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■ Titulada superior en Francés dóna
classes particulars per a tots els
nivells. Els interessats podeu telefo-
nar de 18:30 a 22:30 hores al 96
373 09 14 (Alicia).

■ Natiu rus dóna classes particulars
de Rus i Ucraïnés. Molt econòmi-
ques i personalitzades. Els interes-
sats podeu telefonar al 606 27 12
29 (Valeri).

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

■ Classes de Grec modern. Natiu
llicenciat dóna classes a tots els
nivells. Material de diverses univer-
sitats gregues. Tels. 96 327 74 81
i 649 38 57 33.

■ Classes d’Esperanto. Les classes
són gratuïtes i s’impartiran els
dimecres de 19 a 20 hores. Més
informació al telèfon 96 374 43
99.

■ Classes de Valencià. Llicenciada
en Filologia dóna classes per a tots
els nivells. Experiència com a exa-
minadora de la Junta Qualificadora.
Tel. 649 38 57 33.

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

■ Classes de Música. Es donen
classes de música i guitarra: sol-
feig, guitarra clàssica i ritmes
mediterranis-balcànics. Telèfon: 96
327 74 81.

■ Estudianta de Biologia s’ofereix
per a cuidar xiquets els cap de set-
mana. Experiència amb xiquets.
Amb títol de Monitora de Centre de
Vacances i becària en La Nau dels
Xiquets. Telèfon: 657 53 79 37.

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

■ Traducció de l’Anglés i l’Alemany
al castellà per a llicenciatures, màs-
ters o doctorats. Traductora titulada
amb molta experiència. Tel. 96 378
91 19.

■ Es passen a ordinador treballs en
castellà o en valencià. Demaneu per
Ruth als telèfons 696 34 36 52 o
96 332 60 87.

■ Es necessiten voluntaris per a un
programa de dinamització a centres
escolars de València. Es tracta d’un
treball d’integració social amb
immigrants, joves d’ètnia gitana,
etc. Es busquen persones majors de
18 anys. Es treballarà amb ells una
vesprada de qualsevol dia a la set-
mana. Els interessats podeu telefo-

nar al 96 395 09 31 o valen-
ciastch@terra.es

■ Voluntariat social a Cáritas. El
Projecte Siroco treballa en la inter-
venció amb menors i adolescents
en situació o risc d’inadaptació
social del barri de Benicalap. Es fan
activitats de recolzament escolar,
tallers, jocs, eixides... Siroco està
format per un grup de voluntaris
sensibilitzats amb la desigualtat i
injustícia socials. Ens reunim les
vesprades de dilluns, dimecres i
divendres. Si hi estàs interessat,
telefona al 610 82 20 91 o al 679
70 45 78 (Jose).

■ Llogue pis a estudiants. Tres
habitacions i menjador molt ample.
Prop de l’Escola de Magisteri.
Telèfon: 616 39 82 98 (Amparo).

■ Es lloga pis. Amb terrassa gran i
cuina reformada. Tres habitacions
individuals. C/Primat Reig 127.
Front de Correus. Preu: 500 euros.
Telèfon: 96 360 27 89 o 610 44
45 50 (Maria Dolores Cortés).

■ Es lloga pis. Zona de l’avinguda
del Port. Tot equipat. C/Samuel Ros
20, pta. 20. Preu: 241 euros. Tel.
96 384 75 57.

■ Es busca xica per a compartir pis.
Dues habitacions individuals dispo-
nibles. Erasmus de distinta nacio-
nalitat. El preu podria variar en cas
de ser quatre estudiantes. C/Oriola
26, pta. 5. Preu: 106 euros.
Telèfon: 696 55 70 49 (Toni
Núñez).

■ Es busca xic/a per a compartir.
Una habitació doble. Al costat de la
parada del metro de Sagunt. Al cos-
tat de Benimaclet. Mobles nous.
C/Frai Pedro Vives 31, pta. 3. Preu:
75 euros. Tel. 647 73 85 81
(Josefa Santamaria).

■ Es busca xic/a per a compartir
pis. Una habitació individual. A
quinze minuts a peu del Campus de
Blasco Ibáñez i al costat de la
parada del tramvia. Bona combina-
ció d’autobusos. Equipat. Av/Primat
Reig 44, pta. 16. Preu: 76 euros.
Tel. 647 60 47 16 (Miquel
Malondra).

■ Es busca xica per a compartir pis.
Preferiblement estrangera de parla
anglesa per a intercanvi espanyol-
anglés. Pis cèntric molt ben comu-
nicat. C/Doctor Sumsi 35, pta. 7.
Preu: 150 euros (despeses inclo-
ses). Telèfon: 650 93 96 20
(Purificación).

■ Es busca xic/a per a compartir
pis. Av/Cardenal Benlloch 79. Preu:
100 euros. Telèfon: 655 33 99 14
(Neus).
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Si estàs lluny de la Universitat però et continua inte-
ressant 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

Hui dijous, dia 13 de febrer,
està prevista una xarrada-
col·loqui sobre la privatització
de la Ràdio Televisió

Valenciana. El debat
començarà a les 17:30 hores
a l’Aulari Nord-Aula 511. El
títol del col·loqui és Per què

una televisió pública en
valencià i de qualitat? No a la
privatització de RàdioTelevisió
Valenciana.
Hi intervindran treballadors
de Canal 9. L’acte està convo-
cat per la Plataforma per uns
Mitjans Públics al Servei de
la Ciutadania i la Democràcia.

La III Edició de L’Art del
Rebuig s’obri a la participació
d’aquells i aquelles que tin-
guen la capacitat de crear una
obra d’art amb material de
rebuig davant els ulls del
públic. Els projectes s’han de
presentar a la seu de la
Fundació Dávalos-Fletcher,
situada al c/Gasset núm. 5 de
Castelló. El termini finalitza el
dia 24 de febrer a les 13
hores. (Tota la informació està
a fundacion@isonomia.uji.es o
al telèfon 964 72 91 34).
Les obres seleccionades partici-
paran en aquesta edició de
l’esdeveniment, que tindrà lloc
el dia 11 de maig al parc
Ribalta de Castelló i que està
patrocinat per la Universitat
Jaume I, l’Ajuntament de
Castelló de la Plana, la
Fundació Dávalos-Fletcher i la
CAM Obres Socials. La convo-
catòria està organitzada per la
Fundació Isonomia per a la
Igualtat d’Oportunitats de la
Universitat Jaume I.
D’acord amb les bases, totes
les obres hauran de ser realit-
zades amb materials de rebuig
(fusta, ferro, plàstic, cartó,
etc.), amb l’obligació que el
percentatge d’aquests materials
supere el 85% en relació amb
els materials nous que calga
utilitzar-hi.
Cada artista haurà de presentar
un projecte de l’obra a realitzar
en el qual constaran la maque-

ta o dibuix, amb indicació de
l’escala per a conéixer les
dimensions definitives; memò-
ria dels materials a utilitzar
amb la descripció de la seua
procedència i la utilització en
l’obra; avaluació econòmica del
projecte (materials, transport,
ferramentes que cal usar-hi,
col·laboracions necessàries);
suggeriments respecte a la des-
tinació de l’obra (deteriorament
natural, desmuntatge imme-
diat, ubicació en un espai físic
on perdure). Després de realit-
zar la tercera edició de L’Art
del Rebuig, en el termini de
tres mesos, serà publicat un
catàleg amb el contingut de

totes les obres.
La Universitat Jaume I nome-
narà, abans de la celebració
de la tercera edició, un nom-
bre d’alumnes idèntic al d’o-
bres, que cursen l’últim any
de carrera i que es considere
que estan qualificats, perquè
en facen un comentari crític
que s’incorpore al catàleg. Per
a aquest treball dotarà el nom-
bre de crèdits que considere
oportú per a compensar el tre-
ball.

Debat a Tarongers sobre 
la privatització de la Ràdio
Televisió Valenciana 

L’Art del Rebuig, de Castelló,
impulsa els artistes 

Una intervenció artística
d’una edició anterior de
L’Art del Rebuig.


