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Programa d’Informació i Atenció al Públic. Oficina de Cooperació al
Desenvolupament i Solidaritat (OCDS)
En els Estatuts de la Universitat Jaume I, es defineixen les següents línies generals d’actuació, en
l’àmbit de la solidaritat i la cooperació:
• Els universitaris hem de col•laborar en el benestar de la societat des de l’àmbit local. 
• La sensibilització de la comunitat universitària i la incorporació en els currículums dels

estudiants de programes i assignatures sobre aquests temes. 
• Participació activa en la cooperació internacional
• Millora que es reflecteix tant en els aspectes científics i tecnològics, 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 ambient, el reconeixement del paper que ocupa la dona, etc.

Aquestes qüestions són absolutament imprescindibles per a la construcció d’una societat més justa,
participativa i solidària i en la qual les universitats han d’assumir un paper protagonista. 

La  cooperació  universitària  al  desenvolupament  s’hauria  d’emmar-car  en  aquest  objectiu
fonamental:  «La  recerca  de  millores  socials,  mitjançant  la  modificació  d’estructures  injustes,
ineficients  i  irracionals,  a  través  de  programes  que  incideixen  en  la  generació  i  difusió  de
coneixements, en la formació de les persones i en la potenciació de projectes aplicats».

En aquest sentit, l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), que depèn del
Vicerectorat de Cooperació Internacional i Solidaritat, és fruit del compromís institucional de la
Universitat  Jaume  I  per  articular  i  organitzar  eficaçment  accions  dirigides  a  promoure  la
sensibilització, formació, investigació i transferència de coneixement en l'àmbit de la cooperació
universitària al desenvolupament, la solidaritat i la justícia. L'OCDS és un referent en aquest camp
per a  tota  la  comunitat  universitària  i,  al  mateix temps,  està  oberta  a  la  cooperació amb altres
entitats, organismes i col.lectius.

L'OCDS és, a més, un punt de trobada per escoltar, rebre i acollir tots aquells suggeriments que, en
aquest sentit, l'alumnat, el professorat i el personal d'administració i serveis vulguen fer-nos arribar.

Les seues funcions són:
Cooperació universitària al desenvolupament
Solidaritat i voluntariat
Recursos en l'àmbit psicosocial en emergències i desastres
Migracions i interculturalitat

Les àrees tècniques de l'OCDS són les següents:

Coordinació i gestió de programes de cooperació universitària al desenvolupament.

Coordinació i gestió de programes de solidaritat i voluntariat.

Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)

Observatori Permanent de la Immigració-UJI (OPI-UJI)

Per  tant,  l'OCDS  pretén  vehicular  les  inquietuds  de  la  comunitat  universitària  en  matèria  de
cooperació  al  desenvolupament,  dinamitzar  la  conscienciació  social  d’aquesta  i  fomentar  la
promoció  i  l’educació  en  els  valors  solidaris.  L’OCDS  us  ofereix  informació,  formació,  i  la
possibilitat de contactar amb grups d’investigació a les àrees que tracten les qüestions relatives al
desenvolupament i la solidaritat



Per al  desenvolupament  d’aquestes activitats es  disposa de tots  els  mitjans amb què compta la
Universitat Jaume I, entre altres, Ràdio Vox UJI, Periòdic Vox UJI, Agenda del dia UJI, i tambè la
pàgina web de l'OCDS:
• www.uji.es/serveis/ocds  

Per últim i com a novetat d'aquest curs 2009/2010 hi ha que mencionar l'elaboració i publicació de
la  “Carta  de  Serveis”  de  l'OCDS.  Aquest  document  informa  detalladament  a  la  comunitat
universitària del serveis que presta l'OCDS, dels  drets dels usuàries i usuaris i del seu compromís
de qualitat i millora continuada. Per tant, amb la publicació de la Carta de Serveis, l'OCDS dóna un
pas més enllà per què les seues activitats gaudisquen de la màxima transparència i difusió.



I Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament - UJI
Des de 1997 la Universitat Jaume I celebra anualment les Jornades de Cooperació  Internacional i
Solidaritat. Durant dotze edicions aquestes jornades han dut a terme un ampli recorregut de reflexió
i formació que ha passat des de l'anàlisi de la situació d'África fins els fenomens migratoris, passant
pel nou ordre mundial, o les alternatives per l'eliminació de la pobresa que es presenten en el segle
XXI.

Aquest any 2009, la Universitat  Jaume I  i  el  periòdic de referència altermundialista Le Monde
Diplomatique  han  encarat  la  celebració  de  les  XIII  Jornades  de  Cooperació  Internacional  i
Solidaritat amb la determinació d'impulsar un nou repte des del punt de vista acadèmic; les Jornades
s'han  modificat de manera substanciosa, incorporant-se al si de les mateixes un autèntic congrés en
Cooperació  pel  Desenvolupament.  Enguany,  el  títol  del  mateix  ha  sigut  “Cooperació  al
desenvolupament i alternatives enfront de la crisi”.

Amb aquest Congrés es va voler obrir una porta a la participació i que a més a més es convertira en
un canal de creixement acadèmic per estudiants i investigadors que volen fer de la cooperació al
desenvolupament el seu objecte d'estudi.

 

Cartell de difusió del I Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament - UJI

El Congrés es va celebrar durant els dies 16, 17 i 18 de novembre de 2009. Les comunicacions
presentades al Congrés es van englobar en quatre àrees: 
Desenvolupament local
Eixos transversals del desenvolupament
Educació per al desenvolupament
Estudis de Pau i Desenvolupament

El Congrés  va comtar amb la presència de prestigiosos experts internacionals com Mbuyi Kabunda,
professor de l'Institut Internacional de Drets Humans d'Strasbourg i Joan Martínez Alier, catedràtic
d'Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. També es va realizar
una taula redona d'ONGs i es va inaugurar la exposició fotogràfica “Mercado Hambre. Abierto 24
horas” de la ONG Acción contra el Hambre.



La assistència a les conferències, taula redona i exposició va ser lliure, si bé l'assistència a tot el
congrés requeria matrícula. 

El congrés va ser tot un èxit ja que va contar amb més de 200 matriculats.

Inauguració I Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament – UJI

Conferència impartida per Mbuyi Kabunda, professor de l'Institut Internacional de Drets Humans d'Strasbourg

III Fira de ONG’s i Comerç Just
Per tercer any consecutiu i després de l’èxit de públic de les dues primeres edicions, la Oficina de
Cooperació al Desenvolupament va organitzar la III Fira de ONG's i Comerç Just.

Aquesta Fira es va celebrar el  16 de desembre,  de 10 a 18 hores al  vestíbul  de la Facultat  de
Ciències Jurídiques i Econòmiques. 

A la mateixa van participar les ONG's Intermon Oxfam, Fundació Pau i  Solidaritat,  Acsud-Las
Segovias, Unicef, establiments especialitzats com La Tenda de Tot el Món i a més a més aquest any
també ha participat la cooperativa ecològica El Lledoner que incorpora a l'oferta de productes de
comerç just altres de producció ecològica..



L’objectiu de la Fira va ser acostar a la societat de Castelló en general i al públic universitari en
particular  la  pràctica del  comerç just  i  els  valors  que porta  associats,  com ara  el  respecte pels
xicotets productors i el consum responsable. 

III Fira de Comerç Just i ONG's celebrada al vestíbul de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la UJI

2ª Convocatòria d'Ajudes de Cooperació Universitària al Desenvolupament
En el context de la UJI la sensibilització de la comunitat universitària respecte de la solidaritat
internacional i a favor d'un desenvolupament humà sostenible ha sigut sempre una prioritat. Es per
això que la Junta de Govern de desembre de 1999 va aprovar dedicar el 0'7% del pressupost de
despeses corrents de la Universitat Jaume I a accions de solidaritat i cooperació.

També es va aprovar, a partir del curs 2000/2001, la contribució de l'estudiantat amb un 0'7% de la
seua matrícula, i del PAS amb un 0'7% de la seua nòmina, amb l'objectiu de destinar-lo a accions de
solidaritat i cooperació al desenvolupament.

En aquest context, en aquest curs 2009/2010 s'ha portat a terme la 2ª Convocatòria d'Ajudes de
Cooperació  Universitària  al  Desenvolupament.  L'objectiu  d'aquesta  convocatòria  és  facilitar  i
prestar suport a la participació de membres de la comunitat universitària (PDI i PAS) a través del
finançament  total  o  parcial  de  projectes  de  cooperació  universitària  al  desenvolupament  en  les
següents modalitats:
• Projectes de formació, d'intercanvi de coneixements i de capacitació dels recursos humans
• Projectes d'enfortiment institucional
• Projectes de transferència de coneixements i tecnologies

El termini per presentar les sol.licituds va finalitzar el 31 de març de 2010 i es van otorgar ajudes a
un total de 14 projectes.

Persona responsable ONG/Organismes que hi
col.laboren

Projecte

Rafael Ballester Arnal
Departament de Psicologia
Bàsica

Universidad Nacional de Mar
de Plata (Argentina)

Fortalecimiento del programa
de promoción de salud sexual y
prevención del VIH/SIDA en la
Universidad Nacional de Mar



Persona responsable ONG/Organismes que hi
col.laboren

Projecte

de Plata (Argentina)
Rosana Peris Pichastor
Departament de Psicologia
Evolutiva

Bahir Dar Unicersity (Etiopía) Mejora de la gestión del
conocimiento para el
incremento de la eficacia en los
procesos de cooperación
universitaria para el desarrollo
entre la Bahir Dar Unicersity
(Etiopía) y la UJI

Ana Mª Fuertes Eugenio
Institut Interuniversitari de
Desenvolupament local (IIDL)

Universidad de la Habana Intercambio de buenas
prácticas, fortalecimiento
institucional y creación de
capacidades en identificación y
evaluación de proyectos de
cooperación internacional,
incluidos los de desarrollo
local.

Raquel Agost Felip
Departament de Psicologia
Evolutiva

Asociación de Desarrollo
Integral AJTIKONEL
(ASDIAT) Guatemala

Implementación e instalación
de cocinas mejoradas, de tipo
plancha ahorradora.

Vicent Ortells Chabrera
Departament d'Història,
Geografia i Art

Universidad Intercultural de los
Pueblos y Nacionalidades
Indígenas (Amawtay Wasi)

Fortalecimiento de la
Universidad Intercultural de los
Pueblos y Nacionaledades
Indígenas Amawtay Wasi,
apoyando el encuentro de
saberes de los pueblos y
nacionalidades originarias Abya
Yala.

Luisa Sanchiz Ruiz
Departament d'Educació

Dirección Regional de
Educación. Gobierno Regional
de Madre de Dios (Perú)

Proyecto de formación de
padres y madres en
comunidades indígenas de Perú

Juan Andrés Traver Martí
Departament d'Educació

Universidad Pedagógica
Nacional de México

Proyecto de investigación e
intervención comparada entre
México y España

Antonio Caballer Miedes
Departament de Psicologia
Evolutiva

Asociación Civil Instituto 
Siloé -Argentina

Creación de una red
universitaria de formación e
investigación aplicada

Ignacio Morell Evangelista
Institut Universitari de
Aiguicides

Instituto Nacional de Cultura-
Cusco (Perú)

Formación en técnicas de
acceso y seguridad como
soporte para las investigaciones
en lugares de difícil acceso



Persona responsable ONG/Organismes que hi
col.laboren

Projecte

dirigidas a la conservación del
patrimonio cultural y natural
como motor de desarrollo en
Machupichu (Perú)

Inmaculada Fortanet Gómez
Departament d'Estudis
Anglesos

Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua
(UNAM) León-Nicaragua

Curs d'anglès per a la
investigació i curs de disseny de
materials

Leonor Lapeña Barrachina
Departament de Ciències
Agràries i del Medi Natural

Universidad de la Habana
(Cuba).
Centro de Estudios Ambientales

Formación, intercambio de
experiencias y buenas prácticas
en adaptación al cambio
climático y agricultura
sostenible.

 Anna Mª Ramos Ribelles
Institut Interuniversitari de
Desenvolupament Local (IIDL)

Centro de Planificación y
Gestión – Universidad Mayor
de “San Simón” (CEPLAG-
UMSS) Bolivia

Fortalecimiento metodológico a
las investigaciones realizadas
en el distrito 9 de la ciudad de
Cochabamba (Bolivia)

Ana Mª Estelles Palanca
Departament de Traducció i
Comunicació

Media Luna Roja Saharaui
Rabuni-Tindouff (Algèria)

Projecte d'un taller de ceràmica
per a la wilaya d'El Aaiun 

Milena Costas Trascasas
Departament de Dret  Públic

Croix-Rouge Burkinabé
(Burkina Faso)

Formación de Promotores en
derechos humanos y protección
de la infancia en África del
Oeste (Burkina Faso)

Beques i Ajudes
Beques Codesenvolupament UJI (5ª Edició)

Les beques de codesenvolupament UJI volen pal.liar la manca de recursos de persones amb gran
potencialitat de desenvolupament personal i professional, i facilitar la formació superior d'aquestes
persones  en  pro  d'una  inserció  als  respectius  contexts  socials  d'origen,  que  redunde  en  un
desenvolupament social d'aquests.

Aquestes  beques  consisteixen  en  ajudes  mensuals  per  allotjament,  manutenció  i  matrícula,  i
s'adreçen a estudiantat  de l'UJI  procedent  de països en vies de desenvolupament amb especials
dificultats econòmiques per continuar els seus estudis.

Els alumnes que aconsegueixen aquestes beques reben formació específica en els àmbits de les
migracions, el desenvolupament i el codesenvolupament, i col.laboren en la difusió i organització
d'activitats relacionades amb aquestos temes.

Aquest curs 2009/2010, les beques codesenvolupament UJI han sigut otorgades a 2 estudiants, un
provinent de Brasil i l'altre de Perú.



Programa  d'Ajudes a Estudiants de Països en Vies de Desenvolupament

Són beques per a l'accés a l'ensenyament superior i especialitzat (doctorat), dirigides a estudiants de
països en vies de desenvolupament que tinguen dificultats econòmiques.

El programa tracta d'implicar aquest estudiantat de països en vies de desenvolupament que cursen
estudis  a  la  Universitat  Jaume I  en  un  seminari  d'agents  multiplicadors,  perquè  compartisquen
experiències  i  la  necessitat  de  projectar  en  un  futur  als  seus  països  els  coneixements  que  han
adquirit.

Aquest programa es desenvolupa des de l'any 2001 i compta amb el suport de l'USE en el seguiment
docent de l'estudiantat.

Aquest curs 2009/2010 és la vuitena edició d'aquest programa i els resultats són els següents:
• Nombre d'estudiants de doctorat provinents de països en vies de desenvolupament que han

rebut ajudes d'estudi per al curs 2009/2010: tres alumnes de Cuba, un alumne de Mèxic, un
alumne de Brasil i un alumne saharaui.

• Nombre d'estudiants de ensenyament superior de països en vies de desenvolupament que han
rebut ajudes d'estudi per al curs 2009/2010: tres alumnes de Marroc i dos de Guinea.

Programa Algèria d'Universitats (PAU)
El Programa Algèria Universitats (PAU) és un programa de cooperació al desenvolupament basat en
el treball conjunt entre dues xarxes universitàries mediterrànies: la Xarxa Vives d'Universitats (de la
qual forma part la Universitat Jaume I) i la Conferència Regional d'Universitats de l'Oest d'Algèria
(CRUO).

La Universitat Jaume I participa activament amb aquest macroprojecte de cooperació.

L'objectiu general  del  PAU, iniciat l'any 2007 a Algèria és la integració i  el  reconeixement del
sistema universitari algerià dins l'arc mediterrani, alhora que potenciar-lo com a bon referent en
educació superior.

La universitat Jaume I participa activament amb aquest macroprojecte de cooperació.

En aquest curs s'han organitzat tres camps de treball a Algèria que van tindre lloc entre el 26 de
març i el 7 d'abril  de 2010. L'OCDS es va encarregar de donar difusió a aquesta activitat  i  de
replegar les sol.licituds dels estudiants interessats. En total van participar 15 estudiants al camp de
treball de Beni Abbes, 15 estudiants al camp de treball de Mascara i 10 al de Tlemcen.

També el PAU va convocar 8 beques destinades a estudiants de la Xarxa Vives amb la finalitat de
finançar  una  estada  de  recerca  a  la  Universitat  de  Tlencem (Algèria)  o  a  la  Universitat  d'Orà
(Algèria). L'OCDS es va encarregar de difondre la informació relacionada amb aquestes beques
entre els estudiants de la UJI.

Terratrèmol a Haití
Dies després del terratrèmol al país més pobre d'Amèrica, el panorama era desolador.

Qualsevol esforç era molt important per tal d'implementar la resposta humanitària a curt termini i en
aquest sentit el Consell de Direcció de la Universitat Jaume I, seguint la proposta de l'informe que
va  emetre  l'Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  de  l'UJI  sobre  la  situació
d'Haití,  i  des  dels  pressupostos  que  recull  el  Protocol  d'actuació  de  les  universitats  enfront  de
situacions de crisis humanitàries aprovat per la CRUE en abril de 2006, va aprovar destinar el 0,7%
acumulat que s'obté de les donacions que voluntàriament realitza el PAS i PDI sobre el global de les



seues nòmines a Creu Roja, seguint amb la línia de col.laboració entre l'ONG i la Universitat.



I Convocatòria de pràctiques solidàries en països empobrits
L'Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  en  col·laboració  amb  l'Oficina  de
Cooperació Internacional i  Educativa i  el  Vice-rectorat  d'Estudiants i  Ocupació,  entre els  punts
essencials del seu pla d'activitats ha incorporat una iniciativa nova dirigida al nostre alumnat. En
particular, es tracta que els nostres estudiants puguen realitzar pràctiques de grau, de treballs fi de
carrera i de pràctiques de màster en països empobrits. La iniciativa es recolzarà amb un programa
de beques dirigit a estudiants de la UJI per a realitzar les seues pràctiques en matèria de cooperació
al desenvolupament (el finançament ha vingut de pressupost del vicerectorat i de les aportacions
0.7% de matrícula d'estudiants). El suport de PDI ha sigut bàsic en esta primera convocatòria que ha
permés fer pràctiques vinculades als estudiants següents:

Plaça Durada País Entitat Tutora Inici Seleccio
nat

Quant
ia

total

Diagnòstic
socioeducatiu
sobre percepcions
de l'educació
inicial i preescolar
en zones
marginades de
Tijuana, Baixa
Califòrnia

1 mes MÈXIC
Tijuana

Universidad
Pedagógica Nacional

Mª
Luisa
Sanchiz
Ruiz 

Abril Paula
Isabel
Fabregat
Rius

1650 €

Educació
intercultural en
aules d'escoles en
condicions de
marginació de
Baixa Califòrnia

1 mes MÈXIC
Tijuana

Universitat
Pedagògica Nacional

Mª
Luisa
Sanchiz
Ruiz 

Abril M. Pilar
Ibáñez
Tena

1650 €

Projectes de
cooperació amb
menors en risc
d'exclusió en el
marc d'equips
interdisciplinaris

2 mesos ARGENT
INA
Buenos
Aires

Associación Civil
Instituto Siloé

Ana
Ramos

Abril Silvia
Simón
Orce

Raúl
Ferrer
Azpeleta

2100 €

2100 €

Desenrotllament de
programari en el
Centre
Internacional de
Tecnologies de la
URP de Llima

2 mesos PERÚ

Lima

Universitat Ricardo
Palma (URP)
CITDEL

Cristina
Rebollo
Santama
ría

18 de
març

Jorge
Harcía
Manceb
o

2100 €

Serà possible una segona convocatòria amb finançament propi del vice-rectorat i 0,7% a més
d'alguna aportació de patrocinadors externs.



11è. Programa “Pisos solidaris”
És  una  iniciativa  de  l’Ajuntament  de  Castelló,  Institut  Valencià  de  l’Habitatge  (IVVSA)  i  la
Universitat Jaume I, orientada a dinamitzar el teixit social col·laborant en els programes propis del
barri Sant Llorenç, al temps que proporciona allotjament a estudiants de la Universitat Jaume I.

Aquest Programa es gestionat per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la
Universitat Jaume I.

Finalitat

La missió del Programa consisteix en planificar i desenvolupar una intervenció comunitària multi
disciplinar,  en la que els  estudiants participen en activitats educatives i/o de caràcter  voluntari,
dirigides a la comunitat de veïns del Grup Sant Llorenç de Castelló.

Objectius
• Oferir als estudiants l'oportunitat d'aprendre i viure en contacte directe amb el barri.
• Que el barri es convertisca en un espai d'encontre i convivència entre els membres de la

comunitat universitària.
• Fomentar la transmissió de valors solidaris i de integració social.
• Col·laborar amb les entitats del barri i amb els veïns del barri Sant Llorenç. 

Principis
• Respectar les cultures existents
• Transmissió de valors
• Integració social
• Ser veí del teu veí
• Cooperació per la convivència pacífica

Activitats
• Integració dels estudiants al barri, col·laborant en les iniciatives existents (associacions,

programes culturals, socials ...)
• Realització del Prácticum, pràctiques d'assignatures o tasques d'investigació.

Instal·lacions

Per al curs 2009-2010 s'han ofertat a l’estudiantat 16 places en pisos d’una, dues i tres habitacions.
Les condicions d’allotjament són les següents:
• Fer un dipòsit de 120 euros
• Pagament de les despeses corrents (aigua, llum i escala)
• Participar en el projecte d’intervenció social  i comunitària que la Universitat Jaume I

desenvolupa al barri Sant Llorenç

Preinscripció i temporalització
• 1ª convocatòria: del 4 de maig al 25 de maig de 2009
• 2ª convocatòria: de l'1 al 30 de setembre de 2009
• Procés de selecció: del 26 al 29 de maig de 2009
• Inscripció i adjudicació de places: del 1 al 15 de juliol de 2009
• Entrega de claus: setembre 2009
• Selecció i adjudicació de places: del 1 al 15 d'octubre de 2009

En el curs 2009/2010  han participat en aquest Programa 20 estudiants de diferents especialitats i



nacionalitats.
Cal destacar les següents activitats que s'han realitzat al llarg d'aquest curs:
• Recolzament a tallers i gestió de la “Associació de Dones del Grup Sant Llorenç”
• Recolzament en comptabilitat i funcionament a les associacions de veïns i de 3ª edat del barri.
• Recolzament en activitats de dinamització comunitària en el barri (ajuda als presidents d'escala

i al responsable de l'IVVSA designat per al barri).
• Col·laboració en les activitats de repàs escolar, en el programa d'absentisme escolar i activitats

esportives amb xiquets/etes del barri.
• Classes d'informàtica als joves que assisteixen als cursos del Centre de Formació Ocupacional

del barri.
• Classes d'anglès als joves que assisteixen als cursos de la associació del Secretariat Gitano del

barri.
• Col·laboració en activitats lúdiques dirigides a xiquets/etes que organitza el Racó Màgic en el

barri.
• Classes d'informàtica a dones, que organitza “La Llar”.
• Recolzament  i participació en les activitats organitzades per la Taula de coordinació del barri:

-  Festival d'Estiu.
-  Dia Internacional de la NO violencia contra la dona.
-  Olimpíades de la salut.

• Participació en l'escola d'estiu.

Estudiants parcicipants del Programa Pisos Solidaris, en una activitat en el Centre Cultural Amigó.
 

Programa “Viure i conviure” 2009/2010
Programa d´habitatge intergeneracional que potència la convivència entre l’estudiantat universitari i
les persones majors.

La Fundació Viure i  Conviure de l´obra social  de Caixa Catalunya és la  patrocinadora amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I.

Aquest  programa té com a objectiu pal·liar  la soledat  de les persones majors i  facilitar  l´accés
d´allotjament  als estudiants amb pocs recursos econòmics.

L’estudiantat s’allotja al domicili de les persones majors que tenen necessitat de companyia i així
joves i majors passen a compartir pis, despeses  i temps lliure, gaudint de les seues experiències.



Estudiants de diversos països avalen l´èxit d´aquest programa.

PERSONES
MAJORS

ESTUDIANTS

Nº  de sol·licituds noves 1 16
Abandons del programa 1 2

Nº Parelles realitzades durant el
curs 2009/2010

5

Nº Parelles actual 3

Dia de lluita contra la sida - 1 de desembre de 2009 -
Campanya anual de sensibilització sobre tot allò que comporta aquesta malaltia.

Els objectius són:
• Conscienciar la comunitat universitària sobre el fet que la

sida és un problema de tots
• Facilitar informació per a potenciar la prevenció

Enguany la campaya ha tingut una acollida nombrosa a la qual
s'han presentat 74 cartells, exposats al hall del aulari JB2 de la
Facultat de Ciències Juridiques i  Econòmiques durant tot el
mes de novembre. L' entrega de premis als cartells de la edició
2009 va tindre lloc  el  dia  1  de desembre,  dia  de la  SIDA.
Aquest  premi  consisteix  amb  la  dotació  econòmica  de  300
euros al guanyador del primer premi i 150 euros al del segon
premi. El jurat està format per diferents professors de l´àrea de
disseny i pel tècnic de UNISEXIDA, del Servei de Prevenció i
de l´Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i
per el cap del CIPS de Castelló. El primer premi fou per a
Marta Olucha Sansano, per la seua obra amb el títol “Davant
de la SIDA tú decedeixes com és el camí”, també es van atorgar dos mencions especials

La novetat es que els cartells presentats a concurs han propiciat la publicació d'un catàleg en format
CD.

El  dia  1  de desembre  també es  va inaugurar,  al  mateix lloc,  una exposició d'Acción contra  el
Hambre titulada: “SIDA, l'altra cara de la fam”.

Recolzament en la acollida de xiquets/xiquetes saharauis
Com tots els estius, l'associació SMARA organitza l'acolliment, per part de families de Castelló i
provincia. 104 Xiquets/xiquetes saharahuis passaran un millor estiu dins del marc del programa
Vacances en pau. Aquest any va tindre lloc el 6 de juliol de 2009 en la Sala d'actes de l'edifici de
Postgrau.



Llançament d'un programa de voluntariat propi: Programa UJI-Voluntaria.

Al gener  del  2010 és  va  presentar  el  programa de  voluntariat
propi de la Universitat Jaume I, que ofereix la possibilitat a tots el
membres de la comunitat universitària:  'estudiantat, el PAS i el
PDI,  de  poder  participar  activament  en  la  consecució  d'una
societat més justa, i poder ajudar aquelles persones o col.lectius
més necessitats.

Subprogrames i formació vinculada:

• Curs bàsic de formació per al voluntariat.
• Curs de suport a estudiants amb necesitats educatives.
• Curs de suport i integració escolar.
• Curs de suport a persones majors i dependents.
• Curs de voluntariat esportiu.
• Curs de voluntariat al Centre Penitenciari I de

Castelló.
• Curs de voluntariat mediambiental.
• Curs de voluntariat “Coneix l'UJI”.
• Curs de voluntariat en activitats recreatives i

animació socio-cultural.
• Programa UJI-Voluntària Sènior: que incorpora

programes de voluntariat cultural, voluntariat en
noves tecnologies,  programa ¿En què puc ajudar-te?

Traieu nota en solidaritat!!!

S'ha firmat conveni amb: 

• Associació Síndrome de Down Castelló.
• Associació de voluntaris de acolliment familiar – AVAF
• Associació de dany cerebral adquirit ATENEO-Castellón
• Associació d'esclerosi múltiple de Castelló - AEMC
• Associació servei de suport i orientació al menor - SSOM 
• Associació de pares afectats per dèficit d'atenció i hiperactivitat de la província de Castelló -

APADAHCAS
• Centre Penitenciari Castelló I 
• ONG treballant per un món diferent – TRAMUNDI
• Fundació secretariat gitano
• Centre Social Marillac – Hijas de la Caridad de Sant Vicent de Paul.

Els primers resultats del programa han sigut:

• Participació en les Jornades de Portes obertes: 60 voluntaris aproximadament.
• Començament del programa en Centre Penitenciari Castelló I: 7 voluntàries.



• Voluntaris de la Universitat per a Majors que col·laboren amb voluntariat cultura en arxiu
virtual Jaume I.

• Procés de selecció d'altres voluntaris vinculats als diferents programes.
• Grup d'intervenció en la unisquen-león de Nicaragua vinculat al projecte de cooperació

finançat per AECID (vinya. en accions OPSIDE format per 23 voluntaris que de forma
honorífica pertanyen al programa UJI-Voluntària.

• Incorporació als dos observatoris de l'OCDS de 4 voluntaris que col·laboren en els distints
projectes. 

• Voluntariat mediambiental:

Curs de formació de voluntariat forestal ( 9, 10, 15 i 16 de desembre de 2009). Els 24 participants
han degut completar la seua formació amb l'experiència d'una eixida a reforestar la zona elegida
este curs. El professor responsable del curs és Ramón Saborit Arnau.

Els objectius d'este curs de formació han sigut:
• Contribuir a la preservació i millora del nostre entorn natural més immediat.
• Reforçar el paper del voluntariat i de la societat civil en la protecció del medi ambient.
• Promoure el coneixement del nostre patrimoni natural implicant-nos en la seua defensa
• Reforçar la vigilància preventiva, formació i el voluntariat en els nostres boscos i paratges

naturals susceptibles de patir agressions. 

Continguts del curs:

Referència  sobretot  a  l'educació  ambiental  com  a  procés  permanent  on  l'estudiant  prenga
consciència del seu medi. S'ha fet insistència en l'adquisició de coneixements, valors i competències
per a actuar en favor del medi ambient, així com també s'ha donat informació i formació bàsica
sobre aquelles accions individuals i col•lectives respectuoses amb el nostre entorn. 

Al llarg d'este curs s'ha intentat posar en relleu la importància del paper del voluntariat ambiental
així com la potenciació del compromís de l'alumnat amb la protecció del nostre entorn i la reflexió
sobre els diferents valors mediambientals i la responsabilitat de cada subjecte.

Eixides repoblació forestal 

Este curs acadèmic, l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat amb col•laboració
amb el Vicerectorat d'Estudiants,  han organitzat 4 eixides per a la reforestació en la zona devastada
pel incendi forestal de l'Alcalaten, concretament en La Talaia en el terme municipal de Les Useres i
a la zona del castell d'Atzeneta.

Es van efectuar els dissabtes 30 de gener, 6 de febrer data destinada als integrants de la Universitat
per a majors, 13 i 20 de febrer.

El nombre total de participants ha sigut molt satisfactori:

Dia eixida Nº participants
30-gener-2010 28
6-febrer-2010 33
13-febrer-2009 44
20-febrer-2010 54

L'objectiu d'esta pràctica ha sigut possibilitar i estimular la participació activa dels universitaris i
universitàries  i  les  persones relacionades amb la  UJI  en la  conservació i  millora del  patrimoni



natural a través del voluntariat mediambiental repoblant una de les zones més afectades.

La Conselleria  va  col•laborar  en  l'adquisició  de plançons  de  diferents  espècies  com a  auró,  pi
carrasca i negral, carrasca o fleix. El coordinador del projecte, Ramón Saborit, es va encarregar de
donar als assistents unes nocions prèvies en el pla de la reforestació, així com també va comentar
els components del bosc mediterrani, com s'adapta la vegetació al clima del territori i per què el
bosc guarda estreta relació amb la història i la cultura.

Amb  estes  jornades  pretenem ajudar  a  formar
masses boscoses adaptades al seu medi i amb la
màxima  diversitat  vegetal  que  permet  la
vegetació autòctona. Eixa diversitat vegetal és la
base perquè es puga establir una fauna, la qual al
disposar de més varietat d'aliment, tindrà millors
condicions que ara per a establir-se.

Restaurar el bosc primigeni de Carrasca i Roure
que hui  quasi  no existix  més  que en xicotetes
zones de poca extensió. Així podrem obtindre,
amb el pas del temps un ecosistema estable amb
la màxima biodiversitat possible.

Carrasca

Recuperar la biodiversitat perduda a causa dels incendis, les "neteges de mala herba" tradicionals i
les extraccions de "llenyes baixes" per als forns de ceràmica, per mitjà de la reforestació amb les
espècies arbòries i arbustives que d'una manera discontínua, encara es poden vore en la zona.



Área de especialización científica y social de la OCDS, aprobada por Consejo de Gobierno en abril
de 2004, para el análisis, investigación y contribución a la integración de inmigrantes.

Los objetivos más relevantes que persigue el OPI son:
Conocer las condiciones de vida y laborales sobre la población inmigrante proveniente de países
periféricos y procurar mejorarlas.
Disponer y ofrecer información actualizada sobre los procesos migratorios contemporáneos
mediante conferencias, seminarios, investigaciones y publicaciones especializadas sobre el tema.
Facilitar el entendimiento entre las diferentes culturas que conviven en Castellón y en el conjunto
de la Comunidad Valenciana.

Las actividades más destacadas que se han realizado durante el curso 2009-2010 son:

Convocatoria de ayudas a proyectos de investigación
Tienen por  objetivo servir  de  espacio  universitario  interdisciplinar  dedicado  a  la  investigación,
formación e intervención en el ámbito de las migraciones, las relaciones interétnicas y el desarrollo
social abierto a todas y cada una de las áreas de conocimiento de la Universitat Jaume I.

Dentro de las ayudas concedidas en la II Convocatoria de ayudas para proyectos de investigación y
formación “OPI-UJI: migración e interculturalidad”, se ha prestado apoyo en la realización de los
siguientes proyectos:
“El rol de los microcréditos en la reducción de la migración y la creación de relaciones
interculturales entre personas en situación de vulnerabilidad”
“Aproximación al entorno sonoro infantil de la TV norte-americana y europea desde una
perspectiva educativo-musical. Programaciones, estudios y tendencias”
“Promoción de la cooperación y la solidaridad entre el alumnado de magisterio por medio del
Aprendizaje-Servicio: por una ciudadanía integral e inclusiva”
“La participación ciudadana en la recogida selectiva de residuos urbanos: análisis del factor de la
población inmigrante en ciudades de la Comunidad Valenciana”
“Formación en destrezas lingüísticas orales para la mediación intercultural: curso de rumano”
“Ir y venir: la integración de la chicas y los chicos musulmanes en la educación primaria (3ª
edición)”
“Inmigración y sistema penitenciario”

Al mismo tiempo, en el marco de la III Convocatoria de ayudas para proyectos de investigación y
formación “OPI-UJI: migración e interculturalidad” se han subvencionado las siguientes acciones
formativas desarrolladas en el presente curso:
“Formación del profesorado para la educación intercultural: desarrollo de una plataforma virtual
como centro de recursos”, dirigido por Auxiliadora Sales Ciges del Departamento de Educación de
la Universitat Jaume I.
“Análisis de la relación entre las variables cognitivo-comportamentales y factores culturales
asociados a la prevención del VIH-Sida en contextos interculturales”, dirigido por Cristina Giménez
García del Departamento de Psicología Básico, Clínica y Psicobiología de la UJI.
“Migraciones, cohesión social y eficacia de los programas de microcréditos en contextos de alta
vulnerabilidad”, dirigido por Ana Mª Fuertes Aeugenio del Departamento de Economía y directora
del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local de Castellón.
“Influencia de variables psicológicas en la sensibilidad intercultural en estudiantes universitarios:
un estudio preliminar”, cofinanciado por el Ayuntamiento de Castellón y dirigido por Jorge Osma
López del Departamento de Psicología Básico, Clínica y Psicobiología.



“El colectivo colombiano refugiado en Chile: desafíos para la interculturalidad y el
reconocimiento”, dirigido por Serafí Bernat Martí del Departamento de Economía.
Seminario “Intercultural: la intervención socioeducativa en México y España”, dirigido por Mª
Luisa Sanchiz Ruiz del Departamento de Educación.
“La lengua de la inmigración en Castellón de la Plana: curso intensivo de lengua rumana”, realizado
por Mª Pilar Ordóñez López del Departamento de Traducción y Comunicación.
“Las migraciones rumanas en Castellón. Un análisis desde los Estudios de la Paz aplicando un
enfoque interdisciplinario”, dirigido por Eloísa Nos Aldás del Departamento de Ciencias de la
Comunicación y Directora del Máster de Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo.
“Derechos humanos, inmigración y refugio: el reto del Tratado de Lisboa”, dirigido por Milena
Costas Trascasas del Departamento de Derecho Público.
“Determinación de la influencia del factor “población inmigrante” en la recogida selectiva de
Castellón de la Plana a partir de la caracterización de los residuos depositados en contenedor”,
dirigido por Antonio Gallardo Izquierdo del Departamento de ingeniería Mecánica y Construcción.
Este proyecto da continuidad a uno iniciado por este mismo director el curso anterior relativo al
medio ambiente.
Jornadas “El nuevo régimen jurídico del derecho de asilo y de la protección subsidiaria en España,
dirigidas por Rosario García Mahamut del Departamento de Derecho Público.
“El ritmo, elemento integrador para una identidad corporativa”, dirigido por Santiago Pérez
Aldeguer del Departamento de Educación.
“La integración del inmigrante en el cine como modelo social: traduccion y (des)integración
lingüística en films plurilingües de inmigración españoles”, dirigida por Frederic Chaume Varela
del Departamento de Traducción y Comunicación.

Con el  apoyo financiero de la  Conselleria  de Economía,  Hacienda y Empleo de la  Generalitat
Valenciana se ha desarrollado el proyecto “Mercado de trabajo e inmigración. Impacto de la crisis
económica”, cuyos objetivos han sido:
Conocer la situación y los cambios que se producen en el mercado laboral de la Comunidad
Valenciana en la actual situación de crisis económica, su repercusión en el posicionamiento en el
mismo de la población extranjera y sus consecuencias en las relaciones laborales de la población
autóctona.
Obtener conclusiones y propuestas que contribuyan a detectar buenas prácticas, actualizando la
información existente sobre mercado de trabajo y relaciones laborales, con especial consideración a
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Dentro del proyecto se realizó una jornada de trabajo para analizar los resultados obtenidos a lo
largo  del  desarrollo  del  proyecto.  A este  encuentro  asistieron  diferentes  agentes  sociales  de  la
provincia de Castellón que trabajan en materia de migraciones como el Ayuntamiento de Castellón,
sindicatos, asociaciones de inmigrantes… Para concluir el proyecto se ha editado la publicación
Mercado  de  trabajo  e  inmigración.  Impacto  de  la  crisis  económica,  con todo el  desarrollo  del
proyecto, el contexto de trabajo, los resultados obtenidos del análisis social en cuanto a mercado de
trabajo y procesos migratorios, así como propuestas de trabajo futuras en esta área de actuación.

 



Jornada de validación de resultados del proyecto Mercado de trabajo e inmigración. Impacto de la crisis económica.

Líneas de investigación 
Desde el  OPI-UJI,  en  colaboración con el  OPSIDE se lleva a  cabo una línea de investigación
relativa al  duelo transcultural.  Esta investigación se dirige a dos ámbitos,  por un lado al  duelo
transcultural en la provincia de Castellón y por otro lado, al duelo en Nicaragua.

El  Proyecto  de  investigación  conjunta  (PCI)  “Duelo  ante  desastres  naturales  en  Nicaragua:
investigación y elaboración de materiales de atención psicosocial” se realiza en colaboración con la
Universidad  Nacional  Autónoma  de  Nicaragua,  UNAN-León  (León,  Nicaragua)  y  ha  sido
subvencionado  por  la  Agencia  Española  de  Cooperación  para  el  Desarrollo  del  Ministerio  de
Asuntos Exteriores. Este proyecto se inició en enero de 2010 y tiene una duración de 12 meses, por
lo que finalizará en enero del próximo año. El objetivo general de este proyecto es: “Fortalecido el
sistema de atención psicosocial en función de las necesidades de la población de León y de la
Región  Autónoma  del  Atlántico  Norte  (RAAN)”.  Al  mismo  tiempo,  el  objetivo  específico  es:
“Mejorado el conocimiento de los agentes locales que trabajan en atención psicosocial en desastres
en  el  departamento  de  León  y  la  RAAN y  agentes  sociales  de  la  Comunidad  Valenciana  que
trabajan en la Cooperación al Desarrollo y Acción Humanitaria.”

Con estos objetivos pretendemos que las agencias locales, gubernamentales y no gubernamentales,
de León y de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), así como los agentes sociales de la
cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria de la Comunidad Valenciana, conozcan las creencias
y los rituales colectivos de duelo tras un desastre de la población local (urbana, rural e indígena) del
departamento de León y de la RAAN. De esta manera, se tratará de implicar en el proyecto de
investigación a diferentes grupos de población local (urbanos, rurales e indígenas) del departamento
de León y de la RAAN, ya que se analizarán las  necesidades de atención psicosocial  de estas
poblaciones. En esta línea, se hará partícipe a los miembros de las organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales de los resultados que se obtengan de la administración de los cuestionarios.

Una de las principales acciones que se llevarán a cabo dentro del proyecto será el estudio (mediante
la administración de cuestionarios y realización de entrevistas) del proceso de duelo, sus rituales y
las costumbres que lo envuelven en diferentes grupos de población de Nicaragua. Además, dentro
del proyecto se han realizado y previsto visitas de intercambio entre los equipos de trabajo de la
UNAN-León y la UJI para planificar el desarrollo del proyecto en León (Nicaragua) y, al finalizar



el mismo para que se desplacen de León a la UJI para la presentación de resultados. Otra de las
acciones fundamentales dentro del proyecto es el análisis de los datos obtenidos y se elaborarán
materiales de atención psicosocial relativos al proceso de duelo en cada una de las comunidades
estudiadas con el fin de difundirlos y dar a conocer a los profesionales que trabajan en este ámbito
las características definitorias de la expresión de las emociones ante la pérdida de cada comunidad. 

 

Sesión de trabajo en la UNAN-León para planificar el desarrollo del Proyecto de investigación conjunta (PCI) “Duelo
ante desastres naturales en Nicaragua: investigación y elaboración de materiales de atención psicosocial”

El otro ámbito de aplicación de la línea de investigación en la que trabajan de forma conjunta el OPI
y el OPSIDE, relativa al duelo es la provincia de Castellón con el proyecto “Duelo transcultural:
pautas de atención psicosocial en desastres y emergencias” subvencionado por la Conselleria de
Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana. El proyecto tiene una duración de 12 meses
y se inició en marzo de este año. El objetivo de este proyecto es: “Fortalecido el sistema de atención
psicosocial  de  las  organizaciones,  entidades  e  instituciones  de  la  Comunidad  Valenciana  que
trabajan en materia de cooperación al desarrollo e inmigración”.

Este proyecto de investigación se lleva a cabo en la Comunidad Valenciana,  en concreto en la
provincia  de  Castellón,  donde  se  trabajará  con  los  diferentes  grupos  de  población  de  diversa
procedencia como es Europa del Este, Norte de África y Latinoamérica. Sin embargo, el alcance del
proyecto no queda circunscrito sólo al área en la que se van a hacer las entrevistas, sino que llegará
a zonas afectadas por desastres y emergencias o a países empobrecidos. Este hecho vendrá dado
porque se contactará con organizaciones,  instituciones o entidades que centren su trabajo en la
acción humanitaria y la cooperación al desarrollo cuyo personal voluntario y profesionales acuden
en misión humanitaria a los lugares de origen de la población entrevistada. 

El desarrollo del proyecto constará de diferentes fases, desde el contacto con las personas a las que
se les administrará el cuestionario hasta la edición y presentación de la guía de atención psicosocial.
Las fases que conformarán el proyecto serán las siguientes:
Fase 1: Contacto con la población objeto de estudio.
Fase 2: Realizar el estudio sobre el proceso de duelo y analizar los resultados obtenidos.
Fase 3: Elaboración de la guía de atención psicosocial ante el proceso de duelo.
Fase 4: Difusión de los resultados obtenidos de la investigación y de la guía de atención psicosocial.
Fase 5: Evaluación de la utilidad de la guía.



De  esta  manera,  la  investigación  del  duelo  transcultural  está  dirigida  a  diferentes  grupos  de
población, entre ellos las personas que han resultados afectadas por un suceso desastrosos, además
de  los  profesionales  de  los  equipos  de  primera  respuesta  (bomberos,  cuerpos  de  seguridad,
salvamento y rescate) y el personal que acuda en misión humanitaria a zonas en las que se ha
sucedido un desastre de gran magnitud. Además, se dirige en general a los sujetos pertenecientes a
poblaciones inmigrantes que provienen de diversas y diferentes culturas que presentan diversas
manifestaciones de la vivencia de duelo.



L’ Observatori  Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE) és un dels àmbits
d’actuació de la OCDS. L’ OPSIDE busca crear un espai de recursos mitjançant la investigació, la
formació i assessorament en aspectes psicosocials en desastres. L’objectiu és oferir als diferents
sectors  de  la  població  (voluntaris,  estudiants,  institucions,  cossos  especialitzats...)  formació,
assessorament i recursos en relació a l’ocurrència de successos traumàtics per a desenvolupar una
resposta eficaç.

Les activitats més rellevants que s’han dut a terme en cadascuna de les àrees de treball són les
següents:

Activitats de l'àrea de formació:
L’objectiu d’aquest àrea de treball és oferir formació i assessorament a diferents col•lectius que
desenvolupen el seu treball en l’àmbit d’emergències i desastres.

Les activitats realitzades són:

Curs de formació continua: 4º curs d’intervenció psicosocial en desastres.

Aquest  curs,  subvencionat  per  la  Fundació  Ruralcaixa  Castelló,  es  va  donar  a  conèixer  a  l’
estudiantat,  professionals  de  la  psicologia,  educadors  i  treballadors  social  el  paper  que  l'equip
d'intervenció psicosocial desenvolupa en un desastre, així com dotar-los d’alguns coneixements i
habilitats bàsiques per intervindre en aquest tipus de situacions. El curs realitzat del 25 de març al
30 de juny, ha tingut una modalitat semi-presencial (3 crèdits ECTS) i s’ha adaptat a la normativa
europea d’Educació Superior. A més, s’ha comptat amb professorat referent en l’àmbit nacional en
matèria d’intervenció psicosocial en desastres. La matrícula ha sigut de 25 estudiants: psicòlegs,
treballadors socials, estudiants i educadors.

4t Cicle de conferències: psicologia i desastres.

Aquesta activitat ha estat subvencionada per la Fundació Ruralcaixa Castelló. Va tindre lloc en les
instalacions de la Fundació Ruralcaixa i en la Universitat Jaume I. Va estar oberta a tota la població
castellonenca. Les conferències van ser les següents: 

19  de  maig.  En  les  hores  del  dolor:  Acompanyar  en  les  pèrdues.  Eduardo  Roselló  Toca.
Psicoterapeuta especialitzat en el tractament de persones amb problemes  oncològics. Entre altres,
autor del llibre “Ay pena, penita, pena”.

26 de maig. La comunicació en situacions de crisi: principis de gestió. D. Javier Puig Del Campo.
Periodista. Fundador i responsable de CGC Comunicació. Expresident d’ Edelman Public Relations
Worldwide en Espanya i Portugal. Membre del Consell Europeu de Directors d’ Edelman.

2 de juny. Reptes de l’equip d’intervenció en emergències multiculturals.

Dr. Juan Manuel Fernández Millán. Professor de Psicologia Social de la Universitat de Granada.
Autor del llibre “Apoyo psicológico en situaciones de emergencia”.

Van assistir una mitja de 100 persones a cadascuna de les conferències.



1er curs de formació psicològica per a bombers en emergències i desastres.

Este  va ser  un curs  a  la  carta  subvencionat  pel  Consorci  Provincial  de  bombers  i  dirigit  a  25
bombers d'este servici. Les dates de realització van ser del 19 al 23 d'octubre de 2009, amb un total
de 25 hores. L'objectiu d'este curs era oferir ferramentes pràctiques per al treball diari dels bombers
des  d'un  punt  de  vista  psicosocial,  així  com  ferramentes  per  al  maneig  de  les  reaccions  i
conseqüències psicològiques que puguen manisfestar.

Conferència: L'atenció psicosocial  enfront de desastres a Nicaragua.

Conferència  a  càrrec  de  Jairo  Rodríguez  Cruz  (Director  de  la  titulació  de  psicologia  de  la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-LEÓN). La dita conferència va tindre lloc
el dia 22 d'octubre i va tindre una assistència de 30 persones. En ella,  el  ponent va exposar la
situació de Nicaragua enfront de desastres i el  sistema d'atenció enfront d'estos. L'acte va estar
moderat per Carmén Lázaro Guillamón, Directora de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat.



Seminari d'habilitats de comunicació.

L'objectiu del dit seminari va ser oferir algunes ferramentes bàsiques per a una comunicació eficaç.
Dit seminari es va celebrar l'1 de juny a càrrec de Juan Fernández Millán, professor de Psicologia
Social  de la Universitat de Granada. Van assistir un total de 35 persones.

Cap a una escola resilient? Resiliència i duel en el context educatiu.

L'objectiu del curs era dotar els professors de ferramentes i estratègies per a fomentar la resiliència
en les escoles i facilitar-los pautes d'intervenció davant d'un succés traumàtic. El dit curs, semi-
presencial es va impartir en els col·legis Elcano (30 hores, del 27 de maig al 21 de juny) i Mare
Vedruna Sagrado Corazón (20 hores; del 3 de maig al 31 de maig). En este curs es va formar a un
total de 55 professors/as.

Curs  d'estiu  2010:  Mitjans  de  comunicació,  desastres  i  trauma informar sense  danyar la
població?



Este curs ha abordat el paper dels mitjans de comunicació en situacions traumàtiques. Els objectius
van  ser  proporcionar  coneixements  sobre  reaccions  i  comportament  de  les  persones  afectades;
estudiar la influència del treball en els escenaris i el contacte amb les persones afectades sobre els
periodistes que cobrixen l'esdeveniment;  reflexionar sobre la població espectadora; i  ressaltar la
importància de l'atenció de la salut mental del professional i les formes de dur a terme el treball. El
curs es va realitzar els dies 6,  7 i  8 de juliol  de 2010 i va ser inaugurat  per la Vicerectora de
Cooperació i  Relacions  Internacionals,  Inmaculada Fortanet  Gómez i  José  Manuel  Gil  Beltrán,
Director del curs. En el curs van participar ponents de reconegut prestigi internacional com Gavin
Rees, periodista i Director del Darc Center Europe of Journalist and Trauma i Francisco Orengo
García,  metge-psiquiatra  i  Director  de  la  Sociedad  Española  de  Psicotraumatología  y  Estrés
Postraumático. Al curs van assistir 19 professionals dels mitjans de comunicació i estudiants de
comunicació audiovisual de diferents províncies de la geografia espanyola.

Col·laboració en altres cursos de formació

Col·laboració  docent  en  el  Master  de  Cooperació  al  Desenvolupament  Especialitat  Ajuda
Humanitària Internacional (15 horas: aspectos psicosociales de la ayuda humanitaria).

Activitats de l'área de recursos i comunicació:
Les accions d’aquest àrea de treball van dirigides a l’elaboració i difusió de materials específics
d’intervenció i ajuda a les víctimes. Les activitas que es duen a terme són les següents:

• Pàgina web especialitzada en aspectes psicosocials relacionats amb els desastres i emergències:
www.opside.uji.es

• Pàgina web per a pares sobre com ajudar els seus fills a fer front a situacions traumàtiques.

• Adquisició de material per a l’espai de recursos de l’ OPSIDE situat en la 2n  planta de la
Biblioteca de l’UJI (250 materials).

• Dotació de material para un espacio de recursos del OPSIDE-Unan-León en la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua-Unan-León (30 manuales).

• Gestió dels voluntaris del programa UJI-Voluntaria-OPSIDE.
• Presentació i difusió de les activitats de l’ OPSIDE en el International Conference on

Transcultural Psychiatry: Migration, next generations and the future of psychiatry (13-16 june
2010). 

“Grief after natural disasters in Nicaragua: research and creation of psychosocial care materials”.

“Transfer of Knowledge for the creation of a network for psychosocial intervention in disaster at the
University UNAN-LEON (Nicaragua)”.



• Asistencia al congreso internacional de Resiliencia. Una capacidad de la persona, un reto para
la Orientación Familiar (Valencia, 11 de mayo).

• Participación en una mesa sobre intervención psicosocial en desastres en las IV Jornadas sobre
intervención y rescate en emergencias y catástrofes (29 de abril).

• Sensibilització i formació des de la premsa.

En 2008 vam iniciar una nova modalitat de treball; oferir informació i sensibilitzar a la població
mitjantçant la premsa. Així amb la campanya “sis mesos, sis reflexions”, en col·laboració amb el
periòdic Mediterrani (La finestra de la Universitat) i el Servei de Comunicació de la Universitat,
cada mes un professional  de  diferents àmbits  de treball  en intervenció psicosocial  en desastres
redactava un article sobre diferents tópics. 

Activitats de l'àrea d'investigació:
Les accions d’aquest àrea de treball van dirigides a conèixer les dinàmiques psicosocials que es
produeixen en un desastre.

Es desenvolupen cuatre línies d’investigació: 

• Les reaccions dels escolars de la ciutat de Castelló a l’atemptat de l’11 de març.
• Dol transcultural.
• Resiliència en el context educatiu. S'ha codirigit la tesi de màster: ¿Hacía una escuela

resiliente? Presentada per Rosa Matéu Pérez.
• Desplazamiento Forzado en Colombia. S'ha codirigit la tesi de màster: Desplazamiento forzado

y proyecto de vida un estudio de caso en Colombia. Presentada per Sandra Milena Alvarán
López.

• Proyecte Tents (The European Network on Traumatic Stress).Proyecte subvencionat per la
Unió Europea coordinado por la Universidad de Amsterdan. Recibimos una demanda por parte
del coordinador Español para hacer un estudio y un informe sobre los recursos y cursos de
formación que se estaban llevando a cabo en España sobre intervención psicosocial (se
gestionó a través de un contrato entre la Universidad y la Sociedad de Psicotraumatología y
Estrés Postraumático).

Proyecte AECID
Projecte darrere el títol “Sensibilització i formació de professionals de la salut mental en prevenció i
intervenció psicosocial en desastres i emergència”, depèn de la subvenció de l’Agencia Española de
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID); Convocatòria Abierta y Permanente (CAP), i en
aquest moment està proposat per a l’aprovació per part de la Comissió de Valoració.

El període d’execució del projecte és de 18 mesos, que van començar l'1 de desembre de 2008 i es
prolongaran fins a l'1 de juny de 2010. Es tracta d’un projecte conjunt amb la Universidad Nacional
Autónoma UNAN-León (Nicaragua).

L’objectiu  d’aquest  projecte  és  el  d’implementar  en  la  UNAN-León  un  sistema  de  formació,
assessorament i recursos sobre intervenció psicosocial en desastres i emergències. 

Finalitzat el project s'ha creat en la UNAN-LEÓN el OPSIDE-UNAN-León.



Convenis firmats

• Sociedad Española de Psicotraumatología y Estrés Traumático.
• Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla.



Accions de formació
Curs  d'especialització  de  postgrau  “Relacions  Interculturals  i  Gestió  de  la  Diversitat
Cultural”

Aquest  curs,  finançat  integrament  per  l'Obsevatori  d'Economia  Solidària  de  l'Obra  Social  “La
Caixa”, ha sigut gestionat per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

El curs, amb una durada de 250 hores (inici: 6 d'octubre de 2009 i finalització: 16 de febrer de
2010),  ha  estat  estructurat  en  classes  pressencials,  on-line  i  treball  pràctic,  impartides  tant  per
professorat  UJI  com per  experts  externs.  Els  seus  objectius principals  han sigut  homologar  els
estudis de mediació intercultural i gestió de la diversitat, oferint una formació unificada a l'àmbit
estatal, formant a diferents col.lectius professionals en la gestió de la diversitat.

Aquest curs va tindre una gran acollida per part de l'estudiantat, ja que van poder matricularse 25
alumnes, encara que més de 20 van quedar en llista d'espera.

Inauguració del curs de postgrau “Relacions Interculturals i Gestió de la Diversitat Cultural”

Curs d'especialització de postgrau “Atenció Psicosocial a Persones amb malalties avançades i
els seus familiars”

Aquest curs també ha sigut patrocinat íntegrament per l'Obsevatori d'Economia Solidària de l'Obra
Social “La Caixa” i gestionat per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

L'objectiu principal d'aquest curs és contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb
malalties avançades i als seus familiars, així con recolzar als professionals que els atenen mitjançant
l'elaboració e implementació d'un model d'atenció psicosocial de referència que naix d'una visió
integral  del  tractament  de  l'individu.  Per  tot  això,  aquest  postgrau  s'ha  dirigit  especialment  a
llicenciats i/o diplomats de l'àmbit socio-sanitari, així com a professionals d'aquest sector.

El curs ha tingut una durada de 250 hores de formació presencial, on-line i cal destacar la part
pràctica, ja que s'han firmat 7 convenis amb distintes associacions i centres sanitaris de la província
que han permès que els alumnes hagen pogut prendre contacte amb la realitat d'aquestes malalties.

El  curs va començar el  6 d'octubre de 2009 i  finalitzà el  13 d'abril  de 2010,  amb 25 alumnes
matriculats.



Alumnes del postgrau “Atenció Psicosocial a persones amb malalties avançades i els seus familiars”
el dia de la cloenda del curs

Jornades “Tècniques de venta aplicades a la inserció laboral II”

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de l'UJI es va encarregar de la gestió i
difusió d'aquestes jornades que es van celebrar el 30 d'abril de 2010 a la FCJE.

Aquestes jornades s'emmarquen dins del Programa Incorpora de la Fundació Obra Social La Caixa;
aquest Programa recolza iniciatives a favor de la integració sociolaboral de persones amb especials
dificultats per a accedir a un lloc de treball, estant aquestes jornades especialment dirigides a totes
aquelles persones interessades al camp de la inserció laboral.

Les jornades van ser tot un èxit, ja que van contar amb més de seixanta assistents.

“II Jornades sobre Justícia Econòmica”

Aquestes jornades van ser organitzades per l'Àrea de Filosofia del Dret de la Universitat Jaume I i
per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

Van tindre lloc el 31 de març de 2010 a la Facultat de Ciències Humanes i Socials i van tractar sobre
la integració dels drets humans com a variables del desenvolupament econòmic. Aquestes jornades
van estar  obertes  al  debat  crític  i  es  per  això que es  va realitzar  una  mesa  de ponències  i  un
col.loqui.

Altres Activitats
L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UJI sempre s'ha caracteritzat per
donar suport a aquelles iniciatives d'ONG's o associacions que pretenen conscienciar i sensibilitzar
a la comunitat universitària sobre les carències i les limitacions d'altres societats que s'encontren en
inferioritat de condicions enfront la nostra.



Així, en aquest sentit, l'OCDS va participar en la gestió i difusió de l'exposició “El Sur trabaja”  de
la Fundació Pau i Solidaritat PV. Aquesta exposició es va poder visitar al llarg del mes de març de
2010 a la FCJE. L'Exposició pretenia sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància i la necessitat
de defensar el treball digne en tot el món, i  implicar als treballador i treballadores de la nostra
comunitat a posar en marxa accions de cooperació i solidaritat amb els països del sud.


