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Protagonistes

CÉSAR GIMENO I NEBOT

D’entrada he de confessar-vos que sóc verge.
Sí, avui és la meua primera vegada! Ja sabreu que les primeres vegades

sempre solen estar plenes de nervis i vacil·lacions per fer allò que encara
no has fet mai i no saps si seràs capaç de rematar com cal. I tot açò ha co-
mençat perquè m’he topat amb la Papalloneta, que escriu en aquest but-
lletí des de fa temps, i m’ha dit: «I a tu no t’agradaria fer-ho? Jo ja fa temps
que ho faig sovint. I a més a més, amb el que a tu t’agrada tot això... hauries
de provar-ho».

Qui conega la Papalloneta entendrà que no haja pogut refusar la seua
proposta, perquè ja sabeu que si s’ho proposa és una xicota molt convin-
cent i, a més a més, la nostra trobada ha sigut a un passadís estret on no hi
havia escapatòria. Així que no m’ha quedat un altre remei que intentar-ho
per primera vegada. 

Bé... crec que no m’hi he explicat com cal...  No em referia jo ara ma-
teix a aquest tipus de virginitat que, de segur, haureu pensat la majoria...
Volia dir que sóc verge en açò d’escriure articles i la veritat és que estic com
un flam d’aquells que quasi no porten gens d’ou i amb el més petit movi-
ment del plat tremolen com qualsevol japonès durant una sacsejada entre
el 6 i el 7 de l’escala Richter.

Jo he proposat com a tema d’aquesta secció escriure sobre la discapa-
citat. No espereu que us faça un màster sobre el tema; senzillament us con-
taria com es veuen les coses assegut a una cadira de rodes i amb la dificul-
tat afegida de patir un problema en el llenguatge oral que fa que moltes ve-
gades siga tan difícil fer-me entendre com puga succeir-li a qualsevol per-
sona que acabara d’arribar ací des de la Sibèria sense nocions del nostre
idioma.

Si em donen continuïtat, us explicaré com d’estretes són algunes por-
tes, com d’altes són algunes voreres o com d’inclinades poden arribar a ser
algunes rampes. Fins i tot –si no m’hi censuren– us explicaré com de cur-
tes es veuen algunes faldilles... des de la meua alçada.

Perquè heu de saber que les meues cames han sofert una metamorfosi
psicovirtual i ja no tenen ossos sinó eixos, les venes han sigut substituïdes
per pneumàtics que en lloc de sang contenen aire, i on els nervis han sigut
canviats per radis. Psíquicament em sent meitat persona i meitat vehicle.

Salut!

El cèsar cibernètic 

Becari del GIAT discapacitat

Fundació Isonomia per a la Igualtat d’Oportunitats

Universitat Jaume I de Castelló de la Plana

“AMB CAMES QUE RODEN”

L’estudiant de tercer curs d’Administració i Direcció d’Empreses i

membre d’EADE Consulting Mohamed Hayani ha sigut elegit

president de la Confederació Espanyola de Júnior Empreses (CEJE)

en el XX Congrès Nacional realitzat a les Palmes de Gran Canària.

El congrès, que es realitza una vegada a l’any, va reunir les 40 júnior

empreses que formen part de la Confederació per triar nova Junta

Directiva. Mohamed Hayani, amb 21 anys, accedeix a la

presidència després d’ocupar alguns càrrecs com a membre

d’EADE Consulting, com ara la vicepresidència i el càrrec de

responsable del Departament Internacional. En la CEJE ha

compatibilitzat aquest mateix càrrec amb el de secretari

general. La seua candidatura a la presidència de la

Confederació Nacional es va fonamentar en un projecte basat en quatre

pilars: gestió del coneixement, cooperació, qualitat i promoció i

comunicació, que va presentar juntament amb altres dos júnior

empresaris. EADE Consulting J. E. va signar el passat juliol un conveni de

col·laboració amb una júnior empresa d’Alemanya i una altra del Regne

Unit, que ha culminat en el ECC (European Consulting Circle). A més,

compta amb el suport de QPT Consultores, una reconeguda consultora de

Castelló amb la qual col·labora en diferents projectes.

MOHAMED HAYANI

Per sort la boda de la periodista amb el príncep està donant  color a l’hivern que
mira que és pesadet! Amb els seus dies de pluja, el vent gelat que no et deixa respirar i la
punyetera mania de les autoritats d’avançar una hora els rellotges, condemnant-nos a la
ciutadania en general a tornar promptet a casa perquè no queda res a veure al carrer. A
més a més, passada la novetat de principi de curs, les classes comencen a fer-se
monòtones, el professorat se n’adona que les gracietes que amolles a classe no són tan
ocurrents i ja has abandonat el gimnàs, les classes d’anglés que t’havies promés fer i i la
decisió de cridar a les amigues del col·legi per a fer el sopar del qual tant heu parlat.

Definitivament, dec patir el que anomenen depressió estacional. Afortunadament
Letízia segueix als mitjans de comunicació, perquè la crua realitat de les notícies és
encara més dura a gener. 

La teua papalloneta.
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Papallona, papallona… quines coses! Els dos som animals, però està més que clar
que pensem de manera diferent. A mi l’hivern m’agrada, tu, què vols que et diga? Aquell
moc que penja del nas de tothom, que ens fa com més solidaris i més germans entre tots,
aquella necessitat d’escalfar-se (cosa que sempre ve bé), aquelles nits que comencen a
mitja vesprada, que ja abelleix una tassa de xocolata i una manta... I en pla estudiantil,
com la cançó, La vida sigue igual. Només un consell per a qui tinga fred a la Universitat:
està demostrat que la cantina és el lloc més calentet del campus, no sé si m’explique...
Letizia, dius? A mi és una noticia que em sembla genial. Les neurones de la gent
necessitaven un respir, no es pot estar sempre reflexionant i donant voltes a les coses.
Ara, et poses davant la televisió, i vinga! Amb aquella alegria! Ulls oberts, neurones
dormint, i a passar les hores... I calentet, eh? Que fa fred! Sincerament, és estupend!

Papallona meua, la vida és maca! 
Ànim!
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papallona vs cocodril

BENVOLGUT PEPET:

ESTIMADA PAPALLONETA

Onze estudiants de Publicitat i

Relacions Públiques han rebut

un premi per una proposta

sobre estratègia i creativitat

per al grup valencià Cuestión.

Els treballs realitzats presenten

la comunicació per al

llançament d’un centre

comercial imaginari d’una

gran superfície que s’ubicaria

a Castelló. Els grups

seleccionats i guardonats amb

1.500 euros cadascun han sigut

Imago AD, format per tres estudiants de quart curs, i Gaudium, un grup de tercer

curs format per vuit estudiants. 

Imago AD va desenvolupar una campanya de comunicació que feia ús de mitjans de

comunicació no convencionals, com ara les tècniques below the line, la publicity, el

màrqueting directe i la publicitat exterior. El grup va aplicar la creativitat en

esdeveniments originals i diferencià les accions comunicatives en tres fases: abans,

durant i després de la construcció del centre. Al seu torn, Gaudium inventà un

hipotètic pla de comunicació per a un centre comercial que albergara l’oci i la cultura

anomenat «Entretantos» amb l’eslògan «Cuestión de gustos». La proposta es va centrar

en accions dirigides sobretot a mitjans locals, com ara els periòdics i les televisions de

la província de Castelló. El grup Cuestión, presidit per Eugenio Martín, gestiona

actualment la comunicació de diverses empreses a la Comunitat Valenciana, entre

aquestes el centre comercial Gran Túria ubicat a València.
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