
http://www.uji.es/com/voxuji/200411/pag2.pdf
2 núm. 51 - novembre 2004v  xuji

El personatge

Acudi•m

PERIÒDIC DE LA UNIVERSITAT JAUME I

DIRECTORA
Ángeles Durán

REDACCIÓ
Mª Carmen Aparisi, Francisco F. Beltrán, Alberto León, 

Juansa Pérez, Josep M. Rochera i Hugo Cerdà 
FOTOGRAFIA

Alex Pérez, José Iglesias i Pilar Campos
ICONOGRAFIA
Pedro Cifuentes

DISSENY I MAQUETACIÓ
Amparo Soriano, Mª Carmen Aparisi, Alberto León, 

Josep M. Rochera i Marta Negre
CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA

Servei de Llengües i Terminologia

CONSELL EDITORIAL
Ángeles Durán i Francisco Fernández Beltrán

EDITA
Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat Jaume I

-Rectorat- (Campus del Riu Sec. Edifici Rectorat i Serveis Centrals. 
12071-Castelló de la Plana)

Telèfon: 964-728831 Fax: 964-728832 
Adreça de correu el.lectrònica: comunicacio@.uji.es

ISSN: 1575-9601
DIPÒSIT LEGAL: CS-75-1999

IMPRIMEIX
PECSA Cra. Almassora, s/n. 12005-Castelló

v xuji

h
tt

p
:/

/w
w

w
.d

o
sp

ie
d

ra
s.

co
m

Per CIFU
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d’estar signats per l’autor i seran reproduïts a la Revista d’Actualitat del SIC:
http://wwwhttp://www.uji.es/com/revista/.uji.es/com/revista/

La cantant del grup Presuntos
Implicados, Soledad Giménez, ha
col·laborat amb els espots d’una
campanya dirigida a donar a
conèixer la figura dels mediadors
socials. La campanya s’engloba
dintre del projecte Equal Mass-
Mediación que coordinen set
organitazacions espanyoles que
formen la xarxa Aldaba, en la que es
troba la Universitat Jaume I. 
En la campanya s’expliquen les
tasques que realitzen els mediadors

socials, aquestos assesoren aquelles persones interessades sobre els recursos
i serveis socials de l’Administració i que solen ser desconegudes per la major
part de les persones. Els espots ens presenten cinc situacions diferents amb
imatges en  blanc i negre, protagonitzades per dones, immigrants,
discapacitats, treballadors socials i polítics. Ja a la segona part del espot, a
color, se’ns mostra com la mediació social pot ajudar a sol·lucionar
problemes. Els espots seran emesos durant sis setmanes per vuit televisions,
tres de difusió estatal i cinc autonòmiques.

Soledad Giménez

Escric aquestes lletres per manifestar el
meu desacord amb la ubicació de la Festa
de Benvinguda de la Universitat Jaume I,
que es va celebrar el passat dia 21 d’octu-
bre a la plaça de bous de Castelló. Tenint
en compte que el curs acadèmic 2003-04
érem, en la comunitat universitària,
13.340 alumnes matriculats, 477 alumnes
de 3r cicle, 1.244 alumnes de postgrau, 439
alumnes de la Universitat per a Majors,
1.022 persones del personal docent i inves-
tigador (PDI), 541 del personal d’adminis-
tració i serveis (PAS) i al voltant d’unes
500 de la Societat d’Amics i Antics
Alumnes (SAUJI), això fa un total de
17.563. A més, la població de la ciutat de
Castelló, que també té dret a gaudir de la
nostra festa. Com és possible que, per a la
celebració de la Festa de Benvinguda d’en-

guany, sols hi hagués a disposició de la co-
munitat universitària 5.000 entrades? És
que no teníem tots dret a gaudir de la festa?
Comprenc que la plaça de bous té un afo-
rament limitat. Però, no vam inaugurar
l’any passat la nostra meravellosa Àgora
amb el lema «L’Àgora: un espai per a tots»?
En què ha quedat aquell bon propòsit?
Ja que l’Àgora és un espai per a tots, i la
Festa de Benvinguda un acte del qual tots
tenim dret a gaudir (i no sols 5.000 perso-
nes), vull demanar amb aquest escrit que el
proper any es torne a celebrar dita festa en
un espai on tots puguem gaudir de l’inici
del curs com cal, l’Àgora, com es feia abans
que ens la robara l’obra de Manuel Sáez.

Patrícia Teruel Tomàs
Estudianta de Psicopedagogia de l’UJI

LA VEU EPISTOLAR

La Universitat Jaume I se suma al gran  nombre d’actes
que s’estan celebrant arreu del món per commemorar
el 100 aniversari del naixement del poeta xilè Pablo
Neruda.
La Galeria Octubre de la Universitat alberga fins el 25
de novembre l’exposició Fa 100 anys Neruda. La mostra
recull prop de 50 obres, entre pintures i escultures,
realitzades per diferents artistes del món que s'han
inspirat en la poesia de Pablo Neruda. 
El poeta xilè està considerat un dels poetes en llengua

castellana més prolífics. La seua obra més coneguda, 20 poemas de amor y una canción desesperada
la va escriure quan només tenia 20 anys, i va ser consul en un gran nombre de països, incloent
Espanya. Neruda va publicar més de 20 obres al llarg de la seua vida, i al 1945 va rebre el premi
nacional de literatura a Xile. Finalment, al 1971 li va ser concedit el Premi Nobel de Literatura.

Pablo Neruda
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