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OPINAR SOBRE OCUPACIÓ

La Presidència de la Unió Eu-
ropea formada per Espanya, 
Bèlgica i Hongria, junta  ment 
amb la Comissió Europea i el 
Fòrum Europeu de la Joventut, 
van assumir el desafi ament 
de portar a terme un Diàleg 
Estructurat sobre l’Ocupació 
Juvenil entre el jovent i els 
responsables polítics.

Fins ara s’han anat recollint 
idees i elaborant recomana-
cions sobre quins han de ser 
els reptes a assumir en ma-
tèria d’ocupació juvenil. Com 
a resultat d’aquest treball, en 
la Conferència de Joventut 
celebrada durant la presidèn-
cia belga es van acordar 40 
recomanacions en matèria 
d’ocupació juvenil.

Ara l’objectiu és prioritzar 
les 10 més importants. Per a 
això, el Consell de la Joventut 
d’Espanya (CJE) ha preparat 
un qüestionari en línia en el 
qual es recullen les 40 reco-

manacions. Cadascuna pot 
rebre una puntuació en un 
rang d’1 -gens important- i 5 
-molt important-. 

En un moment en què s’es-
tan produint reformes laborals 
importants arreu d’Europa i 
que afectaran la incorporació 
de la joventut al món del tre-
ball sense saber exactament 
les conseqüèn cies sobre les 
futures rela cions laborals, 
paga la pena de pensar a 
conèixer les propostes i inte-
ressar-se ni que siga mínima-
ment per on camina Europa 
en matèria d’ocupació.

El resultat d’aquesta con-
sulta s’exposarà en la Confe-
rència de Joventut que tindrà 
lloc al març durant la presi-
dència hongaresa de la Unió 
Europea. L’enquesta es pot 
trobar a http://www.survey-
monkey.com/s/DialogoEstruc-
turadoEmpleoJuvenil.

Jordi Torner
Tècnic d’activitats juvenils

[Protagonistes]

[FREDERIC CHAUME, GUARDÓ 
ALS PREMIS BERLANGA]
Frederic Chaume, catedràtic de Traducció Audio-

visual de la Universitat Jaume I, ha sigut guardo-

nat amb un premi Berlanga en la categoria de 

Doblatge i Sonorització per ser un dels primers 

traductors de doblatge i subtitulació al valencià, 

el seu suport al sector audiovisual valencià, i per 

haver ajudat a implantar la titulació de Traducció 

i Interpretació en la Universitat Jaume I i haver 

format ja a 12 generacions de traductors audio-

visuals des de 1994. 

Chaume va recollir el guardó en una gala que es 

va realitzar el 2 de desembre al Palau de la Músi-

ca de València, organitzada per EAVF (Empreses 

Audiovisuals Federades Valencianes) i que va 

servir també d’homenatge pòstum al cineasta 

valencià Luis García Berlanga. El catedràtic va 

agrair la distinció al sector audiovisual de la Co-

munitat Valenciana i també a la Universitat Jau-

me I. | FOTO: VOX UJI

[LA PUBLICITAT D’ALUMNES 
DE L’UJI TRIOMFA A REUS]
El grup d’alumnes APEU de la llicenciatura de 

Publicitat i Relacions Públiques, ha vist fi xat el 

seu treball en els suports del mobiliari urbà de 

Reus. La seua campanya titulada “Exterior con 

los 5 sentidos” va ser la guanyadora del IX con-

curs de publicitat exterior, que va tindre lloc ara 

fa un any dins del seminari de publicitat exterior 

que tots els anys organitza la professora de l’UJI 

Eva Breva, fruit del conveni de col·laboració en-

tre la Jaume I i l’Associació Espanyola d’Empre-

ses de Publicitat Exterior (AEPE).

Els membres d’APEU Arantxa Bardoll, Amparo 

Carles, Alma Gomis, Lucía Lledó, Juanvi Puig i 

Javier Vidal van presentar la campanya en les 

Jornades de Publicitat Exterior de l’illa d’Eivissa. 

Allà l’empresa Urban Exclusivas es va interessar 

per la seua creativitat i, en aquests moments, 

120 suports, entre marquesines i oppis, mos-

tren el seu treball. | FOTO: D. LLORENS

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

L’Estat espanyol fou un dels 
primers que va ratifi car la 
Convenció internacional sobre 
els drets de les persones amb 
discapacitat i el primer a tra-
metre a l’ONU el seu informe 
sobre el grau de compliment 
d’aquesta, esdevenint també 
el primer Estat que trasllada a 
la seua legislació el contingut 
de l’esmentat tractat. Per a 
això, tot coincidint amb el Dia 
Internacional de les Persones 
amb Discapacitat, celebrat el 
3 de desembre, es va aprovar 
el projecte de Llei d’adapta-
ció a la Convenció.

Tota la legislació s’adap-
tarà als continguts de la 
Convenció. Per exemple, en 
matèria de treball es revisa 
la normativa sobre l’accés a 
la col·locació pública, aug-
mentant la quota de reserva 
de llocs per a persones amb 
discapacitat a un mínim del 
7% i es crea, amb rang legal, 
una quota específi ca, dins 
de la genèrica, per a perso-
nes amb discapacitat intel-
lectual. Així, almenys el 2% 
de les places ofertes, seran 
cobertes per persones que hi 
acrediten discapacitat intel-
lectual i la resta per persones 
que hi acrediten qualsevol al-
tre tipus de discapacitat. 

De la Llei d’igualtat d’opor-
tunitats, no-discriminació i 

accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat, 
de 2003, es canviarà el con-
cepte de discapacitat,  per 
considerar-la com una qües-
tió de drets humans en lloc 
d’una preocupació de benes-
tar social. També es modifi -
ca el règim sancionador en 
matèria d’igualtat d’oportu-
nitats, no-discriminació i ac-
cessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat. 
Així, el supòsit de comissió 
d’una infracció molt greu per 
les institucions que presten 
serveis socials, podria com-
portar la inhabilitació per a 
l’exercici d’aquestes activi-
tats. 

Les persones amb diversi-
tat funcional hauríem d’es-
tar satisfetes amb aquesta 
adaptació de la legislació per 
a la plena inclusió i igualtat. 
Però no és així, estem ja far-
tes perquè, per moltes lleis 
que es facen i que entren en 
vigor, quasi mai s’apliquen 
com cal. Fins quan hi haurem 
de suportar aquesta burla?

Mar Dalmau Caselles/  
Cèsar Gimeno i Nebot

 Col·laboradora i 
col·laborador del GIAT sobre 

Discapacitat
 Fundació Isonomia per 

a la Igualtat d’Oportunitats

[SIS ALUMNES DE l’UJI, 
PREMIATS PEL SERVEF]
Ángel del Castillo, llicenciat en Administració 

i Direcció d’Empreses i Màster en Màrqueting 

i Investigació de Mercats, ha rebut el primer 

premi de la IX Edició dels Premis SERVEF per a 

Joves Emprenedors de la Comunitat Valenciana 

en la categoria de Sector Tradicional i Social pel 

seu projecte Lezz basat en l’elaboració de cer-

vesa artesanal, projecte que va sorgir en el Curs 

de Creació d’Empreses Innovadores de l’UJI. 

D’altra banda, el projecte Joan Rojeski disseny 

sostenible, de Jordi Olucha, Anna Gil, Rosa Reig, 

Jésica Carbonell i Enrique Fernández, ha gua-

nyat el tercer premi en la mateixa categoria. La 

idea de negoci, un gabinet de disseny industrial 

on es desenvolupen projectes basats en crite-

ris sostenibles, també es va desenvolupar en el 

Curs de Creació d’Empreses. | FOTO: D. LLORENS


