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OLIMPÍADA NACIONAL D’OCI

La ciutat de Lorca organitza 
l’Olimpíada Nacional d’Oci, 
els primers dies de juliol. 
Aquesta iniciativa permet als 
i les joves de 18 a 30 anys 
participar en diverses compe-
ticions, batalles de bandes de 
música, de galls, muntatges 
de circ, grafi ts, guerra de pin-
tura, karts, percussió, skate, 
videojocs, streetdance,… Us 
podeu organitzar lliurement 
i participar en les diverses 
disciplines, en funció de les 
vostres preferències. Al mar-
ge de les competicions i dels 
premis, que estan ben dotats, 
hi ha un programa alternatiu 
i complementari durant els 
dies que dura l’Olimpíada.

L’objectiu d’aquesta Olimpí-
ada, segons els organitzadors, 
no és altre que construir una 
convivència entre joves amb 

interessos comuns i enriquir 
el desenvolupament personal 
de tots ells. Per això, a través 
de les diferents maneres com 
utilitza la gent jove l’oci, es 
pretén impulsar la participa-
ció i enriquir la participació 
social d’aquest col·lectiu.

També s’hi ofereix l’opció de 
participar com a voluntaris i 
vetllar per l’organització i bon 
desenvolupament d’aquest 
esdeveniment a través de 
control de participants, se-
guiment de les proves, ajuda 
al públic, assistència al jurat, 
producció de la prova.

Més informació a l’adreça 
web: http://www.olimpiada-
deocio.es/

Jordi Torner i Mas
Tècnic d’activitats juvenils

[Protagonistes]

[PABLO GONZÁLEZ GUANYA EL PREMI SENYERA 2009]
Pablo González Tornel, professor d’Història de l’art en el departament d’Història, Geografi a i Art de la 

Universitat Jaume I, ha guanyat el premi Senyera d’Investigacions Històriques 2009 pel seu treball “José 

Minguez, un arquitecte barroc en la València del segle XVIII”. El treball és la biografi a d’un dels millors ar-

quitectes del barroc valencià, autor, entre altres obres, del Col·legi i Església de San Pío V (actual seu del 

Museu de Belles Arts de València). En ell s’aporta molta documentació inèdita i es reconstrueix la vida i 

l’obra del protagonista, i es centra especialment en la seua formació, els seus coneixements de literatura 

artística i les seues relacions amb altres arquitectes. González és doctor per la Universitat Politècnica de 

València i va ser guardonat amb el Premi Extraordinari de Doctorat el 2006. Centra els seus estudis en 

l’arquitectura de l’època barroca, i en les vinculacions europees de les edifi cacions espanyoles de l’Edat 

Moderna. A més, ha participat en nombrosos projectes i ha realitzat estades d’investigació en alguns 

dels principals centres d’Europa. Els resultats de la seua carrera investigadora s’han difós mitjançant di-

versos congressos, publicació de monografi es i articles en revistes especialitzades. | FOTO: DAMIÁN LLORENS

[LAURA BELTRÁN, DEBUTA 
AMB  “FOLL PENSAMENT”]
Laura Beltrán, estudiant de Traducció i Interpre-

tació a l’UJI, presenta a l’Hotel Gandia Palace, 

des del 12 de febrer fi ns al 15 d’abril, la seua 

exposició fotogràfi ca “Foll Pensament”. Ara, dos 

anys després del primer llibre de fotografi a, 

presenta la seua primera exposició en honor 

a la poesia d’Ausiàs March. L’autora, entusiasta 

de les paraules, basa les seues obres en el pen-

sament poètic i la capacitat d’adelitar-se en els 

somnis. L’exposició  està formada per 18 retrats 

que criden, que callen, que riuen i que conten 

històries, cadascuna distinta segons qui les in-

terprete. Les imatges conviden l’espectador a 

somniar una vida i a viure un somni mentre les 

observen. Laura Beltrán té 21 anys, i a banda 

dels idiomes l’apa ssiona l’art de les imatges: el 

cinema i la fotografi a. És per això que les seues 

obres són una mena de poesia visual, imatges 

estàtiques que parlen. | FOTO: DAMIÁN LLORENS

[PABLO RIVERA PUBLICA EL 
LLIBRE “UN BUEN DÍA”]
Pablo Rivera, antic alumne de Traducció i Inter-

pretació de la Universitat Jaume I, ha publicat 

la seua primera novel·la titulada “Un buen día”.  

Aquesta narra en clau d’humor, un divendres en 

la vida d’un jove professor de la Universitat de 

Castelló que no s’acostuma a viure en aquesta 

ciutat. A través de situacions compromeses 

i anècdotes singulars, un amic de la infància 

tractarà d’aconseguir que el protagonista es 

convertisca en un vertader castellonenc. La 

novel·la es pot adquirir a través d’ Obra Propia 

(http://www.obrapropia.com), una plataforma 

en línia d’edició i autopublicació de llibres gra-

tuïta. D’altra banda, Pablo Rivera també escriu 

guions per a curtmetratges. En aquesta línia, 

està realitzant a Barcelona el curs de “Guió d’hu-

mor a la TV” de la mà de Guillem Sans, director 

del conegut programa d’humor de TV3 “Alguna 

pregunta més?”. | FOTO: DAMIÁN LLORENS

http://www.uji.es/CA/canals/infocampus

Recentment, govern i oposi-
ció van anunciar la signatura, 
a curt termini, d’un pacte d’Es-
tat sobre l’educació, que cons-
taria de nou punts on, com 
era d’esperar, no hi apareixia 
refl ectida la problemàtica de 
les persones amb diversitat 
funcional. Per això, un nom-
brós grup de persones es va 
mobilitzar a través d’Internet, 
va iniciar la campanya “Inclu-
sió en el Pacte Educatiu d’Es-
tat”, i va adreçar cartes a les 
comissions d’educació i políti-
ques integrals de la discapaci-
tat del Congrés dels Diputats i 
de les  Conselleries d’Educació 
de totes les comunitats autò-
nomes, on sol·licitaven reu-
nir-se per a exposar les seues 
propostes, perquè s’hi afegira 
un punt que fes referència 
a l’educació inclusiva per a 
les persones amb diversitat 
funcional i garantir, així, el 
compliment de la Convenció 
Internacional sobre els Drets 
de les Persones amb Disca-
pacitat, especialment l’article 
24, per a eliminar les barreres 
en l’aprenentatge i la partici-
pació.

El 27 de gener es va fer 
públic l’esborrany del treball 
de la Conferència Sectorial 
d’Educació, a partir del qual 
se seguirà treballant per as-
solir un pacte social i polí-
tic per a l’educació, on s’ha 
afegit un altre punt que diu: 

“Fomentar l’educació inclu-
siva, el reconeixement de la 
diversitat i la interculturalitat, 
i procurar els mitjans i recur-
sos adequats per garantir la 
plena incorporació i integra-
ció, en condi cions d’igualtat 
d’oportunitats, dels estu-
diants amb necessitats espe-
cífi ques de suport educatiu”. 
Així mateix, s’hi va fer una 
recollida de signatures. 

Una vegada més, es de-
mostra que si és constant, 
la mobilització ciutadana pot 
canviar moltes coses. Però, 
malauradament, hi ha qües-
tions difícils de resoldre. 
Ángel Gabilondo, ministre 
d’Educació, va declarar que 
creu en l’educació inclusiva 
per a l’alumnat amb disca-
pacitat, però que sense la 
inversió sufi cient aquesta no 
és possible. I amb aquesta 
declaració reconeix que no 
es pot garantir un dret humà, 
bàsic i constitucional com ara 
l’educació a un espectre im-
portant de la ciutadania per 
una mala planifi cació pressu-
postària, i per no destinar-ne 
els recursos econòmics i hu-
mans sufi cients.

Mar Dalmau Caselles
Cèsar Gimeno i Nebot
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