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QUI SOM?  
 

ELS NOSTRES ORÍGENS  

Els orígens de l’Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament i 

Solidaritat (OCDS) es troben en el 

Racó de la Solidaritat. 

El Racó de la Solidaritat va 

iniciar les seues activitats en 1993 

dins del Vicerectorat de Cultura. En 

1997 va passar a dependre del Vi-

cerectorat de Relacions Internacio-

nals i Cooperació amb la creació de 

programes propis de voluntariat i de 

cooperació al desenvolupament i 

amb la coordinació del Centre de 

Voluntariat i les associacions de 

Castelló en matèria de solidaritat i 

cooperació. En el curs 1999/2000, 

després de presentar els resultats 

del Projecte de Solidaritat i Coope-

ració de la Universitat Jaume I, el 

Racó de la Solidaritat es va centrar 

en propostes de futur materialitza-

des en la inclusió de nous progra-

mes i la primera extracció de con-

clusions a partir de les dades reco-

pilades de tots els anys anteriors. 

Durant el curs 2003/2004, 

concretament en el mes de març, es 

va inaugurar l’Oficina de Cooperació 

al Desenvolupament i Solidaritat. 

Aquest fet representa el resultat de 

tot el treball desenvolupat amb ante-

rioritat i obri noves perspectives de 

futur en el camp de la cooperació a 

la Universitat Jaume I.  

L’OCDS depèn del Vicerecto-

rat de Cooperació Internacional i 

Solidaritat i permet potenciar des 

d’aquests àmbits els principis defi-

nits en els nostres Estatuts, on el 

Racó de la Solidaritat apareix com 

una part integrant d’aquell. A la se-

ua inauguració van acudir 21 rectors 

de diferents universitats d’Amèrica 

Llatina i es va aprofitar l’ocasió per a 

establir lligams d’unió amb aquestes 

universitats en l’àmbit de la coope-

ració al desenvolupament a través 

de diversos projectes. 
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LA NOSTRA RAÓ DE SER 

L’Oficina de Cooperació al 

Desenvolupament i Solidaritat gesti-

ona i canalitza les necessitats de la 

comunitat universitària en matèria 

de la solidaritat, voluntariat i coope-

ració al desenvolupament, establint 

un nexe entre aquesta i la societat 

civil.  

LÍNIES GENERALS D’ACTUACIÓ  

Les línies d’actuació de la 

Universitat Jaume I en matèria de 

cooperació es basen en l’esperit 

dels seus Estatuts i en l’estratègia 

de cooperació universitària al des-

envolupament (ESCUDE). 

En els Estatuts de la Univer-

sitat Jaume I, es defineixen les se-

güents línies generals d’actuació, en 

l’àmbit de la solidaritat i  la coopera-

ció (Universitat Jaume I, 2003).  

Ø Els universitaris hem de 

col·laborar en el benestar de la so-

cietat des de l’àmbit local.  

Ø La sensibilització de la comunitat 

universitària i la incorporació en els 

currículums dels estudiants de pro-

grames i assignatures sobre 

aquests temes.  

Ø Participació activa en la coopera-

ció internacional. 

El document sobre «Com-

promís social i voluntariat», aprovat 

per la CRUE en l’assemblea cele-

brada a Madrid el 12 de juliol de 

2001, desataca la importància que 

tenen els sistemes universitaris en 

els processos de desenvolupament 

socioeconòmics per a aconseguir 

millorar el creixement sostenible de 

tots els pobles. 

Millora que es reflecteix tant 

en els aspectes científics i tecnolò-

gics, d’una banda, i en l’educació i 

formació, d’una altra, com en altres 

qüestions de caràcter bàsic per al 

desenvolupament humà, com ara: la 

salut, la cultura, l’ús adequat dels 

recursos, la protecció del medi am-

bient, el reconeixement del paper 

que ocupa la dona, etc. 
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Qüestions absolutament im-

prescindibles per a la construcció 

d’una societat més justa, participati-

va i solidària i en la qual les univer-

sitats han d’assumir un paper prota-

gonista.  

El document sobre 

l’«Estratègia de cooperació universi-

tària al desenvolupament» (ESCU-

DE), de la CRUE, de 28 de setem-

bre de 2000, estableix l’objectiu 

principal de la cooperació. 

La cooperació universitària al 

desenvolupament s’hauria d’emmar-

car en aquest objectiu fonamental: 

«La recerca de millores socials, mit-

jançant la modificació d’estructures 

injustes, ineficients i irracionals, a 

través de programes que incideixen 

en la generació i difusió de conei-

xements, en la formació de les per-

sones i en la potenciació de projec-

tes aplicats». 

Per a això es compta amb el 

Consell Assessor de Solidaritat i 

Cooperació, en el qual participen 

persones expertes en diferents te-

mes. 

 

ORGANIGRAMA 

 

RECURSOS HUMANS DE L’OCDS 

DIRECTORA ACADÈMICA 

Mª Raquel Agost Felip 
TÉCNIC SUPERIOR DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT 
David Joan Garcia i Marí 

ADMINISTRATIU 
Miguel Ángel Pitarch Belmonte 

PERSONAL ADSCRIT AL DESENVOLU-
PAMENT  DE PROYECTES 

Grisela Soto Personat Tècnica mitjana 
en exclusió social 

Mónica García Renedo Tècnica mitjana 
en emergències i 
desastres 

BECARIS 
1 Beca Racó de la 

Solidaritat 
1 Beca OCDS 
1 Beca Allotjament 

Solidari 
BECARIS ADSCRITS A PROJECTES 

2 Projecte Telde 
2 Beques Co-

desenvolupament 
3 OPI-UJI 

 

VICERECTORAT DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL I SOLIDARITAT 

Consell Assessor de 
Cooperació i Solidaritat 

Internacional  

Oficina de Cooperació al Desenvo-
lupament  i Solidaritat  

Direcció acadèmi-
ca 

Àrea per al Voluntariat i la 
Solidaritat 

Observatori Permanent de 
la Immigració 

Àrea d’Ajuda Humanitària i 
Emergències 

Àrea per a la Cooperació al 
Desenvolupament 
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II 

OBJECTIUS DE L’OFICINA  

DE COOPERACIÓ AL  

DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT 

QUÈ PERSEGUIM?
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QUINS SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS?  
 

OBJECTIUS GENERALS:  

ü Promoció del voluntariat social i 

de la cooperació al desenvolupa-

ment en el marc de la comunitat 

universitària. 

ü Fomentar i impulsar l’educació 

per al desenvolupament i la forma-

ció del voluntariat. 

ü Fomentar i donar suport a la in-

vestigació destinada a identificar ne-

cessitats, a dissenyar programes i la 

seua avaluació. 

ü  Sensibilitzar la comunitat univer-

sitària sobre la situació de desigual-

tat actual i potenciar la difusió de les 

seues causes i conseqüències, per 

a generar actituds solidàries i de-

senvolupar un esperit crític per a un 

millor desenvolupament social i hu-

mà. 

ü  Contribuir a la transferència tec-

nològica, adaptada a les condicions 

locals, per a evitar bretxes tecnolò-

giques. 
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  III 

ACTIVITATS DE L’OFICINA DE 

COOPERACIÓ AL  

DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT 

QUÈ FEM? 

1. RACÓ DE LA SOLIDARITAT 

2. ACCIONS DE VOLUNTARIAT 

3. ACCIONS DE SOLIDARITAT 

4. ACCIONS DE COOPERACIÓ 

5. OBSERVATORIS 

6. DIFUSIÓ I PROJECCIÓ
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1. RACÓ DE LA SOLIDARITAT  

És un punt de trobada entre 

tots els membres de la Universitat 

que necessiten informació o volen 

aportar la seua col·laboració en as-

pectes de solidaritat.  

Finalitats  

Estar a disposició de la co-

munitat universitària per a informar 

els seus membres sobre les activi-

tats pròpies i de les d’altres organit-

zacions relacionades amb la coope-

ració i la solidaritat. 

Activitats  

- L’atenció diària al públic que 

s’apropa a l’oficina del Racó per a la 

recerca d’informació sobre el volun-

tariat i solidaritat, com també les 

sol·licituds i els dubtes plantejats a 

través del correu electrònic, fax i 

correu postal. 

- La recepció d’informació sobre 

diversos àmbits de la solidaritat. 

 

 

 

 

- L’exposició i actualització de la 

informació, en els panells i taulers 

d’anuncis, d’un elevat nombre 

d’ofertes i informació variada res-

pecte a cursos, voluntariat, etc. 
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1.1. PROGRAMA D’INFORMACIÓ I 
ATENCIÓ AL PÚBLIC 

És un punt de trobada per a 

aquells que demanen o volen difon-

dre informació i per als que prete-

nen col·laborar en aspectes de soli-

daritat.  

Objectius  

- Atenció diària a la comunitat 

universitària i les ONG de la provín-

cia de Castelló.  

- Oferir informació sobre el 

voluntariat. 

Mitjans de què disposem  

Per al desenvolupament de 

les nostres activitats tenim a la nos-

tra disposició tots el mitjans amb 

què compta la Universitat Jaume I, 

entre altres: 

- El web: 

www.uji.es/CA/serveis/ocds 

www.uji.es/CA/serveis/raco 

- Ràdio UJI 

 

 

 

1.2. PROGRAMA DE SENSIBILIT-
ZACIÓ  

Conferència drets humans: Jor-
nades sobre la Dona i Drets Hu-
mans «Tejiendo redes» 

Temporalització  

• Dies 2, 3 i 4 de març de 2004 

• PROGRAMA: 

1. Dimarts, 2 de març  

- 9.00-10.00 h Inauguració del 

curs  

- 10.00-11.30 h El rol de la do-

na en la societat actual  

- 11.30-12.00 h  Pausa  

- 12.00-13.30 h La situació de 

la dona en el mercat laboral  

- 13.30-16.00 h  Pausa  

- 16.00-17.30 h Violència de 

gènere  

- 17.30-18.00 h Pausa  

-  18.00-19.30 h Dona i vulne-

rabilitat. Panell d’experiències 
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2. Dimecres, 3 de març  

- 10.00-11.30 h Imatges de la 

dona: estereotips i realitats  

- 11.30-12.00 h Pausa 

- 12.00-13.30 h El gènere des 

de la perspectiva de l’home  

- 13.30-16.00 h Pausa  

- 16.00-17.30 h Dona al costat 

de dona  

- 17.30-18.00 h Pausa  

- 18.00-19.30 h Dones del 

Sud. Panell d’experiències  

3. Dijous, 4 de març  

- 10.00-11.30 h Gènere i De-

senvolupament  

- 11.30-12.00 h Pausa. Pre-

sentació del llibre Mujer, de-

recho y sociedad. Las muje-

res en los conflictos armados 

- 12.00-13.30 h Les dones en 

els conflictes armats  

- 13.30-14.00 h Acte de clau-

sura i lliurament de diplomes  

- Organitzat per: Creu Roja Espa-

nyola, en col·laboració amb la Uni-

versitat Jaume I. 

- Patrocinat per: Cooperació al De-

senvolupament i Unió Europea. 

Fons Social Europeu. 

 

 

Exposició de Julián Barón. «Ni-
ños de nadie. Ciudad Autónoma 
de Melilla»  

Mostra de fotografies en les 

quals es reflecteix la infància dels 

menors immigrants a la cuitat de 

Melilla , en la qual es divideixen, i 

alhora s’uneixen, les cultures. 

Infàncies trencades, tristes i 

llunyanes a Occident, que posen en 

evidència la crueltat i el patiment 

dels xiquets en la seua recerca 

d’una vida millor, al mateix temps 

que es convida a reflexionar sobre 

el vessant més dur d’aquest feno-

men, de la situació i a observar la 

Declaració dels Drets Humans de 

l’ONU. 
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Aquesta activitat es va realit-

zar gràcies a la subvenció aportada 

pel 0,7% procedent de la comunitat 

universitària. 

 

 

Els objectius són: 

- Mostrar la crueltat i patiment dels 

xiquets que busquen una vida millor. 

-  Convidar a reflexionar sobre la 

situació dels menors immigrants a 

Melilla. 

- Observar la Declaració dels Drets 

Humans. 

Temporalització/ 

Localització  

- Inauguració el dimarts 30 de 

març de 2004 a partir de les 19.30 

hores. 

- Període d’exposició: del 30 març 

al 17 d’abril. D’11 a 13.30 h, i de 18 

a 20.30 h. 

 

- Localització: la col·lecció es va 

exposar a la Seu de l’UJI a la ciutat 

de Castelló de la Plana. 

 

 

Muntatge i exposició. «Walata, la 
cuitat de les caravanes» 

Exposició que vol donar a 

conèixer la riquesa i la complexitat 

de les tradicions culturals d’aquesta 

petita ciutat, situada a l’extrem sud-

oriental de Mauritània. 

Aquesta acció de sensibilit-

zació es va realitzar com a resultat 

del projecte de l’ Institut Joan Lluís 

Vives. 

Els objectius són: 

- Donar testimoniatge de l’antiga 

esplendor de què va gaudir aquesta 

ciutat mitjançant una mirada atenta 

sobre la situació que viu en el pre-

sent.  

- Brindar l’ocasió d’aproximar els 

espectadors a la realitat 

contemporània d’un dels països 

més singulars i desconeguts de 

l’Àfrica Occidental. 
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- Proporcionar als espectadors al-

gunes claus que 

els permeten 

comprendre el 

valor d’aquest 

patrimoni únic en 

el món i mostrar 

les dificultats 

amb les quals s’enfronta la seua 

conservació. 

Temporalització  

• Del 4 al 31 de maig de 2004. 

• Facultat de Ciències Jurídiques i 

Econòmiques. Vestíbul. Aulari JB01. 

 

Exposició de Kosovo 

«Una mirada al cor dels Balcans» 

 

Mostra formada per 12 pa-

nells informatius que situa la història 

i la cultura kosovar com elements 

claus per a poder entendre les tur-

bulències polítiques que han agitat 

el territori al llarg de bona part de la 

seua història.  

Els objectius són: 

-  Sensibilitzar amb la realitat de 

Kosovo. 

- Servir de recordatori del fet que 

una vegada acabada la guerra, i 

després de l’oblit dels mitjans de 

comunicació, els problemes conti-

nuen i és necessari treballar per a la 

reconstrucció de les infraestructures 

i el teixit social. 

Temporalització  

- Del 16 al 27 de febrer de 2004. 

- Vestíbul de la Facultat de Ciènci-

es Jurídiques i Econòmiques. 

- Organitzada per la Xarxa d’Uni-

versitats Institut Joan Lluís  Vives. 
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2. ACCIONS DE VOLUNTARIAT 

2.1. PROGRAMA DE FORMACIÓ 
DEL VOLUNTARIAT  

Programa de formació gratuït, 

finançat per la Fundació de la Soli-

daritat i el Voluntariat de la Comuni-

tat Valenciana. Té com a objectiu 

donar informació i formació tant 

bàsica com específica als estudi-

ants, PAS i PDI de la Universitat 

Jaume I perquè pugen involucrar-se 

en les activitats de voluntariat.  

Els cursos són impartits per 

professors tant d’aquesta Universitat 

com per professionals rellevants en 

les distintes àrees de coneixements. 

CONTINGUT DELS CURSOS 

El programa consta de dues parts:  

• Formació genèrica sobre volunta-

riat i participació ciutadana.  

- 10 hores teòriques 

- Divendres i dissabtes de 9 a14 h. 

• Formació específica en l’àrea 

d’intervenció elegida 

- 9 àrees:  

1. Immigració i racisme 

2. Drogodependències 

3. Persones d’edat avançada 

4. Menors en situació de risc 

5. Voluntariat i discapacitat 

6.  Prevenció i tractament de la 

SIDA 

7. Ecologia i medi ambient 

8. Desenvolupament i coopera-

ció 

9. Promoció de la dona 

- 15 hores de caràcter teòric i 5 de 

caràcter pràctic 

• Només s’acredita la realització 

del curs a les persones que hagen 

assistit al 80% de les classes. 
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Temporalització 

- Es desenvolupa des del curs 

1994/95. 

- La X edició coincideix amb el 

curs 2003/04. 

- Es desenvolupen des del novem-

bre de 2003 fins al maig de 2004. 

Els objectius són: 

- Introduir l’estudiantat, el PAS i el 

PDI en el món del voluntariat. 

- Donar informació i formació bàsi-

ca als participants perquè puguen 

involucrar-se en les activitats de 

voluntariat. 

- Desenvolupar el compromís so-

cial del voluntariat. 

- Incentivar i preparar adequada-

ment els universitaris en temes 

relacionats amb la solidaritat, racis-

me, promoció de la dona, etc., amb 

la finalitat que puguen actuar com 

voluntaris més competents i efica-

ços. 

- Sensibilitzar els participants per 

tal que adquirisquen consciència 

sobre problemàtiques que ens afec-

ten molt directament. 

PARTICIPACIÓ DE  

L’ESTUDIANTAT 

 

 

 
CURSOS PROMOCIÓ 
DEL VOLUNTARIAT 

INSCRIPCIONS 

FORMACIÓ BÀSICA  111 

IMMIGRACIÓ I RACISME 39 

DROGODEPÈNDENCIES 35 

PERSONES DE EDAT 
AVANÇADA  32 

MENORS EN SITUACIÓ 
DE RISC 42 

VOLUNTARIAT I DISCA-
PACITAT 

20 

PREVENCIÓ I TRACTA-
MENT DE LA SIDA  

18 

ECOLOGIA I MEDI AM-
BIENT 32 

DESENVOLUPAMENT I 
COOPERACIÓ  32 

PROMOCIÓ DE LA DO-
NA 27 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

29%

10%
9%8%

8%

8% 7%

11%

5%

5%

FORMACIÓ BÀSICA IMMIGRACIÓ I RACISME
DROGODEPENDÈNCIES PERSONES D’EDAT AVANÇADA
MENORS EN SITUACIÓ DE RISC VOLUNTARIAT I DISCAPACITAT
PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA SIDA ECOLOGIA I MEDI AMBIENT
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ PROMOCIÓ DE LA DONA
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PERFIL DELS PARTICIPANTS 

Respecte al sexe dels partici-

pants, les dades són concloents, 

amb un 87% de participació de do-

nes enfront d’un 13% d’homes. 

Les edats de participació es 

distribueixen de manera més uni-

forme, encara que la majoria dels 

participants, un 24,8%, tenen més 

de 25 anys, seguits dels de 22 anys, 

que componen un 14,3% i dels de 

21 anys, amb un 9,9%. 

La resta de participants estan 

distribuïts, amb percentatges me-

nors, entre edats de 18 a 25 anys. 

La majoria dels estudiants 

(82%) pertanyen a la província de 

Castelló, seguits dels de la província 

de València (11,2%), altres provín-

cies (3,1%) i Alacant (2,5%). 

 

Pel que fa als estudis que 

cursen, destaca el predomini abso-

lut d’estudiants de la Facultat de 

Ciències Humanes i Socials 

(62,7%), seguida d’altres centres 

(6,8%), l’Escola Superior de Tecno-

logia i Ciències Experimentals 

(5,6%), la Facultat de Ciències Jur í-

diques i Econòmiques (3,7%) i 

l’Escola d’Infermeria (0,6%). 

 

 

 

La majoria cursa la titulació de 

Llicenciatura en Psicologia (33,5%), 

seguits d’altres titulacions (9,3%), 

Mestre d’Educació Primària (7,5%), 

Mestre d’Educació Infantil (5,6%) i 

Humanitats (5%). Aquestes són les 

titulacions que representen més de 

la meitat dels estudiants que partici-

pen en els cursos de voluntariat. 

 

 

DISTRIBUCIÓ PER CENTRES

6,80%
5,60%3,70%0,60%

62,70%

F. CÈNCIES HUMANES I SOCIALS

ALTRES CENTRES

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS

F.CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES

ESCOLA D'INFERMERIA

DISTRIBUCIÓ PER ESTUDIS

33,5%

9,3%

7,5%

5,6%

5%

L.EN PSICOLOGIA ALTRES TITULACIONS MAGISTERI D'EDUCACIÓ PRIMARIA

MAGISTERI D'EDUCACIÓ INFANTIL HUMANITATS
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Gestió  

- Desenvolupament global del Pro-

grama: Fundació de la Solidaritat i el 

Voluntariat de la Comunitat Valenci-

ana. 

- Desenvolupament dels cursos 

(horari, espais, material,...): Centre 

de Voluntariat de Castelló i Universi-

tat Jaume I. 

- Realització de pràctiques exter-

nes a l’UJI: Direcció Territorial de 

Benestar Social (Tercera Edat), 

ONG, Coordinadora de ONGD Uni-

tat Territorial de Castelló. 

- Gestió de l’assegurança escolar: 

Secretaria d’Estudiants. 

- Pràctiques a la Universitat: 

Vicerectorat de Cooperació Interna-

cional i Solidaritat (Racó de la 

Solidaritat). 

Activitats relacionades  

Activitats de l’UJI en les quals 

han participat alguns d’aquests vo-

luntaris:  

- Inscripció voluntària en la «Borsa 

de Voluntariat de l’UJI» 

- Participació directa en els se-

güents programes: 

o Suport a estudiants discapacitats 

o Acollida a estudiants estrangers  

o Cooperació internacional 

o Dia del voluntariat 

o Dia de lluita contra la Sida 

o VII Jornades de Cooperació In-

ternacional 

 

2.2. BORSA DE VOLUNTARIAT 

Base de dades on s’inscriuen 

els estudiants de forma voluntària. 

L’objectiu és: 

Posar en contacte els seus 

components i les distintes organit-

zacions que requereixen la seua 

col·laboració. 

Activitats / Accions  

- Integració de persones discapaci-

tades 

- Acollida d’estudiants estrangers 

- Solidaritat internacional 

- Voluntariat mediambiental 

- Voluntariat social ciutadà 

- Formació i informació del volunta-

riat 
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RESUM INSCRIPCIONS 

 

Des del Racó de la Solidaritat 

es gestionen les inscripcions en les 

diferents borses existents segons la 

temàtica o activitats que s’han de 

desenvolupar. 

 

 

TEMÀTICA DE 
LA BORSA 

NOMBRE 
D’INSCRIPCIONS 

INTEGRACIÓ DE 
PERSONES DIS-
CAPACITADES 

30 

ACOLLIDA D’ES-
TUDIANTS ES-
TRANGERS 

33 

SOLIDARITAT IN-
TERNACIONAL 

54 

MEDIAMBIENTAL 82 
SOCIAL CIUTADÀ 43 
FORMACIÓ I IN-
FORMACIÓ 

31 
VIU LA UNIVERSI-
TAT 

66 

 

 

 

2.3. VOLUNTARIAT «VIU LA UNI-
VERSITAT» 

Trobada informativa i lúdica 

mitjançant una jornada de portes 

obertes de la Universitat Jaume I. 

L’objectiu és: 

Apropar i donar a conèixer la 

Universitat Jaume I i el campus uni-

versitari a la societat de Castelló i 

de les seues comarques. 

Temporalització  

- Es desenvolupa des del curs 

2002-2003. El curs 2003/2004 coin-

cideix és la segona edició. 

- Organitzat i coordinat per la «Uni-

tat de Suport Educatiu» (USE). 

- Col·laboren altres serveis de la 

Universitat Jaume I com ara, el Ser-

vei de Comunicacions i l’OCDS. 

TASQUES 

- Formació del voluntariat 

- Borsa i difusió del voluntariat 

L’OCDS, des del Racó de la So-

lidaritat, va col·laborar en la gestió 

del voluntariat a través de la borsa 

de voluntariat, i en la coordinació i 

desenvolupament de la formació 

bàsica per al grup de voluntaris que 

van col·laborar. 
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2.4. SERVEI DE VOLUNTARIAT 
EUROPEU  

Programa que permet a jo-

ves, entre 18 i 25 anys, realitzar una 

activitat de voluntariat en un país 

distint al seu durant un període que 

pot oscil·lar entre sis i dotze mesos. 

Aquesta activitat, alhora que enri-

queix el voluntariat, permet portar a 

terme tasques solidàries que bene-

ficien el conjunt de la societat.  

Aquest programa el desenvo-

lupa l’ INJUVE. A Castelló hi partici-

pa la Diputació provincial. 

Els objectius són: 

- Proposar als joves una experièn-

cia educativa no formal i 

d’aprenentatge intercultural que fo-

mente la integració i la participació 

activa i que reforce la solidaritat i 

possibilite l’accés al mercat laboral. 

- Contribuir al desenvolupament 

d’una comunitat local. 

- Fomentar l’establiment de noves 

associacions i l’intercanvi 

d’experiències. 

 

 

2.5. XARXA UNIVERSITÀRIA DE 
SOLIDARITAT  

«Univolun» és una llista de 

distribució electrònica que es va 

crear a la Universitat Jaume I a par-

tir del compromís que va adquirir en 

el Primer Congrés Estatal de Volun-

tariat, realitzat a València. 

 

Els objectius són: 

- Permetre els responsables del 

voluntariat de totes les universitats 

d’Espanya estar en contacte d’una 

manera més directa. 

- Compartir iniciatives. 

- Impulsar noves proposades. 

- Tenir una política de voluntariat 

més homogènia. 
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3. ACCIONS DE SOLIDARITAT 

3.1. ALLOTJAMENT SOLIDARI  

Programa Pisos Solidaris  

Iniciativa de l’Ajuntament de 

Castelló, l’ Institut Valencià de 

l’Habitatge (IVVSA) i la Universitat 

Jaume I, orientada a dinamitzar el 

teixit social col·laborant en els pro-

grames propis del barri de Sant Llo-

renç de Castelló, al mateix temps 

que proporciona allotjament a estu-

diants de la Universitat Jaume I. 

Gestionat per l’Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament i 

Solidaritat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalitat 

La missió del programa con-

sisteix a planificar i desenvolupar 

una intervenció comunitària multi-

disciplinària, en la qual els estudi-

ants participen en activitats educati-

ves i/o de caràcter voluntari, dirigi-

des a la comunitat de la Zona d’Ac-

tuació Urban (ZAU), i resideixen en 

vivendes  del barri, com un element 

de desenvolupament comunitari. 

Objectius  

- Oferir als estudiants l’oportunitat 

d’aprendre i viure en contacte direc-

te amb el barri. 

- Fomentar la transmissió de valors 

solidaris i d’integració social. 

Principis  

- Respectar les cultures existents. 

- Transmissió de valors i de la in-

tegració social. 

- Ésser veí del teu veí. 

- Cooperació per a la convivència 

pacífica. 

Activitats  

- Integració dels estudiants en el 

barri col·laborant en les iniciatives 

existents (associacions, programes 

culturals, socials, etc.). 

- i/o realitzant el Pràcticum, pràcti-

ques d’assignatures o tasques 

d’investigació. 
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Gestió  

-  S’ofereixen: 22 places en pisos 

d’1, 2 i 3 habitacions  

- Condicions de l‘allotjament: 

• Fer un dipòsit de 120 €. 

• Pagament de les despeses 

corrents (aigua, llum, i esca-

la). 

• Participar en el projecte 

d’intervenció social que la 

Universitat Jaume I estableix 

al barri de Sant Llorenç. 

 

Dades d’interès: 

 

- Nombre de participants en el curs 

2003/2004: 20  

- Nombre d’admesos: 18, d’ells:  

• 6 estrangers procedents de 

Colòmbia, Sàhara Occidental, 

Xile i Brasil. 

• 11 ja havien participat en edi-

cions anteriors. 

 

Temporalització  

 

- Es desenvolupa des del curs 

1998/99. Aquest curs és la 5ª 

edició. 

 

 

Programa «Viure i Conviure»  

Programa que potencia la 

convivència entre l’estudiantat uni-

versitari i les persones majors. 

Es tracta d’una proposta 

d’allotjament alternatiu per a joves 

estudiants en el domicili de perso-

nes majors que tenen necessitat de 

companyia. 

 

Gestió  

 El Racó de la Solidaritat junta-

ment amb els Punts d’Informació i 

Assessorament de Centre (PIAC) i 

Caixa Catalunya ofereix informació 

sobre el programa. 

- Organitzat per Caixa Catalunya 

en col·laboració amb l’Ajuntament 

de Castelló i la Universitat Jaume I. 

Finalitat  

- Resoldre dos dels principals pro-

blemes de les persones majors i 

dels estudiants:  

• La solitud de les persones 

majors que es poden valer 

per si mateixes. 

• I l’excessiu cost que suposa 

per a alguns estudiants el llo-

guer d’un pis en la cuitat on 

estudien. 
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- Apropar dues generacions per-

què puguen donar-se i rebre ajuda. 

- Potenciar l’acostament de 

l’experiència de la vida que acumu-

len les persones majors i la toleràn-

cia i adaptació a les noves realitats 

socials i culturals que comporta la 

relació amb els joves. 

- Demostrar l’obsolescència del 

concepte segons el qual la vellesa 

és una etapa improductiva i inactiva 

de la vida. 

- Sensibilitzar els joves respecte a 

la realitat dels majors, promovent la 

consciència solidària.  

- Que joves i majors passen a 

compartir un pis, les despeses i so-

bretot el temps lliure. 

 
PROGRAMA 

«Viure i conviure» 

 
Curs 
03/04 

SOL·LICITUDS NOVES  
D’ESTUDIANTS 

13 

ESTUDIANTS QUE  
CONTINUEN 

2 

EN ESPERA: 4 
SOL·LICITUDS DE PERSO-
NES MAJORS 

7 

PARELLES REALITZADES: 2 
ABANDÓ 1 
PARELLES  1 

 

3.2. PROGRAMA: ACCIONS DE 
SOLIDARITAT  

Dia de lluita contra la Sida  

Campanya de sensibilització 

sobre tot el que comporta aquesta 

malaltia.  

Els objectius són: 

- Conscienciar sobre el fet que la 

SIDA/VIH és un problema de tots i 

que està en les nostres mans que 

vaja en reculada. 

-  Facilitar informació per a potenci-

ar la prevenció. 

Les activitats desenvolupa-

des durant la setmana del 24 al 28 

de novembre són: 

 

• Dies 20, 21, 27 i 28  

 

- 10 a 14 h Conèixer 

UNISEXSIDA. Servei  d’Investigació 

en Sexualitat i SIDA, situat al segon 

pis de la Facultat de Ciències Hu-

manes i Socials (Despatx 

HC2256DL).  

- Informació de les distintes activi-

tats que porten a terme, orientació i 

teràpia sexual, tallers de prevenció 

de la SIDA, distribució gratuïta de 

preservatius. 
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- Curs de voluntariat sobre preven-

ció i tractament de la SIDA 

• Dia 27 de novembre  

- 11 h Món Màgic Animació amb 

l’acció «La sida que no s’oblide», a 

les cafeteries de la Facultat de Ci-

ències Humanes i Socials, de la 

Facultat de Ciències Jurídiques i 

Econòmiques, i de l’Escola Tècnica 

Superior de Ciència i Tecnologia.  

• Dia 1 de desembre  

- 10 a 14 h Taules informatives als 

vestíbuls de les facultats i l’Escola.  

- 11.30 h Presentació del servei 

UNISEXSIDA a la sala de premsa 

de l’edifici Rectorat. Informe de les 

dades sobre les conductes de risc 

dels estudiants de l’UJI i la presen-

tació del web.  

- 16 h Conferència «Educar per a 

prevenir: centres educatius en la 

lluita contra el VIH/SIDA», per Odet 

Moliner García, a la sala de graus 

de la Facultat de Ciències Humanes 

i Socials. 

- 17 h Exposició de pòsters i lliu-

rament dels premis del concurs de 

cartells edició 2003, al vestíbul de la 

Facultat de Ciències Jurídiques i 

Econòmiques.  

- 18 h Videofòrum. En el filo de la 

duda (1993). Dirigida per Roger 

Spottiswoode, amb Matthew 

Modine, Richard Gere i Phil Collins, 

entre altres. 

Projecció a la sala de graus de la 

Facultat de Ciències Jurídiques i 

Econòmiques.  
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4. ACCIONS DE COOPERACIÓ 

4.1. PROGRAMA 0,7%  

Els Estatuts de la Universitat 

Jaume I, en el preàmbul, defineixen 

aquesta institució com defensora del 

compromís social, el principi de so-

lidaritat, el respecte a la diversitat, la 

igualtat d’oportunitats per a les per-

sones de diferents sexes, la millora i 

protecció del medi ambient i el tre-

ball per la pau. 

És un programa dirigit a por-

tar a terme les accions que es con-

creten en la línies anteriors. La Jun-

ta de Govern del 20 de desembre 

de 1999 va aprovar dedicar el 0,7% 

del pressupost de despeses cor-

rents de la Universitat Jaume I a 

accions de solidaritat i cooperació. 

També es va aprovar, a partir 

del curs 2000/2001, la contribució 

dels estudiants amb un 0,7% addi-

cional de la seua matrícula, i del 

personal de la Universitat amb un 

0,7% de la seua nòmina, amb 

l’objectiu de destinar-lo a accions de 

solidaritat i cooperació al desenvo-

lupament.  

La resolució de la quarta 

convocatòria d’ajudes a projectes de 

cooperació al desenvolupament de 

la comunitat universitària es va dur 

a terme el 26 de juliol de 2004. 

Els projectes d’aquesta 

convocatòria d’ajudes estan dirigits 

a sufragar part de les despeses de 

projectes de cooperació presentats 

pels membres de la comunitat uni-

versitària.  

- Criteris de selecció dels projec-

tes:  

1. Implicació de la Universitat 

en el projecte. 

2. La viabilitat del projecte . 

3. Les persones beneficiàries. 
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CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER 

A PROJECTES DE  

DESENVOLUPAMENT 

ONG/Organismes que 
col·laboren 

Projecte 

EL SUEÑO DE RICARDO 
ATZENETA-SAFANÉ 

 
ÀFRICA 

Construcció de 3 cases 
per  a mestres i 3 aules 
per a l ’Escola de Lah 

(Safané) 
SAKYA KUNGA SHEDUP 

LING SCHOOL 
 
 

ÍNDIA 

Escola de xiquets orfes 
(tibetans refugiats de 

l’Índia) 

Universitat d’Oriente 
 
 

CUBA 

Automatització de 
l’activitat econòmica de 

la Universitat 
d’Oriente 

Universitat d’Oriente 
 
 

CUBA 

Millora de la qualitat de 
la didàctica de les 

matemàtiques  

Economistes s ense Fronteres 
(delegació de Castelló) 

Presentació de la ONG 
ESF i sensibilització 

dels estudiants univer-
sitaris  

CEPEHA (Centre de Promoció 
d’estudis Hispano -Africans) 

Rehabilitació del Cen-
tre Universitari  Hospi-
talari de la Universitat 

Internacional del Congo 
Associació Quisqueya 

 
República Dominicana 

 
 

Escola Primària  
Betlem  

Indian Institut of Technology 
 

ÍNDIA 
 
 

Ajudes per a estades 
d’estudiants indis a 

l’UJI 

SODEPAU 
 

ARGENTINA 

Recuperació de territo-
ris tradicionals. Suport 

jurídic a comunitats 
Mapuche 
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4.2. FORMACIÓ  

SUPERIOR: 

VII Jornades de Cooperació Inter-
nacional i Solidaritat: Nou ordre 
internacional? 

La trobada amb les ONG és 

la peça central d ‘aquestes jornades 

i el punt de trobada amb la realitat 

associativa més conscienciada amb 

la problemàtica dels països en vies 

de desenvolupament. 

 

En aquesta edició el tema 

central de les jornades ha sigut «el 

nou ordre internacional». És una 

bona ocasió perquè els estudiants 

s’acosten a una acció solidària dins 

de la Universitat. 

Els objectius són:  

- Apropar la comunitat universitària 

en general, i els estudiants en parti-

cular, a la problemàtica de l’extrema 

desigualtat existent en el nostre pla-

neta. 

- Mostrar-los també les diferents 

iniciatives plantejades des de diver-

sos sectors, com les ONG i orga-

nismes públics, per a tractar de 

pal·liar-les. 

Activitats 

 

- Conferències (obert al tot el pú-

blic). 

- Taules redones (obert a tot el 

públic). 

- Seminaris (reservat exclusiva-

ment als matriculats). 

- Conferències d’especialistes re-

lacionats amb el nou ordre interna-

cional (NOI). 

- Sessions de discussió i anàlisis 

on es fomenta la participació de 

l’estudiantat. 
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Temporalització  

Desenvolupades des del curs 

1996-1997,en el present curs es van 

dur a terme del 4 al 6 maig de 2004. 

• Dia 4 de maig  

- 10 h Inauguració de l’exposició 

«Walata, la ciutat de les caravanes» 

- 11 h Acreditació i recepció del 

material del Seminari. (Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament i  

Solidaritat, Racó de la Solidaritat)  

- 12-14 h Inauguració. Conferència 

inaugural: «Nou ordre internacio-

nal?»  

- 16-18 h Taula redona: «La cons-

trucció europea i els drets socials i 

laborals» 

-  17 h Obertura de la khaima de la 

ONG Smara 

- 18-20 h Conferència: «El paper 

dels Estats Units a l’Àsia central» 

• Dia 5 de maig  

- 10-12 h Conferència: «Mundialit-

zació i sobirania. El cas de 

Marinaleda» 

- 12-14 h Taula redona: «NOI i  

desenvolupament. Els nous reptes 

de la cooperació» 

- 16-18 h Conferència: «Immigració 

i cooperació euromediterrània» 

 

 

Presentació de l’Observatori  

Permanent de la Immigració de l’UJI 

(OPI-UJI). 

- 18-20 h Conferència: «Els efectes 

de la globalització a Àfrica» 

• Dia 6 de maig  

- 10-12 h Seminari de treball  

- 12 h Presentació de l’àrea 

d’intervenció en desastres i ajuda 

humanitària  

- 12.30-14 h Conferència: «La 

guerra infinita» 

- 16-18 h Seminari de treball amb 

les  de Castelló  

- 18 h Clausura de les VII Jorna-

des de Cooperació Internacional i 

Solidaritat 

• Dies 4, 5 i 6. Seminari. De 10-20h 
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POSTGRAU: 

VII Curs Interuniversitari de Post-
grau en Cooperació Internacional  

Aquest curs l’han iniciat les 

cinc universitats públiques de la 

Comunitat Valenciana i la Direcció 

General de Cooperació al Desenvo-

lupament de la Generalitat Valenci-

ana, en el qual s’acullen estudiants 

del nostre territori i es desenvolupa 

principalment al Col·legi Major La 

Coma (Paterna). 

L’objectiu és donar una major 

formació en determinats aspectes 

imprescindibles a l’hora d’enfocar 

les accions de cooperació amb ga-

ranties. 

Dirigit a  

- Persones interessades en la 

cooperació per al desenvolupament 

- Membres de ONGD 

- Tècnics municipals 

- Professionals de l’acció social 

Requisits d’accés  

- Titulació universitària. 

Temporalització  

- Es desenvolupa des del curs 

2000/2001. La IV edició coincideix 

amb el curs 2003/2004. 

- Període: del 24 octubre de 2003 

al 15 setembre de 2004. 

- Realització: dissabtes de 10 a 

14 h i de 16.30 a 20 h (30 h). 

Activitats  

- 9 mòduls teòrics i 3 jornades in-

tensives. 

- Un dels mòduls teòrics del curs i 

una jornada intensiva es van realit-

zar a l’UJI. Del 26 al 27 de febrer de 

2004.  

- Pràctiques en ONGD. 

POSTGRAU: 

Curs de Postgrau d’Especialitza-
ció en Ajuda Humanitària  

Curs d’especialització que 

pretén formar professionals capaços 

de constituir un col·lectiu preparat 

per a actuar davant qualsevol tipus 

d’emergència, amb la perspectiva, a 

mitjan i llarg determini, d’un desen-

volupament humà sostenible, de 

comunitats i societats menys vulne-

rables i d’una globalització més hu-

mana. 

És una iniciativa de la Uni-

versitat Jaume I i Creu Roja, finan-

çada per la Direcció General de Co-

operació al Desenvolupament, l’A-

juntament de Castelló i la Diputació 

de Castelló. 

L’objectiu és formar professi-

onals capaços de constituir un 

col·lectiu preparat per a actuar da-
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vant de qualsevol tipus 

d’emergència/desastres. 

Dirigit a:  

- Titulats universitaris 

- Membres de ONG 

- Personal de l’administració pú-

blica 

- Personal de Protecció Civil 

- Interessats a especialitzar-se en 

l’àmbit de l’ajuda humanitària in-

ternacional 

Temporalització  

- Projectat per al curs acadèmic 

2004/2005 

- D’octubre de 2004 a juliol de 

2005 

Gestió  

- 250 hores dividides en 3 parts: 

1. Bàsica (72 h) 

2. Específiques(168 h) 

3. Activitats complementàries 

(10h) 

- 60 sessions 

- Aproximació teoricopràctica so-

bre la matèria 

 

 

4.3. SEMINARI DE 

CODESENVOLUPAMENT 

En el curs 2000-01 vam inici-

ar un Seminari que pretenia donar 

resposta a la preocupació existent 

en el llavors Vicerectorat de Relaci-

ons Internacionals i Cooperació per 

al programa de beques als estudi-

ants provinents de països en vies de 

desenvolupament. 

Aquest programa complia els 

objectius recollits en el Projecte de 

solidaritat i cooperació al desenvo-

lupament del Vicerectorat de Rela-

cions Internacionals i Cooperació 

quan enunciava: «Una institució 

com la Universitat no pot ignorar la 

solidaritat i la cooperació amb paï-

sos en vies de desenvolupament. 

Els nostres Estatuts, en el 

preàmbul, defineixen l’UJI com una 

institució defensora del compromís 

social, el principi de solidaritat, el 

respecte a la diversitat, la igualtat 

d’oportunitats per a persones de 

diferent sexe, la millora i protecció 

del medi ambient i el treball per la 

pau». 
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En el si d’aquesta participació 

activa en la cooperació, el 

Vicerectorat va engegar el projecte 

d’incorporació a l’UJI i seguiment 

d’estudiants provinents de països en 

vies de desenvolupament, amb 

l’objectiu que aquests pogueren 

contrastar la seua experiència amb 

l’adquirida al nostre país i al mateix 

temps, després de la realització dels 

seus estudis, aquests mateixos es-

tudiants actuaren com agents de 

desenvolupament en els seus paï-

sos, com agents multiplicadors, ar-

ran de l’aprenentatge adquirit a la 

nostra Universitat afegit als seus 

propis coneixements.  

Era molt important, per tant, 

que aquests estudiants incorporats 

en l’esfera universitària i amb distin-

tes identitats culturals, realitzaren un 

treball que repercutira positivament 

tant en ells mateixos com en les 

societats de les quals procedeixen, i  

era per això important que tingueren 

present en el seu difícil pas per la 

Universitat, la importància del seu 

paper no només en les seues res-

pectives esferes individuals sinó 

d’aportació a la societat de la qual 

procedeixen. 

La preocupació radicava que 

aquests estudiants rebien les be-

ques i després es diluïen en el con-

junt de la universitat i no se sabia 

amb certesa si mostraven preocu-

pació per la tornada a les seues 

respectives comunitats d’origen i per 

a desenvolupar-hi projectes després 

de finalitzar els seus estudis, tal 

com es pretenia.  

Així sorgeix en el curs 

2000-01 el Seminari d’Agents Multi-

plicadors. 

Al principi, l’objectiu del Se-

minari va ser enfortir l’execució dels 

objectius que per a la cooperació in-

ternacional es proposava la Univer-

sitat Jaume I per mitjà de la consci-

enciació dels estudiants vinguts de 

països del Sud, de la importància i 

transcendència del seu paper com 

agents de desenvolupament dels 

seus diversos llocs d’origen. 

Per a això utilitzàvem la defi-

nició d’agent que ens dóna Amartya  

Sen (PNUD 2000, p.35) per a qui, 

aquest és «la persona que actua i 

provoca canvis i els assoliments 

dels quals poden jutjar- se en funció 

dels seus propis valors i objectius, 

independentment que l’avaluem o 

no també en funció d’alguns criteris 

externs». 
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El curs 2002-03 suposa un 

punt d’inflexió en la història del Se-

minari, el seu canvi de Seminari 

d’Agents Multiplicadors a Seminari 

de Codesenvolupament. 

En aquest curs havíem avan-

çat cap a la sensibilització. Pensà-

vem que si algú estava qualificat per 

a sensibilitzar en els col·legis i insti-

tuts sobre la situació dels països del 

Sud, aquests eren els membres del 

Seminari. 

El curs 2003-04 el dediquem 

exclusivament a estudiar el 

codesenvolupament. 

 

4.4. PROJECTE TELDE  

Projecte de teleeducació a 

distància orientat a la formació su-

perior en universitats d’Amèrica Lla-

tina, centrat en l’àrea de cooperació 

per al desenvolupament. 

Els objectius són: 

- Establiment d’una xarxa d’uni-

versitats públiques de la Comunitat 

Valenciana.  

- Establiment d’una xarxa de cen-

tres receptors a Amèrica Llatina. 

- Elaboració d’un portal d’Internet. 

- Establir un sistema de 

teleeducació. 

- Producció de cursos que donen 

cobertura a les necessitats de fo r-

mació detectades a Hispanoamèri-

ca. 

- Emissió dels cursos mitjançant la 

plataforma tecnològica. 

- Establiment d’acords amb altres 

entitats nacionals i internacionals 

que permeten el desenvolupament 

d’activitats de formació ajustades a 

les necessitats. 

 

Gestió  

- Formen part del projecte les cinc 

universitats públiques de la Comuni-

tat Valenciana.  

 

- Cada universitat ha formalitzat 

acords de cooperació amb dues 

universitats contraparts d’Amèrica 

Llatina. 
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- Contraparts de l’UJI:  

1. Universitat Politècnica de Nica-

ragua (UPOLI). 

2. Universitat d’Oriente a Santia-

go de Cuba. 

Els objectius són: 

- Establiment d’una xarxa 

d’universitats públiques de la Co-

munitat Valenciana. 

- Establiment d’una xarxa de cen-

tres receptors a Amèrica Llatina  

- Elaboració d’un portal d’Internet  

- Establir un sistema de 

teleeducació. 

- Producció de cursos que donen 

cobertura a les necessitats de fo r-

mació detectades a Amèrica Llatina. 

- Emissió dels cursos mitjançant la 

plataforma tecnològica.  

- Establiment d’acords amb altres 

entitats nacionals i internacionals 

que permeten el desenvolupament 

d’activitats de formació ajustades a 

les necessitats. 

Mitjans 

L’OCDS ha coordinat la parti-

cipació dins del projecte, però per a 

això ha comptat amb els següents 

serveis:  

- Centre d’Educació i Noves Tec-

nologies (CENT): encarregat del 

disseny de la formació didàctica del 

projecte.  

- Laboratori de Comunicació Audi-

ovisual i Publicitat (LABCAP): ha 

registrat, editat i produït els materi-

als de teleeducació de l’UJI.  

-  Servei d’Informàtica: aspectes 

tècnics del projecte.  

- Servei de Publicacions: aspectes 

tècnics del projecte.  

- Formació en aquestes matèries a 

dos tècnics pertanyents a les 

contraparts de l’UJI durant tot el 

curs 2003/2004. 
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4.5. PROJECTE EUROPEU 
EQUAL I «ACCORD» 

El Projecte «Accord» s’em-

marca en la Iniciativa Comunitària 

Equal.  

Es tracta d’una iniciativa 

comunitària de recursos humans 

cofinançada pel Fons Social Euro-

peu per al període 2001-2006, 

l’objectiu de la qual és lluitar contra 

totes les formes de discriminació i 

desigualtat que es produeixen en el 

mercat de treball i, en particular, les 

que es basen en el gènere, la raça o 

l’origen ètnic, la religió o les creen-

ces, l’edat o l’orientació sexual.  

És un projecte realitzat en el 

marc de la Iniciativa Comunitària 

Equal (Eix 1 «Capacitat d’inserció 

laboral»), per a facilitar l’accés i la 

reincorporació al mercat de treball 

de les persones que sofreixen difi-

cultats per a integrar-se en un mer-

cat de treball que ha d’estar obert a 

totes les persones. El Projecte 

«Accord», en la seua part nacional, 

inclou quatre línies d’actuació a les 

quals s’afegeixen quatre accions 

transversals. La part transnacional 

del projecte es realitza conjunta-

ment amb entitats d’altres cinc paï-

sos de la Unió Europea. 

Les persones destinatàries 

del projecte són: dones, immigrants, 

i/o minories ètniques, persones dis-

capacitades, majors de 44 anys. 

Altres col·lectius desfavorits en rela-

ció amb el mercat de treball. 

El Projecte es desenvolupa 

en tres comarques de la província 

de Castelló: 

1. Baix Maestrat  

2. Plana Alta  

3. Plana Baixa  

L’entitat representant del Pro-

jecte «Accord» és la Diputació Pro-

vincial de Castelló. 

El projecte es coordina a tra-

vés d’una Secretaria Tècnica amb 

seu compartida per l’entitat repre-

sentant i l’Oficina d’Iniciatives Com-

unitàries de Benicarló, i es desenvo-

lupa conjuntament per 15 entitats de 

la província de Castelló, entre les 

quals hi ha la Universitat Jaume I, 

que han constituït per a aquest fi 

l’«Agrupació de Desenvolupament 

Accord–Castelló».
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Les accions es poden agru-

par en quatre línies d’actuació: 

1. Xarxa de Coordinació de Recur-

sos  

L’objectiu és:  

Possibilitar la coordinació en-

tre diferents serveis d’ocupació i 

facilitar la integració dels recursos 

disponibles. 

2 . Accés a Itineraris personalitzats  

L’objectiu és:  

Facilitar l’aproximació dels 

serveis d’ocupació a les persones 

que sofreixen discriminació i/o desi-

gualtat, i desenvolupar i implemen-

tar itineraris personalitzats integrals 

que completen les ajudes existents 

per a la formació, l’ocupació i els 

serveis socials.  

3 . Projectes pilot de sensibilització  

L’objectiu és:  

Afavorir la sensibilització 

d’agents econòmics, socials i edu-

catius a través d’accions que facili-

ten la conciliació dels interessos 

empresarials i les condicions de les 

persones destinatàries del projecte, 

i que contribuïsquen a la introducció 

de la perspectiva de gènere.  

Les accions específiques 

desenvolupades dins d’aquesta 

àrea d’actuació són: establiment 

d’un guardó empresarial que premie 

les millors pràctiques a favor d’una 

ocupació de qualitat per a col·lectius 

desfavorits «Accord», la cooperació 

intersectorial per a l’ocupació esta-

ble i informació i sensibilització 

d’agents educatius.  

4 . Informació, sensibilització i trans-

ferència de resultats  

L’objectiu és:  

Afavorir la sensibilització 

d’agents econòmics, socials i edu-

catius a través d’accions que facili-

ten la conciliació dels interessos 

empresarials i les condicions de les 

persones destinatàries del projecte, 

i que contribuïsquen a la introducció 

de la perspectiva de gènere.  
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Activitats  

L’Oficina de Cooperació al Desen-

volupament i Solidaritat ha participat 

en les següents accions: 

- Fòrum organitzat pel projecte 

Accord: «La immigració com a fe-

nomen multidimensional: vies per a 

la integració». 

- Dia 4 de juny. Presentació per la 

directora de l’OCDS de la comuni-

cació: «Descripció del suport social 

en una mostra d’immigrants de la 

província de Castelló». 

Com a part de la investigació 

en eixos d’exclusió social que des 

del 2002 ha desenvolupat l’OCDS 

dins de la Línia d’actuació 4 del Pro-

jecte Accord. 

- El responsable de l’OPI-UJI, ads-

crit a l’OCDS, va presentar una co-

municació sobre els resultats inicials 

de la investigació que l’OPI-UJI es-

tava realitzant i va participar en una 

de les taules redones. 

-  El responsable de l’OPI-UJI ha 

col·laborat com expert i representant 

de l’OPI en l’elaboració, anàlisis i 

redacció de les dades qualitatives 

de la investigació del projecte 

Accord en les 3 comarques 

d’actuació Accord a Castelló; així 

com proporcionant dades quantitati-

ves.  

- Col·laboració de l’OPI-UJI en la 

investigació, aportant les dades pa-

tronals de població estrangera de 

cadascun dels municipis d’aquestes 

3 comarques, així com transferint la 

veu de la immigració després de 

l’anàlisi de les diferents entrevistes 

realitzades als immigrants. 

4.6. BEQUES I AJUDES  

Programa d’ajudes a estudiants 
de països en vies de desenvolu-
pament  

Són beques per a l’accés a 

l’ensenyament superior i especialit-

zada dirigides a estudiants de paï-

sos en vies de desenvolupament.  

És un programa que tracta 

d’implicar els estudiants de països 

en vies de desenvolupament que 

cursen estudis a la Universitat Jau-

me I en un seminari d’agents multi-

plicadors, com a part de la seua 

formació. 

Temporalització  

- Programa desenvolupat des de 

l’any 2001; l’any 2003-2004 és la 

tercera edició del programa.
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Gestió  

Aquest programa compta 

amb el suport de l’USE (Unitat de 

Suport Educatiu) en el seguiment 

docent dels estudiants. 

La Universitat dedica cada 

any part del seu pressupost a les 

beques anteriors. 

Els objectius són: 

- Afavorir la incorporació a la Uni-

versitat d’estudiants de països en 

vies de desenvolupament que tin-

guen dificultats econòmiques. 

- Que els estudiants en aquest 

seminari compartisquen experiènci-

es i la necessitat de projectar en un 

futur als seus països els coneixe-

ments que han adquirit. 

- Servir d’eina fonamental per a 

incrementar el capital humà d’uns 

pobles que no sempre estan en la 

millor posició d’assumir la formació 

dels seus ciutadans. 

 

 

 

 

 

 

Beques Bancaixa de  
codesenvolupament 

El curs 2003/04 s’han atorgat 

dues beques de codesenvolupa-

ment a dos estudiants de tercer ci-

cle. 

 

1. Estudiant de Traducció i In-

terpretació, procedent de 

Mauritània. 

2. Estudiant del Màster Interna-

cional en Estudis per a la Pau 

i el Desenvolupament, proce-

dent de Colòmbia. 
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5. OBSERVATORIS  

5.1. OBSERVATORI PERMANENT 
DE LA IMMIGRACIÓ  

(OPI-UJI) 

Entitat científica i social per a 

l’anàlisi, investigació i coadjuvació 

de la integració d’immigrants. 

Els objectius de l’OPI-UJI 
són: 

- Contribuir juntament amb les ins-

titucions, organitzacions o col·lectius 

que treballen amb la població immi-

grant de Castelló en la implementa-

ció d’accions de sensibilització i so-

lidaritat. 

- Conèixer sobre la població immi-

grant extracomunitària, les seues 

condicions de vida i laborals, així 

com procurar millorar-les. 

- Promoure les relacions 

d’intercanvi amb altres observatoris, 

centres o grups d’estudi regits per 

objectius i principis similars. 

- Disposar i oferir informació actua-

litzada sobre els processos migrato-

ris contemporanis al personal de les 

diferents administracions, així com 

al conjunt del teixit associatiu i de la 

societat castellonenca. 

- Realitzar investigacions inter i  

multidisciplinàries en l’àmbit de la 

immigració extracomunitària a Cas-

telló, que contribuïsquen al que s’ha 

exposat anteriorment. 

- Oferir informació mitjançant con-

ferències, cursos i seminaris, prefe-

riblement completada amb la publi-

cació periòdica especialitzada sobre 

el tema. 

- Cooperar estretament amb la po-

blació immigrant, especialment a 

través de les seues pròpies organit-

zacions i associacions per a contri-

buir al fet que siga aquesta població 

la protagonista en la seua pròpia 

integració. 

- Facilitar l’entesa entre les dife-

rents cultures que conviuen a Cas-

telló i en el conjunt de la Comunitat 

Valenciana. 

- Contribuir a perfilar un model 

d’integració social valencià. 

- La raó de ser de l’OPI-UJI és 

aconseguir les següents finalita ts: 

- Cobrir el buit existent en els 

àmbits d’investigació, formació 

i sensibilització relatives a la 

immigració en les comarques 

de Castelló. 
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- Ser un punt de referència i tro-

bada per a totes aquelles per-

sones de l’àmbit universitari i 

extrauniversitari interessades 

en el tema de la immigració. 

- Oferir informació, formació i 

assessorament a partir 

d’estudis i investigacions rigo-

roses. 

- Impulsar la sensibilització so-

bre aquest tema cap a la com-

unitat universitària i la societat 

castellonenca en general. 

Temporalització  

- Dia 5 de maig de 2004: Presen-

tació de l’OPI-UJI a la societat. 

(Dins de l’agenda de les VIII Jorna-

des de Cooperació Internacional i 

Solidaritat). 

Activitats  

- Inici de la investigació quantitati-

va i qualitativa, amb la creació de 

tres beques de col·laboració per a 

realitzar activitats de suport a la 

creació i posada en marxa de 

l’Observatori de la Immigració a la 

Universitat Jaume I. 

- Tres beques de col·laboració per 

a realitzar activitats de suport a la 

creació i posada en funcionament 

de l’OPI-UJI. 

- Participació en congressos, tro-

bades i jornades. 

- Creació d’un espai de recursos 

relacionats amb les migracions, 

l’educació, etc. 

- Participació de l’OPI-UJI en el 

fòrum celebrat a Benicarló els dies 3 

i 4 de juny de 2004: «La immigració 

com a fenomen multidimensional: 

cap a la integració». 

- Presentació de l’OPI-UJI a la so-

cietat: entitats que treballen amb 

immigrants, partits polítics, etc. 

-  Participació del responsable de 

l’OPI, Andrés Piqueras, en el semi-

nari Intercultural de Vila-real, orga-

nitzat per ACSUD-Las Segovias. 

- Reunió amb associacions, enti-

tats socials i de solidaritat, entitats 

polítiques, associacions dels immi-

grants, per a donar a conèixer l’OPI 

i establir criteris de col·laboració 

(juliol de 2004). 

- Participació en un dels cursos 

d’estiu 2004 organitzats per l’UJI. 

«La immigració i la multiculturalitat: 

conceptes, recursos i gestió» (Lloc: 

Seu de l’ Interior. Edifici Glorieta. 
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Sogorb. Dates: del 5 al 10 de juliol 

2004). 

Finalitat del curs: aclarir conceptes, 

proveir de recursos educatius per al 

seu tractament i conèixer altres visi-

ons del món.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. OBSERVATORI 
PSICOSOCIAL DE RECURSOS EN 

SITUACIONS DE DESASTRE  

Entitat que ofereix als dife-

rents sectors de la població (volun-

taris, cossos de resposta, instituci-

ons, etc.) eines i recursos (informa-

ció, formació, investigació i assesso-

rament) per a enfrontar-se i afrontar 

de manera eficaç situacions traumà-

tiques (desastres, catàstrofes i 

emergències complexes). 

 

Temporalització  

- Dia 6 de maig. Presentació de 

l’àrea d’intervenció en desastres i 

ajuda humanitària. (Dins de 

l’agenda de les VIII Jornades de 

Cooperació Internacional i Solidari-

tat.) 

Activitats/projectes  

Des de l’OCDS presentem en 

una mateixa àrea de treball, dos 

projectes:  

1. Curs de formació especialit-

zada en ajuda humanitària in-

ternacional.  

2. Projecte centrat en la infor-

mació i formació en matèria de 

desastres i emergències: Ob-

servatori Psicosocial de Recur-

sos en Situacions de Desas-

tres.  

Les activitats que es projecten 

desenvolupar són: 

1. Accions de formació i preven-

ció: 

- Cursos de formació per a dotar 

la població d’estratègies d’en-

frontament efectives en situaci-

ons de desastres. 



memòria OCDS 2003/2004  39 

- Programes i cursos de formació 

específics dirigits a institucions i 

cossos de resposta que interve-

nen en situacions de desastre. 

- Programes preventius en l’àmbit 

escolar. 

- Assessorament a institucions i 

població. 

- Disseny de materials i tríptics in-

formatius per a fer front a situa-

cions de desastre. 

- Disseny d’un web. 

- Creació d’un fons bibliotecari so-

bre diferents recursos (manuals, 

revistes específiques, vídeos, 

etc.). 

2. Accions d’investigació: 

- Investigacions dirigides a conèi-

xer diferents aspectes psicosoci-

als en desastres. 

3. Accions d’intervenció: 

- Assessorament a la població 

afectada després de l’ocurrència 

d’un desastre. 

Els objectius de l’Observa-

tori Psicosocial de Recursos en Si-

tuacions de Desastre són: 

- Oferir als diferents sectors de la 

població (estudiantes, voluntaris, 

grups de risc, organitzacions i insti-

tucions, etc.) eines i recursos així 

com formació i assessorament en 

relació amb l’ocurrència 

d’esdeveniments traumàtics (desas-

tres, accidents massius, emergènci-

es complexes) en les seues vides o 

en la d’uns altres, per a desenvolu-

par una recuperació eficaç i/o cons-

tructiva que afecte en la menor me-

sura possible el seu benestar psico-

lògic. 

 

- Oferir formació i assessorament a 

estudiants, voluntaris, cossos de 

resposta, població en general, grups 

de risc, institucions . 

 

- Referent a l’àrea de recursos i 

comunicació: crear centres de re-

cursos, crear pàgines web, difondre 

informació (articles, web), dissenyar 

programes i materials de sensibilit-

zació i formació, estudis i elaboració 

d’informes.
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6. DIFUSIÓ I PROJECCIÓ DE L’OCDS  

6.1. WEB DEL RACÓ DE LA 
SOLIDARITAT  

Web on es pot trobar tota la 

informació relacionada amb la coo-

peració internacional, solidaritat i 

voluntariat. 

S’actualitza constantment 

amb totes les novetats que es pro-

dueixen en aquests temes. 

 

http://www.uji.es/CA/serveis/raco 

 

6.2. PROJECTE ESPAI DE RE-
CURSOS  

És el resultat d’aglutinar tots 

els recursos bibliogràfics, revistes, 

webs, recursos humans, recursos 

materials, estudis, etc.; que versen 

sobre cooperació al desenvolupa-

ment i solidaritat per a servir de su-

port a la comunitat universitària en 

general i al personal relacionat amb 

el tema de la cooperació al desen-

volupament i solidaritat, en particu-

lar, al mateix temps que és una eina 

de referència de les diverses activi-

tats de l’OCDS, tant informatives 

com formatives.  

Podem distingir dins de 

l’Espai de Recursos 2 subespais:  

1. Documentals: 

• Virtual: 

- Creació d’un web de cooperació al 

desenvolupament i solidaritat dins 

del web de la biblioteca en l’apartat 

«Recursos en Internet»: 

(http://www.uji.es/CA/cd/). 
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BOP-DOGV -BOE-DOCE

Formularis

Contacte

Biblioteca. Universitat JaumeI

Direcció electrónica: biblioteca@uji.es

Campus del Riu Sec

12071 Castellón de la Plana

Tel. +34 964 728761/62

Fax. +34 964 728778

8

UJI

Información general

Información general

Anar a....

Idioma

Eines de recerca

Seccions

Internet

BOP-DOGV-BOE-DOCE

Formularis

Recursos en Internet

•Recerca en Internet: motors i directoris

•Recursos per matèries

•Área Cient í fica i T écnica: Informàtica

•Área Jur í dica i Económica

•Área Humanística i Social: Antropologia. Art i 
Patrimoni . Cooperació al desenvolupament i 
solidaritat

•Eines d’informació general
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Web que aglutina tots els re-

cursos de què es disposa en el 

camp de la cooperació al desenvo-

lupament i solidaritat.  

Es completa diàriament amb 

el treball de l’OCDS i aportacions de 

diversos col·laboradors. 

El seu esquema és:  

- Recursos bibliogràfics: enllaços 

amb el web de cooperació de la bi-

blioteca i disseny de prestatgeria 

virtual per temàtiques.  

- Informació per països: fitxa intro-

ductòria país, pla nacional de des-

envolupament, pla AECI (Agència 

Espanyola de Cooperació Internaci-

onal), projectes de cooperació en el 

país, universitats en el país, enlla-

ços d’interès. 

- Informació general per temes es-

pecífics: medi ambient, immigració, 

gènere, racisme, seguretat alimen-

tària, etc.  

- Enllaços amb webs d’interès. 

- Base de dades de recursos hu-

mans: base que recollirà les dades 

de les persones que desitgen parti-

cipar en cooperació al desenvolu-

pament i solidaritat. 

- Vinculació d’aquest web al web 

del Racó, per a facilitar l’accés a la 

informació que conté. 

• Físic/Material: 

- Adquisicions de material a través 

de la biblioteca  

- Recerca de recursos bibliogràfics 

des d’un llistat de paraules clau que 

facilite i agilite la localització. 

2. Adquisició  

S’han adquirit els següents 

materials:  

- un televisor  

- un DVD  

- un radiocasset  

- dos ordinadors portàtils  

- una càmera digital 
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6.3. COL·LECCIÓ «COOPERACIÓ 
I SOLIDARITAT» 

Durant el curs 2003/2004 

s’ha iniciat la preparació de l’edició 

dels estudis que es van realitzar a 

Nicaragua concretament en el pro-

grama de Desenvolupament Inte-

grat, Turístic i Humà, de la regió del 

Nord de Nicaragua.  

- Dos llibres. Títols: 

1 La regió del nord de Nicara-

gua «Las Segovias». 

2 Xiquets i joves en la regió de 

Nicaragua. 

6.4. CONVENIS SIGNATS  

Any 2003.  

- Acord de col·laboració 

interuniversitari (8 de gener de 

2003). 

- Annex I a l’acord de col·laboració 

interuniversitari (8 de gener de 

2003). 

- Pla operatiu entre l’Agència 

Espanyola de Cooperació Internaci-

onal i la Universitat Jaume I per a la 

convocatòria anual de «Beques 

MAE-AECI» (14 de gener de 2003). 

- Protocol núm. 1. Annex a l’acord 

de col·laboració entre l’ Institut 

Tecnològic de Toluca i la Universitat 

Jaume I (15 de gener de 2003). 

- Conveni tripartit entre 

l’Ajuntament de Castelló de la Pla-

na, l’ Institut Valencià de l’Habitatge i 

la Universitat Jaume I de Castelló, 

per a la realització del programa de 

desenvolupament comunitari en el  

barri de Sant Llorenç (7 de març de 

2003). 

- Conveni marc de col·laboració 

entre la Universitat Nacional Autò-

noma de Nicargaua (UNAM) i la 

Universitat Jaume I de Castelló 

(UJI) (14 de maig de 2003). 

- Conveni de col·laboració entre la 

Diputació de Castelló i la Universitat 

Jaume I per a la gestió a nivell pro-

vincial del Servei de Voluntariat 

Europeu (23 de juny de 2003). 

- Conveni marc de col·laboració 

entre l’ Institut Valencià d’Atenció als 

Discapacitats (IVADIS, Conselleria 

de Benestar Social) i la Universitat 

Jaume I (3 de juliol de 2003). 
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Any 2004 

- Protocol núm. 2, annex al 

conveni de col·laboració entre la 

Universita t d’Oriente i la Universitat 

Jaume I (4 de febrer de 2004). 

 

- Conveni de col·laboració entre la 

Fundació de la Solidaritat i el 

Voluntariat de la Comunitat Valenci-

ana i la Universitat Jaume I de Cas-

telló (15 de setembre de 2004). 

 

- Conveni de col·laboració entre la 

Fundació Bancaixa i la Universitat 

Jaume I per a la realització de la 

Setmana Intercultural (11 d’octubre 

de 2004).  

 

- Protocol núm. 1. Annex al 

conveni de col·laboració entre la 

Creu Roja i la Universitat Jaume I 

(16 d’octubre de 2004). 

 

- Conveni marc de col·laboració 

entre la Universitat de Santo Tomás, 

Bucaramanga (Colòmbia) i la Uni-

versitat Jaume I de Castelló 

(Espanya) (22 d’octubre de 2004). 

 

 

6.5. ACTIVITATS DE DIFUSIÓ I 
SUPORT  

Des del Racó de la Solidaritat 

es dóna difusió i suport a activitats i 

actes relacionats amb la temàtica 

gestionada per l’Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament i  

Solidaritat.  

Jornades sobre el Sàhara 

Jornades desenvolupades, 

amb el nom «La qüestió del Sàhara 

Occidental: en portes d’una solució 

pacífica», dins del marc de les acti-

vitats de sensibilització i d’educació 

per al desenvolupament que es por-

ten a terme des de l’OCDS. 

Amb la col·laboració de 

l’associació Smara, associació dedi-

cada des de fa molts anys a la soli-

daritat i ajuda al poble sahrauí i per 

tant, gran coneixedora i partícip de 

la situació real d’aquest poble. 

La Càtedra Unesco i el Màs-

ter Internacional d’Estudis per a la 

Pau i el Desenvolupament també 

van ser protagonistes actius en 

aquestes jornades, atès que van 

adequar el seu funcionament habi-

tual amb la finalitat d’integrar aques-

ta activitat dins de la seua progra-

mació. 
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Els objectius són: 

- Sensibilització de la comunitat 

universitària al voltant del tema so-

bre el qual versen les jornades. 

- Orientar les activitats cap al tema 

de l’educació per al desenvolupa-

ment. Línia de treball que es manté 

durant tot l’any en els diferents ves-

sants des de l’OCDS. 

Temporalització i activitats  

Dies 11 i 12 de novembre de 

2003. Aula magna de la Facultat de 

Ciències Humanes i Socials de la 

Universitat Jaume I. 

• Dia 11 de novembre. Tema prin-

cipal: «Aspectes diplomàtics del 

contenciós internacional sahrauí». 

- 12 h Inauguració de les Jorna-

des. 

- 13 h «Situació actual del conflicte 

del Sàhara Occidental». 

- 16 h «El dret a la lliure determi-

nació del poble del Sàhara Occiden-

tal». 

- 17.30 h Projecció del curtmetrat-

ge L’àngel del desert (VSO en va-

lencià, subtitulada en anglès i caste-

llà). 

• Dia 12 de novembre. Tema prin-

cipal: «Drets humans. Situació deri-

vada del conflicte sahrauí». 

- 11.30 h Inauguració de 

l’exposició de fotografies dels cam-

paments sahrauís d’Àngel Sánchez, 

fotògraf del periòdic El País de Cas-

telló. 

- 12 h «Aproximació al conflicte del 

Sàhara Occidental». 

- 16 h Taula redona amb els repre-

sentants dels principals partits polí-

tics valencians, sobre el posiciona-

ment polític dels diferents partits 

sobre la qüestió del Sàhara. 

- 17 h Taller pràctic i didàctic a càr-

rec de tres investigadors de la 

Càtedra Unesco de Filosofia per a la 

Pau procedents del Sàhara. 

• Activitats complementàries: 

- Dia 13 de novembre. Projecció 

de la pel·lícula Laia, documental de 

Sílvia Munt, guanyadora d’un Premi 

Goya al millor documental. 

- Dia 14 de novembre. Presentació 

del llibre de poesia sahrauí Budisher 

Poesía saharaui contemporánea, en 

el Fòrum Babel-Fundació Caixa 

Castelló-Bancaixa. 
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- Dies 15 i 16 de novembre. Con-

centració anual d’estudiantes de 

secundària i universitaris sahrauís a 

la Comunitat Valenciana a l’Alberg 

Naturista Masía Roncales, a Vila-

fermosa. 

- Dia 22 de novembre. Muntatge 

de la khaima solidària i una exposi-

ció d’artesania sahrauí a la plaça de 

Santa Clara de Castelló.  

- Març de 2004. Es va organitzar 

una recollida d’aliments per a pal·liar 

la dura situació d’inseguretat ali-

mentària de la població sahrauí pro-

duïda per les inundacions de l’any 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Presentació de la ONG: «Econo-
mistes sense Fronteres» 

Temporalització  

Dia 11 de maig de 2004. Pre-

sentació a la Universitat Jaume I de 

la delegació castellonenca de la 

ONG Economistes sense Fronteres, 

en la qual s’han implicat diversos 

professors de la Universitat.  

L’objectiu és canalitzar l’es-

forç dels voluntaris, tant economis-

tes com no economistes, cap a les 

tasques de solidaritat amb els col-

lectius més marginats i necessitats, 

tant en els països pobres com en 

les societats més desenvolupades.  

Activitats 

Entre les activitats d’aquesta or-

ganització destaquen:  

- Projectes de cooperació.  

- Assessorament jurídic, laboral i 

econòmic a les associacions no lu-

cratives. 

- Formació i promoció de les políti-

ques de responsabilitat social corpo-

rativa en les empreses de la provín-

cia. 
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Presentació del V Curs de Post-
grau de Cooperació al Desenvo-
lupament i del d’Especialització 
en Ajuda Humanitària  

La presentació d’aquests cur-

sos de postgrau gestionats des de 

l’OCDS es va realitzar en els tres 

campus de la Universitat Jaume I. 

Temporalització  

11,12 i 13 de maig de 2004.  

L’objectiu és la difusió d’aquests 

cursos.6.5.J 

Portal Solidari  

Espai virtual en el qual estan 

representades les entitats de volun-

tariat associades a la Fundació de la 

Solidaritat i Voluntariat de la Comu-

nitat Valenciana, entre les quals fi-

gura el Racó de la Solidaritat.  

L’objectiu és facilitar la con-

sulta i difusió  d’informació relacio-

nada amb el voluntariat i la solidari-

tat.  

Risolidaria 

Punt d’informació virtual on 

es pot trobar informació sobre les 

estructures solidàries de les univer-

sitats, el seu tipus d’organització, les 

activitats conjuntes que desenvolu-

pen en el camp de la cooperació i el 

voluntariat, els programes on es pot 

participar com a voluntari, cursos de 

formació, etc. 

A través del conveni marc 

signat entre la Fundació Telefónica i 

la Universitat Autònoma de Madrid 

naix aquest espai en el portal 

Risolidaria amb l’objectiu 

d’intercanviar, potenciar i donar su-

port i difusió a totes aquelles activi-

tats solidàries que es generen en el 

marc de la universitat. 

Basat en la informació obtin-

guda de les pàgines web relatives a 

temes solidaris de 51 universitats, 

entre les quals hi ha l’UJI, la funció 

bàsica de la qual és la difusió i sen-

sibilització de temes de cooperació, 

voluntariat i solidaritat a través de 

campanyes, projectes, foment de la 

investigació, jornades, conferències, 

cursos, etc.  

www.risolidaria.org.es/canales/canal

-universidad 

Els objectius són: 

- Configurar una comunitat solidà-

ria virtual, que serà un punt de refe-

rència per a la relació, l’intercanvi, la 

participació, la formació i la informa-

ció. 
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- Difondre les activitats de les enti-

tats (projectes, campanyes, deman-

des de voluntariat, mobilitzacions, 

borsa de treball...). 

- Facilitar les relacions entre les 

universitats i altres organitzacions 

amb els col·lectius interessats com 

ara: voluntaris, cooperants, mitjans 

de comunicació, empreses, simpa-

titzants, patrocinadors i assessors. 

- Mitjançant l’ús d’eines de caràc-

ter telemàtic es pretén millorar la 

comunicació, la coordinació i la par-

ticipació de totes les persones inte-

ressades.  

Altres activitats 

- Difusió de la conferència: «El cost 

humà de les armes».  

Ponent: Adriana Aloe Botafogo; Ad-

vocada de l’organització VIVA RIO 

(ONG de desenvolupament social 

comunitari de la Favelas de Rio de 

Janeiro, Brasil) 

Campanya d’Intermón Oxfam i Am-

nistia Internacional contra les armes 

lleugeres. «Armes sota control.» 

- Dia 10 de novembre de 2003 a 

les 13 h a l’aula magna de la Facul-

tat de Ciències Jurídiques i Econò-

miques de l’UJI. 

- Dia Internacional del Voluntariat.  

- Participació de l’OCDS amb la 

instal·lació de taules informatives. 

Lloc: Fundació Caixa Castelló. Edifi-

ci Hucha. C/ Enmig 82. Castelló. 

(Desembre de 2003) 

- Difusió de la conferència: «El dret 

material a l’existència ciutadana: la 

renda bàsica». Organitzada pel De-

partament de Filosofia, Sociologia i 

Comunicació Audiovisual i Publici-

tat. 

Ponent: Daniel Reventós; professor 

titular de Teoria Sociològica, Filoso-

fia del Dret i Metodologia de les Ci-

ències Socials per la Universitat de 

Barcelona. 

Dia 27 de maig de 2004 a les 

12.30 h a l’aula magna de la Facul-

tat de Ciències Jurídiques i Econò-

miques de l’UJI. 

 

 

 

 


