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Caja Mediterráneo i el 
Campus de Gandia de la 
Universitat Politècnica de 
València (UPV) impulsen una 
secció audiovisual l’objectiu 
de la qual és acostar la 
ciència a la societat, utilit-
zant la plataforma que pro-
porciona el programa Te-
legrafi es. Aquest programa 
està realitzat íntegrament 
per estudiants del Campus 
de Gandia i s’emet a través 
de la televisió de la Univer-
sitat Politècnica de Valèn-
cia, de Gandia Televisió i 
d’internet. 

El director territorial 
d’Obra Social CAM, Vicente 
Botella; el director del Cam-
pus de Gandia de la Univer-
sitat Politècnica de València, 
Pepe Pastor i el director de 
l’Àrea de Comunicació de 
la Universitat Politècnica de 
València, Ramón Mollá han 
estat els encarregats de 
presentar aquest projecte 
en roda de premsa. 

Caja Medi-
terráneo farà 
possible la sec-
ció ‘La CAM 
t’apropa a la 
ciència’ del 
programa Te-
legrafi es.  Amb 
un llenguatge 
fresc i desen-
fadat, aquest 
espai està es-
p e c i a l m e n t 
orientat cap al 
públic jove pre-
universitari amb 
l’objectiu, segons 
ha explicat el director de la 
CAM Obra Social, Vicente 
Botella, d’acostar-los ‘al món 
de la Ciència i la importàn-
cia que aquesta té, dia a 
dia, en la millora de la nos-
tra Societat”. 

L’objectiu és despertar la 
curiositat i motivació cap a 
la investigació i la ciència ja 
que, segons ha afi rmat Pepe 
Pastor, director del Campus 

de Gandia de la UPV, ‘els 
joves tindran en les seves 
mans el futur del món’. 

Ramón Mollá, director de 
l’Àrea de Comunicació de 
la Universitat Politècnica de 
València ha destacat la ini-
ciativa com una acció que 
contribuirà a fer arribar a la 
societat el coneixement i la 
investigació que es genera 
en la Universitat Politècnica 

de València. 
La secció ‘La CAM 

t’apropa a la ciència’ co-
mença a emetre’s al maig 
i podrà veure’s a Gandia 
Televisió, a la televisió de 
la Universitat Politècnica de 
València, en la web de les 
dues televisions, a través 
del blog del programa Te-
legrafi es i de la comunitat 
Facebook de Telegrafi es, ja 

que és en les xarxes socials 
i en internet on les persones 
joves busquen els continguts 
que els interessen. 

La secció ‘La CAM 
t’apropa a la ciència’ també 
estarà també disponible per 
als centres d’educació pre-
universitària que ho desit-
gen, que podran utilitzar-los 
directament en les pissarres 
digitals de les aules. 

Entre els continguts que re-
cull la secció es troben inves-
tigacions relacionades amb 
els estudis que s’imparteixen 
en el Campus de Gandia 
de la UPV, de l’àrea de les 
telecomunicacions, la gestió 
turística, les ciències ambien-
tals i forestals i la comunica-
ció audiovisual; entrevistes 
a conferenciants i personal 
científi c que visita el Cam-
pus tots els dijous, en el marc 
dels dijous culturals; treballs 
d’interès científi c desenvolu-
pat per estudiants o titulats 
en el campus…
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El Campus de Gandia de 
la Universitat Politècnica de 
València ha acollit el dijous 
22 d’abril a l’Aula Magna la 
presentació del reportatge 
- documental Boro, realitzat 
per estudiants de Comuni-
cació Audiovisual gràcies al 
suport de la subdirecció de 
la titulació, amb l’ajuda de 
Telegrafi es, programa de 
televisió realitzat des del 
Campus de Gandia. 

El documental refl ecteix 
la vida de Boro Climent, un 
jove gandià que després 
d’un accident de trànsit s’ha 
vist obligat a viure en una 
cadira de rodes. En l’obra 
es posen de manifest les 
barreres (físiques, arqui-
tectòniques, socials, perso-
nals…) que ha d’afrontar 
el protagonista cada matí; 
però també mostra l’altra 
cara d’una situació tan di-

fícil: com es pot gaudir de 
la vida, fi ns i tot més que 
abans, i com es pot utilitzar 
aquesta dura experiència 
vital per a conscienciar els 
més joves sobre el perill de 
no respectar les normes de 
seguretat en la carretera. 

El documental ha estat 
dirigit per l’estudiant Pa-
blo Martínez, un dels com-
ponents de la productora 
formada per alumnes del 
Campus de Gandia, Wacca  

Films i en ell han participat 
diversos membres d’aquesta 
productora. 

Es preveu que el docu-
mental siga emès en centres 
educatius i associacions de 
persones amb discapacitat, 
que ja han començat a fer 
arribar les seves peticions; 
per altra banda un impor-
tant canal temàtic de do-
cumentals del Regne Unit 
també s’ha interessat pels 
drets d’emissió de Boro. 

Els estudiants de Comunicació 
presenten el documental Boro

L’ obra narra una història de superació després d’un accident  

Pablo  Martínez i Boro Climent atenen la  presentació del documental
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El Campus de Gandia i Caja Mediterráneo apropen la 
ciència a la societat en una nova secció de Telegrafi es

Ramón Mollá,  Pepe Pastor i Vicente Botella en la roda de premsa presentant la nova secció 

La secció ‘La CAM t’apropa a la ciència’ estarà disponible també a través de les xarxes socials de Telegrafi es

El Servei Audiovisual del 
campus de Gandia de la 
UPV ha instal•lat una sala 
de videoconferències en 
l’edifi ci G, que té com a 
objectiu ampliar els serveis 
oferits al campus. Aques-
ta nova infraestructura 
dóna la possibilitat de fer 
reunions, seguir activitats 
culturals, jornades tècni-
ques, congressos, cursos, 
lectures de PFC, ..., entre 
els campus de la UPV o 
altres destinacions del 
món, sense necessitat de 
desplaçar-se. 

La primera a estrenar el 
servei ha sigut l’estudiant 
Claudia Bonck, que ha 
defensat el 29 d’abril el 
seu projecte de fi nal de 
carrera en Turisme des de 
la universitat alemana de 
Stralsund i que aconse-
gueix així una doble titu-
lació internacional. 

L’equip de videocon-
ferència restarà instal•lat 
en l’edifi ci G, encara que 
podrà utilitzar-se en qual-
sevol altre espai dins del 
campus, sol•licitant-ho 
amb anterioritat al servei 
audiovisual.

Tots els membres de la 
UPV podran demanar la 
utilització d’aquest equip, 
si contacten amb el servei 
audiovisual a través del 
correu electrònic: audio-
visualesgandia@upv.es, o 
per telèfon en l’extensió 
114333.

Una estudiant estrena el 
servei de videoconferència 

Michaela Muszynski amb l’alumna



El Campus de Gandia de la Univer-
sitat Politècnica de Valencia ha cele-
brat del 27 al 29 d’abril la Setmana 
per la Llengua amb diferents activitats 
que pretenien fomentar l’ús de la nos-
tra llengua , difondre la música de tot 
l’àmbit lingüístic i les manifestacions 
socioculturals (teatre, música i literatu-
ra) en valencià. 

El 27 d’abril s’ha realitzat la jornada 
‘Connecta’t al valencià’, amb una con-
ferència i demostració sobre el pro-
gramari lliure i altres recursos web que 
existeixen en valencià, que ha tingut 
a les 12.15 hores a la Sala de Con-
ferències 1 del Campus, seguida de 
la mostra i instal•lació de programes, 
de 13.00 a 15.00 hores a l’entrada 
de l’aulari.

El dia 28 d’abril a les 18.00 hores a 
l’Aula Magna s’ha realitzat una cine-
fòrum sobre el Cinema i la Literatura ti-
tulat  ‘Companys de lletra’, on s’ha pro-

jectat el documental Nuit et Brouillard  
(Nit i Boira) i  s’ha realitzt una tertúlia 
amb l’escriptor Salvador Company.

Per últim, el 29 d’abril a les 12.15 
hores a l’Aula Magna del Campus s’ha 
fet el concert del grup mallorquí Oliva 
Trencada, que defi neix el seu estil com  
folk de barri i que declara entre les 

seues infl uències la ‘música Popular de 
les Balears, Música de escales frígies, 
Música folk de Nord-Amèrica, Músi-
ca de telesèries infantils, el myspace, 
l’Indie dels 90, La ciutat de Chicago, 
Isaac Ulam, Senior i el cor brutal’ (més 
informació en http://www.myspace.
com/olivatrencada ).
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Ana Bonet* - El Campus de Gandia  
de la UPV ha celebrat el Dia del Llibre 
amb un gran nombre d’activitats  a 
través de les quals s’ha volgut fomen-
tar la lectura, durant la setmana del 
19 al 23 d’abril . La nova ubicació de 
la biblioteca ha facilitat que aquesta 
celebració s’haja realitzat en part en 
l’edifi ci CRAI.  Allí els estudiants han 
pogut acostar-se a visitar una exposi-
ció sobre cartells de cinema i llibres re-
lacionats amb pel•lícules, organitzada 
sota el nom ‘Llibres de cinema’, que ha 
estat muntada fi ns el 30 d’abril. 

A més, i per segon any consecutiu, 
s’ha realitzat la projecció de pel•lícules 
relacionades amb biblioteques amb 
títols com: Ángels i dimonis (21 d’abril) i 
L’ombra d’un dubte (22 d’abril). Aques-
ta mostra de cinema ha acabat el 23 
d’abril amb la magnífi ca posada en 
escena de la pel·lícula Àgora. 

Per a aquells que prefereixen tocar 
i olorar els llibres la cita ha estat en 
l’àgora del campus, tant en la Fira del 
Llibre amb les casetes instal•lades per 
diferents llibreries, com amb l’intercanvi 
de Llibres. Així, des del 21 d’abril fi ns 

al 23 s’han pogut portar els llibres que 
ja no es   necessitaven o que es volien 
compartir, tant  llibres de lectura com 
d’estudi.  

E-books
La Biblioteca del Campus de Gandia 

està a l’última. Per això ha organitzat 
el 23 d’abril una demostració del lli-
bre electrònic ‘E-Book’ en la qual tots 
aquells que estaven interessats han po-
gut acostar-se a intercanviar opinions, 
conèixer els avantatges i els inconve-
nients així com comprovar de primera 

mà el seu funcionament. 

També el 23 d’abril s’ha realitzat 
el lliurament de premis del ‘Concurs 
de Cartells del Dia del Llibre 2010’, 
organitzat per Delegació d’Alumnes. 
El guanyador ha sigut l’estudiant Al-
berto Hernández amb l’obra ‘En què 
estem pensant?’. Els fi nalistes han sigut 
Víctor Arcas Juan amb l’obra “Desata 
tu pasión”; María Fuster Embuena amb 
l’obra “Una alimentació equilibrada” i 
Jaime Grau Ferris amb l’obra “Digital 
o en papel, anímate!”.

El Campus ha celebrat el Dia del Llibre amb 
activitats lúdiques i de foment de la lectura
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La comunitat universitària ha pogut gaudir d’una Fira del Llibre, exposicions, premis...

El grup mallorquí Oliva Trencada en el concert en l’Aula Magna del Campus

Setmana per la Llengua al Campus per difondre l’ús 
i les manifestacions socioculturals a l’àmbit lingüístic 
El concert del grup folk mallorquí Oliva Trencada ha tancat la programació 

Cultura

Quaranta persones han 
participat el dissabte 24 
d’abril en les Jornades de 
Portes Obertes per a Pa-
res realitzades en Campus 
de Gandia, interessades 
a conèixer els Graus en 
Gestió Turística, en Co-
municació Audiovisual, en 
Ciències Ambientals i en 
Enginyeria de Sistemes 
de Telecomunicació, So i 
Imatge. 

Els assistents han tingut 
l’oportunitat de resoldre 
dubtes relacionats amb 
els futurs estudis dels 
seus fi lls i de visitar les 
instal·lacions del Cam-
pus: Aula Magna, plató 
de TV, estudi de TV i rà-
dio, cambres acústiques, 
biblioteca situada en el 
nou edifi ci CRAI. 

La pròxima Jornada de 
Portes Obertes per a pa-
res en el nostre Campus 
es realitzarà el dissabte 8 
de maig i hi podran assis-
tir totes les persones ins-
crites. Aquestes Jornades 
començaran a les 10 del 
matí amb una xerrada-
presentació del Campus 
i de les seves titulacions 
i fi nalitzaran a les 12.00 
hores. 

La forma d’inscriure’s 
és contactant amb Anna 
Vidal, subdirectora de 
Promoció,preferentment 
a través del correu elec-
trònic avidal@mat.upv.
es, o bé cridant al 679 85 
77 57.  

Promoció organitza 
les Jornades de 
Portes Obertes per 
a Pares i Mares

El Subdirector de Cultura entrega els premis del Concurs de Cartells del Dia del LLibre 2010 



Luis Zurano/SB - La xarxa sense 
fi l de la Universitat Politècnica de 
València ha estat premiada com Cas 
d’Èxit TIC per l’Associació de proveï-
dors de sistemes de xarxa, internet 
i telecomunicacions –Associació @
asLAN/- com exemple d’innovació 
i referent nacional. La xarxa de la 
UPV ha obtingut el màxim guardó 
en la categoria d’Educació. 

En el disseny i estudi de millores 
de la xarxa sense fi l han treballat 
l’equip del professor i investigador 
del campus de Gandia de la UPV, 
Jaime Lloret, i l’Àrea de Sistemes 
d’Informació i Comunicacions de la 
UPV a través de Carlos Turró i diver-
sos altres membres de l’àrea. 

Lloret va arreplegar el guardó 
concedit per @asLAN/ en la 17a 
edició de SITI/asLAN, la Fira per 
a professionals especialitzada en 
xarxes i tecnologies convergents, 
celebrada aquesta setmana a Ma-
drid. El professor Lloret va exposar 
a més en aquesta Fira els detalls del 
Cas d’Èxit “Disseny òptim de la xar-
xa sense fi l i sistema automàtic de 
reubicació d’usuaris per a balance-
jar la càrrega de la xarxa”, pel qual 
ha estat guardonada la UPV. 

Entre altres aspectes, l’Associació 
@asLAN/ ha reconegut la innovació 
i exemplaritat de la xarxa de la 
UPV a causa de la capacitat que 
té per a proveir àmpliament serveis 
de Telefonia, Televisió i transmissió 
de video sota demanda. “Les seues 
prestacions –assenyalen des de 
l’Associació- la converteixen en un 
possible model de referència per a 
dissenyar xarxes IP que necessiten 
oferir aquests serveis”. 

La Universitat Politècnica de Va-
lència compta amb una de les ma-
jors xarxes sense fi l universitàries 

d’Espanya. Des de l’inici de la seua 
planifi cació, ha perseguit l’objectiu 
de proveir el 100% de cobertura 
en tots els seus campus. 

Actualment disposa de 575 punts 
de connexió per a oferir servei a 
més de 41.000 persones entre alum-
nes, professors, investigadors i per-
sonal de serveis; i és capaç de pro-
veir serveis triple-play a tots els seus 
usuaris. A més, s’estan incorporant 
sistemes automàtics de reubicació 
d’usuaris amb l’objectiu de balance-
jar la càrrega de la xarxa sense fi l i 
permetre un major aprofi tament de 
l’ample de banda disponible. 

Convocatòria @asLAN
La Convocatòria de Casos d’Èxit 

en Administració i Organismes pú-
blics organitzada per l’Associació @
asLAN/ té com a principal objectiu 
facilitar l’intercanvi de coneixements, 
a més de reconèixer públicament 
l’esforç i iniciativa dels Responsables 
TIC de AAPP que els han liderat. 

En aquesta edició de 2010 es van 
presentar un total de 74 Casos d’èxit, 
entre els quals van ser seleccionats 
24 fi nalistes. A través d’un procés 
obert, prop de mil professionals del 
sector de tota Espanya han triat un 
guanyador en cadascuna de les vuit 
categories, entre elles, la d’Educació 
en la qual ha resultat guardonada 
la xarxa sense fi l de la Universitat 
Politècnica de València. 

Professors de Telecomunicacions reconeguts per la 
seua col·laboració en la xarxa wi-de la UPV

Diversos membres del Campus de Gandia de la UPV van anar a arreplegar el Premi

Telecomunicacions

La xarxa sense fi l de la Politècnica de València ha estat guardonada com referent nacional i exemple d’Innovació 

Santiago Garcia Catalá, llicenciat en Ciències 
Ambientals en el Campus de Gandia de la Univer-
sitat Politècnica de València, ha presentat el llibre 
‘Els bolets de la Safor i Zones Limítrofes’, el dijous 
22 d’abril a les 20:00 hores en la Casa de Cultura 
Marquès de González de Quirós de Gandia, en 
un acte conduït per Francisco de Diego Calonge, 
professor emèrit del Real Jardí Botànic de Madrid, 
CSIC i per la professora Eva Barreno, catedràti-
ca de Botànica de la Universitat de València. La 
presentació l’ha organitzat el CEIC Alfons el Vell, 
entitat que publica el llibre. 

Santiago García va fi nalitzar els seus estudis de 
Ciències Ambientals en el Campus de Gandia  de 
la UPV en 2008, un lloc que, afi rma ‘té el privilegi 
d’estar envoltat de gran varietat de paratges, el 
que ens permetia fer dos o tres sortides d’estudi 
cada setmana’; segons Santiago, la titulació de 

Ciències Ambientals compte a més amb ‘molt bons 
professors en Botànica i un programa d’estudis 
molt interessant’. Santiago García ha impartit di-
verses conferències sobre fongs i actualment és 
investigador. 

Santiago García explica que l’obra posa de ma-
nifest la important riquesa biològica de la Safor, 
on es poden trobar espècies molt característiques 
i gairebé desconegudes de fongs, com la Maras-
miellus mesosporus, ‘una interessantíssima espècie 
d’ecosistemes dunarss que es troba en la platja de 
Gandia, entre moltes altres’, explica l’autor. 

‘Els bolets de la Safor i Zones Limítrofes’ té un 
gran component visual i mostra fotografi es de 
gran qualitat, de manera que les imatges aporten 
‘tota la informació possible de les característiques 
de cada espècie’. 

El gandià Santiago García afi rma que aquesta 
obra és el fruit d’anys d’estudi de la fl ora micológi-
ca de la Safor, temps durant el qual han registrat 
una gran quantitat d’espècies, de les quals se 
n’han seleccionat 150 per al llibre. 

Portada del llibre de Santiago García Catalá

Un titulat en Ciències Ambientals ha 
presentat el llibre ‘Els bolets de la Safor i 
Zones Limítrofes’ 
L’obra és fruit d’anys d’estudi de la fl ora micològica de la Safor 
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El professor del Campus Jaime Lloret



Un any més, el Campus de Gandia de 
la UPV ha demostrat la intensa relació 
que viu amb l’esport, en les 12 Hores 
Esportives que han tingu lloc el dijous 
29 d’abril, des de les 9.00 fi ns a les 
21.00 hores. La titulació guanyadora 
ha sigut la Enginyeria Tècnica de Te-
lecomunicacions. 

Durant la jornada hi ha hagut un intens 
programa d’activitats: un combat-exhi-
bició d’Esgrima, un taller de risotera-
pia, exhibició de Kendo, taller de balls 
llatins, exhibició de Dansa del ventre, 
Gymkana, Màster Class d’Aerofunky i 
Aerobox... que han completat el pro-

grama de competicions: d’esports de 
platja (Voleibol platja 3x3 i Handbol 
platja 4x4); d’esports d’equip (Futbol 
sala masculí i femení, Bàsquet 3x3, 
Voleibol 3x3, i Handbol) i d’esports in-
dividuals (Tennis taula, Boulder, Escacs, 
Press banca, Rem indoor...) 

Els més tranquils han pogut visitar una 
exposició de fotografi a i material es-
portiu, organitzada per a l’ocasió per 
les seccions esportives del Campus. A 
més, tota la jornada i l’acte de lliura-
ment dels trofeus ha estat amenitzat 
pel grup de Teatre del Campus de 
Gandia, Monminet. 

El Campus de Gandia acull, el dia 11 
de maig, el Fòrum d’Ocupació 2010, 
un esdeveniment que facilita el con-
tacte dels estudiants amb empreses i 
institucions interessades en els perfi ls 
professionals que es formen al Cam-
pus, de l’àrea de les Telecomunica-
cions, Turisme, Ciències Ambientals, 
Comunicació Audiovisual i Enginyeria 
Tècnica Forestal.  

El Fòrum d’Ocupació 2010 està patro-
cinat pel grup Tecatel, per l’empresa 
PIEL, SA i per l’Ajuntament de Gandia. 
Tecatel, amb seu central en Beniar-
jó, és una de les principals empreses 

d’Espanya en el sector de Telecomuni-
cacions, amb distribució en més de 30 
països i patrocina a més la Càtedra 
Tecatel del Campus de Gandia; PIEL, 
SA és una important empresa tèxtil  
amb seu central en Agullent i que ofer-
ta, entre altres productes, innovadores 
fi bres per a l’aïllament acústic utilitzats 
en enginyeria del so. 

Al Fòrum d’Ocupació participen a més 
Bancaixa Emprenedors, els Centres 
de Turisme de la Generalitat Valen-
ciana; l’empresa Chova; Dulcesol; la 
Fundació Politècnica; l’Hotel Biarritz i 
la Fundació Servipoli. Totes les entitats 

participants disposen de 30 minuts per 
a exposar les característiques de la 
seua empresa i els requisits dels perfi ls 
en què estan interessats; a més, dispo-
saran de casetes on els estudiants po-
dran consultar els seus dubtes i lliurar 
els seus curriculums. 

Altres activitats

Per altra banda, a les 11.30 el Fòrum 
farà una pausa café ‘sense pausa’, 
on els assistents podran participar en 
una divertida dinàmica de grup.  El 
fòrum s’inaugura el dia 11 de maig a 
les 10.00 hores, amb la participació 
del director del Campus, Pepe Pas-
tor i representants de l’Ajuntament 
de Gandia, de l’Institut de la Petita 
i Mitjana Indústria de la Generalitat 
Valenciana (IMPIVA) i de  la Federa-
ció d’Associacions d’Empresaris de la 
Safor (FAES) . 
El dia anterior i posterior al fòrum 
també hi haurà activitats: El dia 10 
de maig, de 10.00 a 14.00,  hi haurà 
una sessió de revisió de curriculums 
a la sala de Conferències 2, per tal 
d’ajudar els estudiants a preparar els 
seus curriculums per al Fòrum. El dia 
12, a les 10.00, s’impartirà un Taller 
de Generació d’Idees de Negoci im-
partit per Óscar Morant, de l’Institut 
Ideas, d’on sorgiran projectes dels 
quals els interessats podran analitzar 
la viabilitat en plans individuals. 

El Campus acull el Fòrum d’Ocupació per 
potenciar l’empleabilitat dels estudiants 

SIE

Es tracta d’una excel·lent ocasió per als estudiants del Campus d’entablir relacions amb les empreses

Estudiants en una de les xerrades impartides al Fòrum d’Ocupació 2009 al Campus de Gandia
El vicerectorat d’Esports 

de la Universitat Poli-
tècnica de València, en 
col·laboració amb les 
Escoles del Mar del Con-
sell Valencià de l´Esport, 
organitza al Campus de 
Gandia el curs “Sistemes 
de Navegació a bord. 
Del sextant a l’ordinador 
de navegació”, que 
s’imparteix del 7 al 9 de 
maig. Més informació en  
www.gandia.upv.es/dep. 

L’activitat està dirigida 
a la comunitat univer-
sitària de la UPV i pú-
blic general. La novetat 
d’aquest curs és el seu 
mètode d’ensenyament, ja 
que des del primer dia els 
participants s’embarcaran 
en la goleta Tirant Primer 
per a aprendre la teoria i 
pràctica de la navegació 
i els mètodes per a posi-
cionar-se en alta mar, tant 
els basats en l’observació 
de les costes o les estrelles 
com en els quals utilitzen 
moderns sistemes infor-
màtics. 

També s’aprendrà a 
interpretar cartes de na-
vegació i a fer ús dels 
equips de seguretat del 
vaixell. Els membres UPV, 
les persones llicenciades 
en Educació Física que es-
tiguin col·legiades en el 
Col·legi de Llicenciats en 
Educació Física i els usua-
ris de la Fundació Espor-
tiva Municipal de Gandia 
tindran descompte en el 
curs. 

El  Campus 
ensenya  a 
navegar a bord 
de l’embarcació 
Tirant Primer

Esports

Èxit de participació en la 
Jornada de 12 Hores Esportives 
organitzada pel Vicerectorat 
d’Esports
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Participants en el taller de risoteràpia a l’Àgora

Entrega de premi  a Telecomunicacions
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cuculturaltura
Del 25 d’abril fi ns el 12 de maig
Exposició: “25 anys d’estudis i divulgació 
del Medi Ambient a la Safor”

6 de maig
Conferència: El festival de Cinema Jove, im-
partida per Rafael Maluenda, director del 
Festival. 
A les 12.15 a la Sala de Conferències 1

6 de maig
Recollida de fons contra el Càncer

13 de maig
Conferència: ‘Innovació efectiva i models 
de negoci’, organitzada per la Fundació 
Globalitat i Microeconomia.
A les 12:15 hores a l’Aula Magna

20 de maig
Concert de la Big Band del Campus de 
Gandia
A les 12:30 hores a l’Aula Magna

cursos de formació permanentcursos de formació permanent

Més informació en www.cfp.upv.es 
Correu electrònic:  cfpgandia@cfp.upv.es

Inscripció oberta als següents cursos: 

Taller de gestió de les fi txes justifi catives 

de les solucions detallades del Document 
Bàsic de Protecció davant del Soroll del 
Codi Tècnic de l’Edifi cació
6 de maig

Curs:Creació d’un portal web amb Jo-
omla!
7 de maig al 5 de juny

Taller per a l’avaluació de la incertesa en 
mesures d’aïllament acústic
12 de maig

Taller per a l’avaluació de la incertesa en 
intercomparacions acústiques
13 de maig

Tot projecte ha de tindre un pla de 
màrqueting 
2 al 9 de juny

Coaching i lideratge
De l’1 al 10 de juny

vicerectorat d’esportsvicerectorat d’esports
Més informació en www.gandia.upv.es/dep

Competicions d’esports de platja
6 de maig 

Curs: Sistemes de navegació a bord. Del 
sextant a l’ordinador de navegació.
Del 7 al 9 de maig
Escola de windsurf

8, 15 i 22 de maig
Trofeu UPV
13 de maig. Campus de Vera

centre de transferència de centre de transferència de 
tecnologiatecnologia
Més informació en CTT Gandia
PSANCHE@upvnet.upv.es 

Convocatòries obertes

Premis Nacionals d’Investigació MICINN 
2010
http://www.micinn.es 
Fins el 20 de maig

Estades de personal docent i investigador 
de la UPV a centres d’investigació de prestigi 
UPV PAID-00-10
Fins el 6 de maig

Bosses de viatge per assistències a 
congressos, jornades i reunions de caràcter 
científi c, tecnológic i artístic UPV PAID-04-
10
Fins el 4 de maig

Ajudes PN de Contractació i Incorporació 
de Recursos Humans de Investigació, en el 
marc del PN I+D+I 2008-2011
http://www.micinn.es

Fins el 18 de maig

AGENDA

Alícia in Wonderland
Tim Burton planteja amb sentit de l’humor i una 
atractiva i perturbadora atmòsfera una perso-
nal visió del món creat per Lewis Carroll.  La 
singular història se situa deu anys després de 
la famosa novel.la anglesa.
Mia Wasikowska (Alicia) torna a Neverland 
per a enfrontar-se a la malvada Helena Bon-
ham Carter (Reina Roja) de la mà d’un sempre 
acertat Johnny Deep (Sombrerero).
Aquesta particular versió de “Tras el espejo” 
destaca pel seu virtuós treball de fotografi a i 
vestuari, molt propi de l’univers burtonià. Encara 
així, és necessari abstraure’s plenament en el 
seu vertent fantàstic per a oblidar l’abús mora-
lista del fi lm, raó del fracàs d’aquest.
En conclusió, história molt recomanable per a 
incondicionals de Tim Burton i desitjosos de dues 
hores de gratifi cant entreteniment.

Edita: Universitat Politècnica de València - Campus de Gandia

Redacció i maquetació: Sandra Barrancos
Col·laboració en la redacció: Luis Zurano (Comunicació 

científi ca UPV)  i els estudiants Ana Bonet, Andrés López 
Herreros i Fco. Javier Salar

Per a col·laborar o fer suggeriments posa’t en contacte amb: 

sbarrancos@upvnet.upv.es

La Crítica de .... 
Andrés López Herreros*

*Estudiants del Campus de Gandia de la UPVLa Subdirecció de Promoció ha organitzat diverses visites el mes d’abril: Foto de dalt, esquerra - I 
Jornada de Difusió a Centres d’Educació Preuniversitària amb l’assistència de representants dels equips 
directius dels centres IES Manuel Sanchis Guarner de Castelló de Rugat, IES Vermellar d’Olleria, IES 
Tirant lo Blanch de Gandia, Carmelites de Gandia, Escoles Pies de Gandia, IES Jaume I el Just, de 
Tavernes de la Valldigna, IES la Valldigna de Tavernes de la Valldigna, IES Montdúver de Gandia, 
IES Ifach de Calp,  IES Altaia d’Altea i IES Gregori Maians de Oliva; Dalt, dreta: 40 persones en 
les Jornades Obertes per a Pares i Mares, el 24 d’abril. Baix, esquerra : - 61 estudiants de l’Escola 
Pia de Gandia, el 15 d’abril. Baix, dreta: 50 estudiants de l’IES Ausiàs March de Gandia, el 28 
d’abril. 
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