dret en el mateix Campus
dels Tarongers, per la qual cosa, amb
la construcció d’aquest complex, la Facultat de Dret guanyarà espai i autonomia funcional. El rector es va congratular pel fet que “per fi comence
un projecte enel qual s’està treballant
des de fa més de sis anys”.
A preguntes dels periodistes sobre
el futur de l’actual edifici de Magisteri, el rector va assenyalar que les necessitats de la Universitat de València
“són moltes” i entre els possibles usos

Més dades
Els autors dels projectes són
Juan Añón, Rafael Martínez
Sánchez, Gemma Martí,
Ramón Calvo, José Ramón
Soto i l’enginyer Antonio
Carratalá, que formen part de
l’Estudi AIC (Arquitectura i
Iniciatives per a la Ciutat)
A l’acte van assistir el secretari autonòmic d’Universitats,
Emilio Barberá, i els representants de Magisteri i de
Ciències Socials

es va referir a la construcció d’un centre d’estudis de postgrau i a la instal·lació d’un museu de ciències naturals,
encara que no va descartar futurs
acords amb altres administracions
que “sense minva del patrimoni universitari” possibilitaren altres usos
ciutadans.
En l’actual edifici de Magister estudien dos mils dos-cents vint alumnes i
imparteixen docència cent setantacinc professors. A la Facultat de Ciències Socials estudien quatre mil alumnes i fan classes més d’un centenar de
professors. A Magisteri s’imparteixen
les titulacions de Mestre Especialitat
Educació Especial, Mestre Especialitat
Educació Física, Mestre Especialitat
Educació Infantil, Mestre Especialitat
Educació Musical, Mestre Especialitat
Educació Primària, Mestre Especialitat
Llengua Estrangera i Mestre Especialitat Audició i Llenguatge. A Ciències Socials s’estudien les llicenciatures de Sociologia i de Ciències del Treball, així
com les diplomatures de Relacions Laborals i de Treball Social.

La columna ¶ Alfons Cervera

Octubre
Les paraules sonen al que són. El
que passa és que el temps substitueix amb absoluta impunitat el
sentit que una vegada van tindre
i les converteix en una cosa ben
distinta. Fa molts anys, quan els
dinosaures poblaven la terra, revolució volia dir octubre: o al revés. Després va vindre el que va
vindre i la cosa va acabar com el
ball de Torrent. Però això és ja
una altra història que no cap en
la levitat d’aquesta columna. Ací
octubre sona a festa nacional i
les festes nacionals tanquen significats moltes vegades contra-

posats. S’aprofita la festa per a
parar els rellotges, traure la bandera a passejar i acabar el passeig a la catedral per agrair a la
divinitat que la vida ens haja estat tan propícia als valencians i
especialment als de la ciutat de
València. Ja saben: la Copa de
l’Amèrica, el circuit de Fórmula
1, la gran avinguda que deixarà
el Cabanyal en un solar per a
l’especulació immobiliària, la
Ciutat de les Arts perquè s’hi facen fotos les famílies en les noces, batejos i comunions… Alguns dels que tan dignament
pregaran al peu de l’altar catedralici es dedicaven a apedregar
aquells que portaven la bandera

en els anys invisibles de la transició. Però això és ja una altra
història que no cap en la levitat
d’aquesta columna. Aquell dia
també s’ajunten en un àgape institucional els polítics i alguns artistes que constitueixen per unes
hores un variat paisatge d’interessos amb el buit humà al fons
de la fotografia: estan ací perquè
si no les càmeres delatarien absències que el ranci protocol de
la festivitat no admetria. A la
vesprada octubre s’ompli d’altres banderes i les paraules seran també altres. Hi haurà més
policies a les vores. El recorregut
no acabarà a la catedral. El paisatge serà el d’un país que no té

res a veure amb el del matí. Res
de res. Un país absurd en la seua
globalitat, no sé si ara que ens
coneixem tots tan perplex com
en deia Josep-Vicent Marqués,
el vell amic. Sí eternament a mitjan fer i complexat. És una opinió, clar. I aquesta sí que cap en
la levitat d’aquesta columna.

