Protagonistes
PREMI CARTOIXA
La investigadora i becària de la
Universitat Jaume I, Emma Vidal
Prades, ha sigut guardonada amb el I
Premi
d’Investigació
Històrica
Cartoixa de Vall de Crist pel seu treball
titulat La Cartuja de Valldecrist en el
fin del antiguo régimen (siglos
XVIII-XIX).
El premi, que està dotat amb 2.000
euros, va ser concedit per unanimitat
del jurat. El treball premiat tracta de
l’evolució que va patir el monestir
cartoixà de Vall de Crist al llarg dels
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segles XVIII i XIX, així com de les
propietats, del procés d’explotació dels seus béns, i de com es van dur a
terme els processos d’exclaustració i desamortització.
La investigació s’estructura en tres capítols. El primer capítol analitza els
aspectes que fan que el senyoriu es convertisca en el centre de totes les
mirades i que, posteriorment, provoquen la desaparició progressiva
d’aquest. El segon és una descripció del senyoriu eclesiàstic de Vall de
Crist; en concret, se centra en com s’administraven els seus béns i les
càrregues que el monestir va haver de suportar. Finalment, el tercer
capítol s’ocupa de les exclaustracions que es van dur a terme a
l’enclavament i de la legislació que les va acompanyar. Aquesta és la
primera vegada que es convoca aquest premi, mitjançant el qual
l’Ajuntament d’Altura pretén commemorar el sisè centenari de la
col·locació de la primera pedra de l’església major de l’antic monestir
cartoixà de Vall de Crist.

Concurs Microrelats Argot-Vox UJI: A LA ESPERANZA
Hacía meses que dormíamos separados, pero nunca supe por qué. Me
sentía sola. Aquella noche tampoco cené, me recosté en la cama y abrí su
libro de Keats. Leí “A la esperanza” y llorando escribí: «Sola con el poeta,
dueño de las únicas realidades salvables y fantasías insalvables». No
recuerdo más. Por la mañana, faltaba aquel poema. Aturdida, busqué a mi
chico. Le encontré en su cama, inmóvil, de una pieza. Al lado, un vaso
vacío y el poema. Desentonada, quedé más aterrada cuando leí: «A la
misma esperanza me encomiendo con este veneno para encontrarte en el
sueño eterno».
Carlos Querol Traver, guanyador del mes d’abril.

ABRIL
" Microrelats

Concurs de microrelats ArgotVox UJI
Relats sobre el món de la lectura amb
un màxim de 100 paraules.
El termini de recepció finalitza l’últim
divendres de cada mes.
Enviament de microrelats i dades de
l’autor o autora:
argot@argot.es / Fax: 964240386

" Dona contemporània

“Dona i univers policial. Els
cossos del delicte”
Emergència literària de la dona en el
gènere negre i el paper de la dona en el
si del cos policial i judicial.
Data: 12, 13 i 14 d’abril.
Lloc: aula magna de la Facultat de
Ciències Humanes i Socials.
Organitza: Seminari d'Investigació
Feminista (SIF).

" Primers Auxilis Bàsics

Tècniques i fonaments teòrics
dels primers auxilis
Data: 12, 14, 19, 21, 26 i 28
d’abril i 3 de maig de 2005.
Hora: de 16 h a 19 h.
Lloc: aula d'observació DB0101AA
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AMB CAMES QUE RODEN
Ara es parla molt de la violència de gènere; és positiu, atès que ja era hora que isquera a la
llum i que, sobretot la violència domèstica, no continuara rere les parets de la casa on es
produïa i encoberta per la desídia de la societat. Tot i que, malauradament, l’actualitat
d’aquesta violència la causa l’augment dels casos d’abusos i agressions, de tot tipus, que
pateixen les dones i que, per desgràcia, estan causant tantes víctimes mortals.
Quant a la violència cap a les dones amb discapacitat –no s’han d’oblidar els homes amb
discapacitat que també la pateixen, tot i que amb menys freqüència– comença a ser tractada als
mateixos fòrums que es dediquen a debatre sobre la violència de gènere, però queda molt per
arribar a la plena igualtat i que les nostres problemàtiques particulars siguen compartides per
la societat en general, com un problema que també l’afecta.
Des del Grup d’Indagació, Anàlisi i Treball sobre Discapacitat, les dues persones que
signem aquest article, vam preparar el treball titulat «Atender el problema de la violencia
doméstica e institucional hacia personas con algún tipo de discapacidad. Síntesis y propuestas»
que fou presentat, durant el transcurs de la darrera jornada del Seminari Internacional Contra
la Violencia de Gènere: Amors que maten. Terrorisme de gènere o violència domèstica?
Perspectives per al nou mil·lenni, celebrat a l’UJI el passat mes de setembre. El nostre objectiu
era denunciar, aprofitant un fòrum tant important, la violència de qualsevol tipus que pateixen
milions de persones amb discapacitat arreu del món i, al mateix temps, reivindicar la nostra
presència, la de les persones afectades, en tots aquells llocs on es tracten temes que trasbalsen
les nostres vides de manera tan punyent, ja que hem d’aconseguir fer sentir les nostres veus als
mateixos fòrums, sense crear-ne d’especials per a nosaltres; perquè això és discriminar-nos.
La violència domèstica que, en el cas de les persones amb discapacitats, també és
institucional per ocórrer en institucions (residències, centres de dia, etc.), sempre ha estat oculta
perquè era, i és, molt difícil per a les persones que pateixen una disminució de les seues
capacitats denunciar l’agressió rebuda, potser per manca de proves o de credibilitat, por a les
represàlies, etc. I aquesta violència, molt sovint exercida pels propis familiars o les persones que
les atenen a les institucions esmentades més amunt, no penseu que és tan sols física, sinó que
també és psicològica, un tipus de violència que pot semblar-vos que no deixa «marques», però
que, a llarga, deixa seqüeles difícils de superar. Imagineu que patiu una greu discapacitat i que la
persona que de bon matí us ajuda a alçar-vos, rentar-vos, vestir-vos, etc., comença a dir-vos que
sou uns inútils, que no serviu per a res o que és una llàstima el temps que us passeu estudiant
perquè mai no aprovareu... Com us sentiríeu?
Si prenem consciència que aquesta violència ens afecta a tots, ja siga de manera directa, per
sofrir-la, o indirecta, per pertànyer a una societat que la permet, potser sense preocupar-se
massa per eradicar-la, serà l’única manera d’arribar a evitar que la violència siga un patiment
quotidià per a milions de persones que, en el cas de les afectades per una discapacitat, resulta
encara més ineludible per les seues circumstàncies personals.

(Servei d’Esports de l’UJI).
Inscripcions: fins a l’11 d’abril al Servei
d’Activitats Socioculturals (SASC).

" Lideratge i Entrenament

III Curs de Lideratge i
Entrenament d’EADE-Consulting
Data: 18 i 22 d’abril.
Lloc. aula magna de la Facultat de
Ciències Jurídiques i Econòmiques.

" Protocol

V Curs de Protocol d’EADEConsulting
Data: 5 al 11 de maig.
Lloc. aula magna de la Facultat de
Ciències Jurídiques i Econòmiques.

Mar Dalmau Caselles / Cèsar Gimeno i Nebot
Col·laboradora i col·laborador del GIAT sobre Discapacitat
Fundació Isonomia per a la Igualtat d’Oportunitats

" Donació de sang

Escola Superior de Tecnologia i
Ciències Experimentals
19 d’abril, de 16.30 h a 20:30 h.
20 i 21 d’abril, de 9 h a 14 h.
Facultat de Ciències Humanes i
Socials
12 d’abril, de 16.30 h a 20:30 h.
13 d’abril, de de 9 h a 14 h.
Facultat de Ciències Jurídiques
i Econòmiques
3 de maig, de 16.30 h a 20:30 h.
4 i 5 de , de 9 h a 14 h.

" Exposició Fotogràfica

Programa d'intercanvi amb la
Universitat Autónoma de l’Estat
de Mèxic (UAEM)
Termini de presentació de sol·licituds:
del 18 al 30 d'abril.
Lloc: OCIE.
www.uji.es/serveis/otci/prog/mexic/index
v.thtml

“Pell càlida” (Francisco Senón)
Data: del 7 al 30 d’abril.
Horari: de 11 h a 13 h i de 17.30 h a 21
h (dilluns a divendres), i dissabtes de
matí.
Lloc: sales de la Casa Abadia de
Castelló.
Organitzen: Aula de Fotografia,
Fundació Bancaixa i l'Agrupació
Fotogràfica Sarthou Carreres.

Segona convocatòria de beques
Leonardo
Període de presentació de sol·licituds:
del 21 de març al 21 d’abril.
Lloc: OCIE.
www.uji.es/serveis/ocie/acil/

“Estereogrames” (Robert M.
Awa)
Data: del 8 al 24 d’abril.
Lloc: Casa de la Cultura d’Onda.
Organitza: Ajuntament d’Onda i l’UJI.

" Beques

" Accidents de trànsit

Programa de prevenció
d’accidents de trànsit
Data: 19 i 20 d’abril.
Lloc: sala de graus de la Facultat de
Ciències Jurídiques i Econòmiques.
Termini d’inscripció: fins al 18 d’abril.

Venc Renault Clio CS-Z
Color blanc, deportiu, amb radiocasset
Pionner. Bon estat. Preu: 1.200euros
Tel.: 600 323 683
Venc còmics antics de terror i ciència
ficció.
Preu a convenir. Tel.: 964660485.
Professor nadiu de Brasil imparteix
classes de portuguès
Classes econòmiques.
Correu: al077776@alumail.uji.es
Tel: 662054088

