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Programa d’informació i atenció al públic. Racó de la 
Solidaritat 

 
El 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 aspectes de solidaritat. 

La seua finalitat és estar a disposició de la comunitat universitària per a informar-la sobre les 
activitats pròpies i de les d’altres organitzacions relacionades amb la cooperació i la solidaritat. 

 L’àmbit de gestió dels  programes és  l’ Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat de l’UJI. Aquesta oficina pretén promocionar el voluntariat social i de la Cooperació 
al desenvolupament en la comunitat universitària, sensibilitzar-la sobre la situació de 
desigualtat actual. Fomentar i donar suport a la investigació destinada a identificar necessitats, 
dissenyar programes i l’avaluació d’aquests. 

 

Les activitats que es realitzen dins del “Programa d’informació i atenció al públic” són les 

següents: 

 Atenció diària al públic que s’apropa al Racó per a la recerca d’informació sobre el 
voluntariat i solidaritat. 

 Recepció d’informació sobre diversos àmbits de la solidaritat. 

 Exposició i actualització de la informació en panells i taulers d’anuncis. 

Per al desenvolupament d’aquestes activitats es disposa de tots els mitjans amb què compta la 
Universitat Jaume I, entre altres  

 Dos pàgines web: - www.uji.es/serveis/ocds  i   www.uji.es/serveis/raco 

Són webs on es pot trobar informació relacionada amb la cooperació internacional, solidaritat i 
voluntariat. S’actualitzen constanment amb totes les novetats que es produeixen en aquests 
temes. 

 Ràdio Vox UJI 

 Periòdic Vox UJI 

 Agenda del dia UJI 

 

http://www.uji.es/serveis/ocds
http://www.uji.es/serveis/raco
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Accions de voluntariat 
 

Programa de formació del voluntariat 

Programa de formació gratuït que es desenvolupa des del curs 1994/95. El curs 2006/2007 
coincideix en la XIII edició del programa. 

Aquest programa està finançat per la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat 
Valenciana (FUNDAR), i el seu desenvolupament està a càrrec de la Universitat Jaume I. 

Aquests cursos tenen com a objectiu donar informació i formació a l’estudiantat, PAS i PDI de 
la Universitat Jaume I en l’àmbit del voluntariat i sensibilitzar les persones participants per tal 
que adquirisquen consciència sobre les problemàtiques actuals. 

El Programa de formació de voluntariat universitari consta de dues fases: 

- Formació genèrica: curs bàsic “Participació ciutadana i voluntariat”. Amb la duració de 10 
hores 

- Formació específica: la durada d’aquests cursos és de 20 hores cadascun (15 hores teòriques i 
5 de pràctiques) 

 

L’estudiantat pot elegir entre 9 àrees: 

 Drogodependències 

 Prevenció i tractament de la Sida 

 Voluntariat i discapacitat 

 Ecologia i medi ambient 

 Mediació en la resolució de conflictes 

 Menors en situació de risc 

 Promoció de la dona 

 Desenvolupament i cooperació internacional 

 Immigració i Interculturalitat 
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PARTICIPACIÓ CURSOS VOLUNTARIAT 2006-2007  

CURSOS DE VOLUNTARIAT INSCRIPCIONS PERCENTATGE 
D’ASSISTÈNCIA

IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT 33 42,4% (14) 
DROGODEPENDÈNCIES 35 40% (14) 

MEDIACIÓ EN LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 33 57,5% (19) 
MENORS EN SITUACIÓ DE RISC 43 25,5% (11) 
VOLUNTARIAT I DISCAPACITAT 16 43,7% (7) 
PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE LA SIDA 13 46,1% (6) 
ECOLOGIA I MEDI AMBIENT 15 86,6% (13) 
DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 49 22,4% (11) 
PROMOCIÓ DE LA DONA 20 40% (8) 
FORMACIÓ BÀSICA 77 78,9% (41) 

 
 
Cal destacar dins del curs de voluntariat “Ecologia i medi ambient”, les pràctiques de reforestació 
que es van fer a la Serra d’Espadà per l’alumnat del curs, els dies 17 de febrer i 3 de març de 
2007. 
En total van haver 48 participants i l’objectiu d’aquesta pràctica va ser possibilitar i estimular la 
participació activa dels universitaris i universitàries i les persones relacionades amb l’UJI en la 
conservació i millora del patrimoni natural a través del voluntariat mediambiental. Per 
aconseguir aquest objectiu es van plantar 250 arbres i arbusts autòctons.  

 

 
Reforestació de la Serra d’Espadà, curs 2006/2007 
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Borsa de voluntariat 

Base de dades on s’inscriu l’estudiantat de forma voluntària, accedint al formulari d’inscripció 
que es troba a la següent adreça: 
 

 http://www.uji.es/CA/serveis/raco/particip/borsa.thtml   

L’objectiu de la mateixa és posar en contacte els seus components i les distintes organitzacions 

que requereixen la seua col·laboració. 

Les dades d’aquesta borsa s’actualitzen biennalment. 

La OCDS s’encarrega també de la formació genèrica i específica dels voluntaris i voluntàries. 

Les persones interessades poden elegir entre distintes àrees: 

 Integració de persones discapacitades 

 Acollida d’estudiantat estranger 

 Solidaritat internacional 

 Voluntariat mediambiental 

 Voluntariat social i ciutadà 

 OPSIDE (Observatori Psicosocial de Recursos en situacions de Desastre) 

 OPI-UJI (Observatori permanent de la Immigració) 

Servei de Voluntariat Europeu  

El sistema universitari espanyol, representat per la CRUE, considera que la Universitat deu 
assumir un paper protagonista en els processos de desenvolupament humà, explorant i 
portant a la pràctica noves estratègies destinades a construir una societat més justa i 
participativa a través del voluntariat, i la cooperació, per tot açò la Universitat obri les portes 
a programes que potencien la formació dels membres de la comunitat universitària. 

Aquest programa de voluntariat europeu permet a joves d’entre 18 i 25 anys realitzar una 
activitat de voluntariat en un país de la Unió Europea distint al seu durant un període que pot 
oscil·lar entre sis i dotze mesos. 

Aquest programa el desenvolupa l’INJUVE i algunes de les despeses que es cobreixen són 
el viatge d’anada i tornada, l’allotjament i la manutenció del voluntari/ària. 

Nombrosos estudiants i estudiantes s’han interessat al llarg d’aquest curs sobre aquest 
programa, i s’han apropat al Racó de la Solidaritat per a demanar informació. 

Aquest curs en setembre de 2006, una estudiant de la UJI, va ser admesa en un projecte 
d´una organització de Finlandia “Youth Departament ot Kokkola City”. L´estudiant està 
prestant el seus serveis com a voluntària en aquesta associació fins el 25 de setembre de 
2007. 

Nosaltres considerem molt positiu que una persona formada en la nostra universitat puga 
realitzar eines de voluntariat; en primer lloc com a complement a  la seua  formació i en 
segon, com a representant de la nostra comunitat a un altre país europeu, Finlandia , tant 
distant culturalment com geogràficament. 

http://www.uji.es/CA/serveis/raco/particip/borsa.thtml
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2º Congres d’associacionisme i voluntariat de la Comunitat Valenciana  
 

Al voltant de 400 representants d´organitzacions socials i persones voluntàries de tota la 
Comunitat Valenciana van reflexionar a Alacant, els passats dies 9, 10 i 11 de novembre de 
2006 sobre el reptes a què s’enfronta el anomenat “Tercer sector no lucratiu” i van elaborar un 
document de conclusions i propostes d´acció, entre les quals destaca la de fomentar la 
responsabilitat social de les empreses com a mesura eficaç per a pal·liar les desigualtats 
socials. 
 
Aquest congrés ha estat organitzat per la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la 
Comunitat Valenciana (FUNDAR) . El objectiu general del congrés va ser reflexionar sobre 
els valors que inspiren la acció voluntària, l’emergència de noves necessitats, derivades de 
fenòmens socials com els moviments migratoris, el envelliment de la població i el augment de 
col·lectius en risc d´exclussió social. 
Des del Racó de la Solidaritat han participat dos personas  en una taula redona  en la qual 
estaven representades totes les universitats de la comunitat valenciana. 

 
 

Xarxa universitària de solidaritat 

“Univolum” és una llista de distribució electrònica que es va crear a la Universitat Jaume I a 
partir del compromís que es va adquirir en el I Congrés Estatal de Voluntariat realitzat a 
València. 

Els objectius són permetre els i les responsables de voluntariat de totes les universitats 
d’Espanya estar en contacte d’una manera més directa, compartir iniciatives i tenir una 
política de voluntariat més homogènia. 

 

Accions de solidaritat 
Programa “Pisos solidaris” 

És una iniciativa de l’Ajuntament de Castelló, Institut Valencià de l’Habitatge (IVVSA) i la 
Universitat Jaume I, que ofereix a l’estudiantat l’oportunitat d’aprendre i viure en contacte 
directe amb els habitants del barri Sant Llorenç de Castelló, mitjançant la col·laboració en 
distintes iniciatives (associacions, programes culturals, pràctiques d’assignatures...). 

Per al curs 2006-2007 se’ls ha ofert 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 
estableix al barri Sant Llorenç 



Memòria ODCS 2006/2007  

Nombre de preinscripcions en el curs 2006-2007: 22 

Nombre de persones admeses en el curs 2006-2007: 13 

En aquesta vuitena edició, cal destacar  que amb motiu del dia de la “NO VIOLENCIA DE 
GENERE” els estudiants han participat en  una exposició de fotografies que reflexen les 
activitats que es porten a carrec des del  programa “Pisos solidaris” en el barri , finalitzan aquest 
dia en una activitat lúdica. 
 

 

 
 

Fotografia del dia de la  “NO VIOLENCIA DE GENERE” 
 
 

 
Tambè cal nomenar que amb motiu del DIA DE LA DONA 8 de març, els estudiants han 
participat en la dinamització i  recolçament que s´ha dut a terme amb l´Associació de Dones  
del grup Sant Llorenç. aquesta va finalitzar amb una activitat lúdica. 
 
 
El Racó de la Solidaritat ha organitzat un “taller d´escolta”, en el que han participat els 
estudiants del programa de Pisos solidaris, aquest taller ha estat a càrrec d´un  professor que 
col.labora amb l´OCDS i la finalitat era reforçar les relacions entre el propi grup i el seu 
entorn.  
 

8 
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Fotografia taller d´escolta curs 2006/2007 
 
 

Programa “Viure i conviure” 

Programa que potencia la convivència entre l’estudiantat universitari i les persones majors. 

Està patrocinat per Caixa Catalunya en col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló i la 
Universitat de Castelló. 

Aquest programa te com a objectiu pal·liar la soledat de les persones majors i facilitar el accés  
d´allojament  als estudiants amb pocs recursos  

L’estudiantat s’allotja en el domicili de persones majors que tenen necessitat de companyia i 
així joves 
i majors passen a compartir pis,  i temps lliure. 

 

  

 
9 
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Programa “Viure i conviure” 2006/2007 

 
 PERSONES MAJORS ESTUDIANTS 
Nº solicituds  noves 3 9 
Sense perfil 0 2 
En espera 0 1 
Abandons 3 1 

Nº Parelles que continuen del curs anterior: 2 
Nº Parelles Actuals 8 

 
 
En aquest curs 2006/2007, el dia 6 de febrer a Barcelona ha tingut lloc la II Jornada Técnica 
del programa Viure i Conviure, en aquesta jornada  ens van tractar diversos temes (models 
de funcionament del programa, experiències pràctiques, treball en grup de casos reals...) El 
Racó de la Solidaritat va participar en aquesta jornada, en una taula de treball. 
 
El programa aquest any 2007 ha cel·lebrat el 10ª aniversari, així que per aquest motiu els dies 
18 i 19 de juny han tingut lloc a Barcelona unes jornades amb conferències i taules redones 
on han participat ponents de gran nivell professional (Zygmunt Bauman, Ricardo Forter, 
Enrique Gil Calvo, Mia Couto..) 
El Racó de la Solidaritat ha estat present en aquestes jornades en el debat que ha tingut lloc 
sobre el prejudicis socials i culturals sobre la joventud i la vellesa, aportant experiències 
positives entre aquestes relacions intergeneracionals. 
 

 
 
Dia de lluita contra la sida 

Campanya de sensibilització sobre tot allò que comporta aquesta 

malaltia. Els objectius són: 

• Conscienciar sobre el fet que la sida és un problema de tots 

• Facilitar informació per a potenciar la prevenció 

Les activitats que es van desenvolupar dins la campanya “Dia de la lluita contra la sida 2006” 
van ser les següents: 

- Concurs de cartells “Dia de la sida”  

- Dies 27, 28,  29 y  30  de novembre  de 2006 va tindre lloc curs de voluntariat sobre prevenció 
i tractament de la sida  

- Dia 30 de novembre 

• Actuació de “Món d´Animació”, a les cafeteries de la universitat 
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• Expressió lliure de solidaritat a l´Àgora: “Creem el nostre lloc comú en la Sida” 

- Dia 1 de desembre 
• Lliurament i entrega dels premis del concurs de la Sida de l’edició 2006/2007 

• Taules informatives a les dues Facultats (Humanes i Jurídiques) i a l´Escola Superior de 
Tecnologia i CC. Experimentals 

• Coneix UNISEXSIDA, al vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials 

• Roda de premsa “Prevenció de la sida a la nostra Universitat:situació actual i reptes 
futurs” 

- De l’1 al 15 de desembre 
• Exposició de cartells , al vestíbul de l´Escola Superior de Tecnologia i CC. 

Experimentals 
 

 

 

 

  Entrega del primer i segon premi als guanyadors del concurs de cartells “Lluita contra la sida” 

2006/2007. 

 

Accions de cooperació 

11 
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Programa 0’7% 

La Junta de Govern del 20 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% 
addicional 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 desenvolupament. 

En aquest curs 2006/2007 es durà a terme la setena convocatòria d’ajudes per a projectes de 
cooperació al desenvolupament; el seu objectiu és finançar o cofinançar activitats relacionades 
amb projectes de desenvolupament promogudes per membres de la comunitat universitària de 
l’UJI. 

Els criteris de selecció dels projectes són: 

• Implicació de la Universitat en el projecte 

• Viabilitat del projecte 

• Persones a les quals beneficia 

• Projectes que no puguen ser finançats per altres organismes  

• Si el total sol·licitat és superior al total de la convocatòria, la concessió serà reduïda de 

manera proporcionals  fins al mínim per a que el projecte siga viable 

En aquesta convocatòria, les ajudes s’han distribuït de la següent manera: 
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CONVOC  ATÒRIA D’AJUDES PER A PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT 

ONG/ORGANISMES QUE HI 
COL·LABOREN 

 

PROJECTE 
 

ANIUKCAS (Associació de xiquets de Ucrainià)  
 
CASTELLÓ 

Programa d’acollida temporal estiu 2007 

SAKYA KUNGA SHEDUP LING SCHOOL 
 
INDIA 

SAKYA KUNGA SHEDUP LING SCHOOL 
Recolçament als tibetans refugiats a l’India (ajuda per al 
manteniment  d’una escola de xiquets orfans) 

GRUPO MISÓFILO A.C. 
 
MÉXIC  

Sanejament i educació ambiental en 2 micro regions 
marginals   

ASSOCIACIÓ PER LA COOPERACIÓ AMB EL SUD 
(ACSUD) LAS SEGOVIAS 
 
VALÈNCIA 

Construint alternatives. Les lluites per al futur dels pobles 
de Guatemala.  

CATEDRA UNESCO DE FILOSOFIA PER LA PAU Planificació, organització i preparació de materials i 
programes per al Màster Internacional en Estudis de Pau, 
Conflictes i Desenvolupament.  

ASSOCIACIÓ QUISQUEYA  
 
ONDA (CASTELLÓN) 

Posada en marxa de centres d’educació i nutrició a 
Guayabal (República Dominicana) 

ASSOCIACIÓ D’INVESTIGADORS PER AL 
CODESENVOLUPAMENT 
 
CASTELLÓ 

Curs sobre formulació de projectes en codesenvolupament. 

UNIVERSITAT DE VALPARAISO 
 
XILE 
 

Maleta de jocs interculturals 

FUNDACIÓ DE RECOLÇAMENT INFANTIL, CUENCA 
NEXAPA, A.C. 
 
MÈXIC  

Disseny i implementació d’un pla de comunicació per a la 
ONGD 

FUNDACIÓ ISONOMIA PER LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS 
 
ESPANYA 

IV Congrés Isonomia “Identitat de gènere vs identitat 
sexual” 
 

ASSOCIACIÓ HUMANITÀRIA AMERICANA 
D’ALACANT 
 
ALACANT 

Enfortiment del lideratge de dones colombianes 
immigrants, residents a la Comunitat Valenciana    

UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
 
CUBA 

Enfortiment de la Oficina de Cooperació Internacional de la 
Universidad de La Habana 
 

SODEPAU 
Consell Assessor Indígena del poble mapuche (Buenos 
Aires) 
 

Recuperació de territoris tradicionals. Recolçament jurídic 
a les comunitats mapuches 
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Formació 

X JORNADES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT: ALTERNATIVES 
PER ELIMINAR LA POBRESA EN EL SEGLE XXI 

Aquestes jornades es van dur a terme mitjançant conferències, taules redones i seminaris, en 
els quals van participar nombrosos experts i expertes en el tema central al voltant del qual 
giraven les jornades: Alternatives per eliminar la pobresa en el segle XXI 

Les jornades es van desenvolupar durant els dies 23, 24 y 25  d’octubre de 2006, a l’aula 
Magna de la Facultat de Ciències Humanes de l’UJI i eren convalidables per un crèdit de 
lliure configuració a les persones que van assistir-hi al 80%. 
 

 
Foto de la Inauguració de les Jornades 

 
 
CURS DE FORMACIÓ “AVALUACIÓ INTEGRADA COM INSTRUMENT DE MILLORA 
CONTINUA EN LES ONGD” 
 

El pla anual de cooperació al desenvolupament de la Generalitat 2006 , proposa la 
promoció d´accions encaminades a la formació de tots els agents de cooperació de la 
Comunitat Valenciana en la planificació, gestió i avaluació de projectes. Per aquest motiu 
una de les accions que es va dur a terme va ser aquest curs, organitzat per l´Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de l´UJI, per el Consell Universitari 
Valencià de Relacions internacionals i cooperació (CUVRIC) i per la Direcció General de 
Cooperació al Desenvolupament . 
 
Aquest curs es va desenvolupar durant els dies 23 i 24 de novembre de 2006, a la sala de 
Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l ´UJI. L’assistència va ser 
de 59 persones. 
 
Els objectius del curs foren conèixer de manera pràctica l’importància i les eines de 
l’avaluació con un procés transversal en la gestió d’intervencions de desenvolupament, 
però també com un element de millora contínua i aprenentatge per a la gestió  de les 
organitzacions. 

14 
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Inauguració del curs d´avaluació 

VII CURS INTERUNIVERSITARI DE POSTGRAU EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
En aquest curs participen les cinc universitats públiques valencianes i la Direcció General de  
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana i es desenvolupa principalment 
al col·legi major La Coma (Paterna). 

L’objectiu és donar una major formació en determinats aspectes a l’hora d’enfocar les 
accions de cooperació amb garanties. 

El curs té una durada de 300 hores, d’octubre de 2006 a setembre de 2007. 

Consta de 9 mòduls teòrics i 3 jornades intensives: un dels mòduls teòrics del curs i una 
jornada intensiva es van realitzar a l’UJI, durant els dies 27 i 28 d’abril de 2006. 

És requisit d’accés tindre titulació universitària. 

El nombre d’inscripcions de matricula foren  98 persones i finalment els matriculats 50 
persones 

CURS DE POSTGRAU D’ESPECIALITZACIÓ EN AJUDA HUMANITÀRIA (3ª edició) 
 
Curs d’especialització que pretén formar professionals que puguen constituir un col·lectiu 
preparat per a actuar davant qualsevol tipus d’emergència. 

És una iniciativa de la Universitat Jaume I i la Creu Roja, finançada per la Direcció General 
de Cooperació al Desenvolupament. 

Les persones destinatàries d’aquest curs són titulats/des universitaris, membres de ONG, 
personal de l’administració pública, personal de protecció civil i en general totes les persones 
interessades a especialitzar-se en l’àmbit de l’ajuda humanitària internacional. 

El curs consta de 320 hores (32 crèdits) dividides en formació bàsica, específica i activitats 
complementàries. 

Aquest curs s’ha desenvolupat des de setembre de 2006 a juliol de 2007 i l’alumnat que ha 
15 
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superat el curs forma part de la borsa de treball de Creu Roja per a delegats internacionals. 

El nombre de preinscripcions van ser 33 i finalment els matriculats 27.  

Dins d´aquest curs cal destacar el simulacre d´una situació d’emergència, que va tindre lloc a  
Alcalà de Xisvert. L´objectiu era que els estudiants ficaren en pràctica tots el coneixements 
adquirits al llarg de tot el curs . En aquesta activitat els estudiants han passat per tots el 
escenaris que se poden trobar en una situació d’emergència. 

 
L’alumnat del Curs d’Ajuda Humanitària el dia de la simulació 

 
Aquest any s´ha editat un video del curs d´Ajuda Humanitària, aquest es pot consultar en la 
pàgina web del Racó de la Solidaritat dins de formació en cursos . Aquest video té una 
duració de set minuts i trasmet clarament els objectius d´aquest curs. 

 

• CURS DE FORMACIÓ SUPERIOR GESTIÓ BÀSICA D’ENTITATS NO LUCRATIVES 
(2ª edició) 
Aquest curs té per objectiu l’estudi de les entitats no lucratives, desenvolupa els aspectes 
legals, comptables, fiscals, financers i de gestió del patrimoni, així com la col·laboració 
empresarial i la gestió del voluntariat. 

El curs té una durada de 30 hores (28 hores presencials de continguts de caràcter teòric i 
pràctic, i 2 hores d´activitat docent no presencial), es desenvolupa al centre cultural “ Les 
Aules” de Castelló. Durant els caps de setmana dels mesos d´abril i maig  de 2007. 

Les persones destinatàries del curs són professionals i estudiantat interessats en la gestió de 
les entitats sense finalitat lucrativa. 

16 



Memòria ODCS 2006/2007  

17 

Aquest curs es convalidable per 1,5 crèdits de lliure 

configuració. El nombre de persones matriculades ha sigut 

de 25 . 

• ASSIGNATURA D’ESTIL “GLOBALITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT. LES 
POSSIBILITATS DE LA COOPERACIÓ AL SEGLE XXI” 

Durant el curs 2003-2004 es va afegir a l’oferta anual de la Universitat Jaume I l’assignatura 
d’estil Globalització i Desenvolupament. Les Possibilitats de la Cooperació al Segle XXI. 

Hi pot assistir alumnat de totes les titulacions i està reconeguda amb 4,5 crèdits. 

L’acollida d’aquesta assignatura per part de l’estudiantat ha sigut positiva, ja que al curs 
2006/2007 s’han matriculat 37 alumnes. 

 

Seminari de Codesenvolupament 

Aquest seminari es va iniciar en el curs 2000-2001 i pretenia donar resposta a la preocupació 
existent en el llavors Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació per al programa de 
beques a l’estudiantat de països en vies de desenvolupament. 

Així, aquest Vicerrectorat va engegar el projecte d’incorporació a l’UJI i seguiment 
d’estudiantat provinent de països en vies de desenvolupament, amb l’objectiu que l’estudiantat 
poguera contrastar la seua experiència amb l’adquirida al nostre país i al mateix temps, després 
de la realització dels estudis, aquest mateix estudiantat actuarà com a agent de desenvolupament 
en els països arran de l’aprenentatge adquirit a la nostra Universitat. 

Amb aquest seminari es pretén que aquest estudiantat incorporat a l’esfera universitària i amb 
distintes identitats culturals, realitze un treball que repercutisca positivament tant en ells 
mateixos com en les societats de les quals procedeixen. 

Per aconseguir aquests objectius, en el curs 2004-2005 es va constituir l’Associació 
d’Investigadors per al Codesenvolupament de la Universitat Jaume I (ASIC-UJI) que pretén 
investigar en matèria de cooperació internacional i codesenvolupament, amb l’organització de 
diverses activitats com ara cursos, conferències, taules redones... 

Aquest any l’associació  ASIC-UJI ha  organitzat  un curs anomenat “Mediació Intercultural en 
l´Àmbit educatiu” amb l´objectiu  de proporcionar les estratègies bàsiques per al treball de la 
mediació intercultural, facilitant la comunicació i relació entre persones heterogènies 
culturalment, conscienciar sobre prejudicis, afavorir el coneixement i la valoració positiva i 
crítica de les cultures minoritàries. 

Es va desenvolupar el 5, 6 i 7 de juny de 2007, la duració va ser de 18 hores i els matriculats 
foren  22 persones 

 

Projectes europeus. Iniciativa europea Equal: projecte Compass 
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PROJECTE COMPASS 
La Universitat Jaume I, a través del Vicerectorat de Cooperació Internacional i Solidaritat, 
participa en el Projecte Compass, de la Iniciativa Comunitària Equal, projecte que 
s’adscriu a l’eix 1 (millorar la capacitat d’inserció professional) i a l’àrea temàtica 1 
(facilitar l’accés i la incorporació al mercat de treball de persones amb dificultats per 
integrar-se o reintegrar-se) de l’esmentada iniciativa. 
 
El període total del projecte abasta des de gener de 2005 a desembre de 2007. 
 
La Universitat Jaume I participa en tres de les quatre línies d’actuació de les que consta. No 
obstant, la participació en cadascuna d’elles és diferent. 
 
Així, en la Línia d’Actuació 1, Ocupació social, que té com a objectiu acompanyar en els 
processos de generació d’ocupació solidaria, empreses d’inserció i centres especials 
d’ocupació, la UJI actua com a entitat col·laboradora, tenint com a principal objectiu la 
sensibilització a tot l’alumnat universitari, i en especial, als estudiants d’empresarials, 
ADEM, psicologia (recursos humans) i relacions laborals , en quant a economia social i 
ocupació solidaria. 
 
Pel que fa a la Línia d’Actuació 3, Creació de xarxes de cooperació, els objectius de la 
qual són la promoció d’una cultura de complementarietat i consolidació d’estructures, la 
UJI coordina aquesta línia junt amb la Diputació provincial. Per tant, tindrà una 
participació molt activa en la creació de la Agencia “Castelló Social”, en especial en el 
disseny i posada en marxa d’un Observatori d’allò social així com en l’organització 
d’intercanvis i fòrums.  
 
Finalment, la UJI participarà en la Línia d’Actuació 4, Mesures d’igualtat, com una més 
de les entitats que formen la AD (Agrupació de Desenvolupament) recolzant la promoció 
d’estratègies dirigides a introduir la perspectiva de gènere a través de processos de 
sensibilització i mesures d’acció positiva. 
 
En aquest curs 2006-2007 l’UJI ha tingut una participació molt activa en el projecte. S’han 
realitzat en i/o des d’aquesta institució, relatives al projecte Compass, les següents 
activitats: 
 

Disseny i elaboració de l’Observatori Castelló-net. La Universitat Jaume I, de forma 
conjunta amb la Diputació de Castelló i Creu Roja Castelló, han realitzat el disseny de 
l’Observatori Castelló-net. Castelló-net és una aposta per optimitzar els recursos a nivell 
provincial mitjançant la coordinació dels diferents agents implicats (agents socials, 
empresariat, administració pública i professionals) a través d’una estructura estable la 
finalitat de la qual siga, d’una banda, donar suport i assistència tècnica amb el foment del 
treball en xarxa i, d’altra, facilitar la presa de decisions a distints nivells en base a 
informació sòlida, tècnica i contrastada. Durant el curs 2006-2007 s’ha tancat tot el procés 
de disseny i implementació informàtica de la ferramenta, que reste activa en la xarxa des de 
març de 2007. En l’actualitat s’estan portant a terme activitats de testeig i dinamització.  
 

Projecte de Millora Educativa: Panell d’experts/es en Economia i Ocupació Social. La 
UJI va presentar amb coordinació amb el Projecte Compass un projecte de millora educativa 
amb l’objectiu de preparar als/a les futurs/es professionals per al mercat laboral mitjançant 
el desenvolupament d’una serie de competències que aglutinen no només els coneixements 
propis de la seua disciplina sinó també aptituds i competències transversals personals tals 
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com el reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat, el raonament crític o el 
compromís ètic tal i com marca l’Espai Europeu d’Educació Superior. Tot açò dins un àrea 
de coneixement i perfil professional basat en la ocupació i economia socials. 
 

Participació en el Congrès Intermedi del Projecte Compass. La tècnica responsable a 
la Universitat Jaume I del Projecte Compass va presentar el treball realitzat en el GT3 en el 
congrès intermedi, que es va celebrar el dia 9 de novembre a l’Edifici de Postgrau de la 
Universitat Jaume I. 
 
La Universitat Jaume I va actuar com amfitriona de la Comisió Tècnica que el Projecte 
Compass va realitzar el passat 10 de maig en la Sala de Juntes de l’Edifici de Rectorat, on es 
van reunir els representants de les 16 entitats pertanyents a l’Agrupació de 
Desenvolupament Castelló Social, encarregada de la gestió del Projecte Compass.  
 

Difusió guardó Accord a l’acció social de les empreses. Des de la OCDS s’ha realitzat 
en el context universitari la difusió del guardó Accord a l’acció social de les empreses 
(acció gestionada pel projecte Compass i la Cambra de Comerç de Castelló), amb 
l’aportació de tota la informació al respecte a aquells serveis universitaris amb contactes 
amb empreses: FUE, OCIT (Àrea d’Inserció Laboral i Pràctiques en Empresa), etc. A més a 
més, la Universitat Jaume I participa com a jurat d’aquest guardó. 
 
La Universitat Jaume I ha elaborat, juntament amb Creu Roja i la direcció de la Diputació 
de Castelló, la sol·licitud d’Acció 3 del Projecte Compass. L’Acció 3, dins la iniciativa 
EQUAL, suposa un finançament extra per tal de transferir una bona pràctica desenvolupada 
durant el projecte. En aquest cas, va ser l’Observatori Castelló-net, coordinat per la UJI, la 
bona pràctica seleccionada i sobre la que es va presentar l’Acció 3, que finalment va ser 
concedida el passat 10 de maig i actualment està en procés d’execució, sent coordinada per 
la UJI i Creu Roja. 

 

 

Beques i ajudes 

• PROGRAMA D’AJUDES A ESTUDIANTAT DE PAÏSOS EN VIES DE 
DESENVOLUPAMENT 

Són beques per a l’accés a l’ensenyament superior i especialitzat (doctorat) dirigides a 
estudiantat 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 compta amb el suport de l’USE en el seguiment docent de l’estudiantat i 
es desenvolupa des de l’any 2001; el curs 2006-2007 és la quinta edició del programa. 

- Nombre d’estudiantat de doctorat provinent de països en vies de desenvolupament que ha 
rebut ajudes d’estudi per al curs 2006-2007: 6. 

- Nombre d’estudiantat d’ensenyament superior de països en vies de desenvolupament que 
ha rebut ajudes d’estudi per al curs 2006-2007: 1. 
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- Nombre d’estudiantat de doctorat provinent de Cuba que ha rebut ajudes d’estudi per al 
curs 2006-2007: 4. 

• BEQUES BANCAIXA DE CODESENVOLUPAMENT (5ª edició) 

Aquesta beca consisteix en el pagament de la matrícula i d’un import mensual per 
allotjament, manutenció i assegurança. 

L’estudiantat becat col·labora en tasques de la OCDS relacionades amb el desenvolupament, 
la immigració i el codesenvolupament, i prepara un pla professional viable per a la 
finalització dels seus estudis i retorn al seu país. 

Durant el curs 2006-2007 s’han atorgat dues beques d’aquest tipus: 

− Estudiant matriculat en el programa de doctorat “Responsabilitat civil en els sectors de 
risc”, procedent de Colòmbia. (renovació de l´any anterior)  

− Estudiant matriculat en el programa de doctorat “Pau, conflictes i democràcia”, procedent 
de Kenia. 

• BEQUES CODESENVOLUPAMENT UJI (2ª edició). 

Les beques de codesenvolupament UJI consisteixen en ajudes mensuals per allotjament, 
manutenció i matrícula, i s’adrecen a estudiantat de l’UJI precedent de països en vies de 
desenvolupament amb especials dificultats econòmiques per continuar els seus estudis. Les 
persones becàries de codesenvolupament de l’UJI 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 aquests temes. 

Aquestes beques han sigut atorgades a dos estudiants, un provinent de Veneçuela  i l’altre de 
Romania. 

 

OPI - UJI 

OBSERVATORI PERMANENT DE LA IMMIGRACIÓ (OPI-UJI) 

Entitat científica i social creada en el darrer trimestre de 2003 per a l’anàlisi, investigació i coadjuvació de 
la integració d’immigrants. 

Els objectius més rellevants que persegueix l’OPI són: 

 Conèixer les condicions de vida i laborals sobre la població immigrant extracomunitària i procurar 
millorar-les. 

 Disposar i oferir informació actualitzada sobre els processos migratoris contemporanis mitjançant 
conferències, cursos, seminaris i publicació periòdica especialitzada sobre el tema. 

 Facilitar l’entesa entre les diferents cultures que conviuen a Castelló i en el conjunt de la Comunitat 
Valenciana. 

Les activitats més destacades que s’han realitzat durant el curs 2006-2007 són: 

● Organtizació d´activitats: 
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• Tancament del treball d’investigació pròpia sobre la població immigrant a Castelló i 
preparació de la publicació per a la seua presentació el primer trimestre del pròxim curs 
baix el títol: Capitalisme,  migració i identitat. Immigració i societat castellonenca (i del 
P.V.): un estudi de cas. 

• Col·laboració en el curs de Formació Superior: Mediació Intercultural en l’àmbit Sanitari 
amb els fons de la D.G. d´Immigració de la Generalitat Valenciana 

• Cicle de conferències “Globalització i Migracions” en col·laboració amb el Departament 
d’Economia i amb el finançament entre altres de la D.G. d´Immigració de la Generalitat 
Valenciana: 
- 09/11/06, “La política immigratòria en Espanya”, per Juan María Calles, 
Subdelegat del govern a Castelló 
- 16/11/06, “Migracions, mercat de treball i inclusió” per Philip Muus, geògraf 
social de la Universidad de Malmö. (Suecia)
- 10/01/07,  “Perspectives de l’emigració romanesa” per Ian Ianos, catedràtic 
 de la Universitat de Bucarest. 
- 30/03/07, “Mediació Intercultural en la Societat Actual. L’experiència del SEMSI” per 
Sakina Souleimani, coordinadora del Servei de Mediació Social Intercultural de 
l´Ajuntament de Madrid. 

La mitjana d’assistència per conferencia va ser de 55 persones. 

• S´ha donat continuïtat a la dinamització de la Xarxa Medimigra amb la preparació de les I 
Jornades de Treball Medimigra i la difusió d’informació a la llista de distribució creada. 

• III Setmana Intercultural BANCAIXA-UJI, celebrada del 27 de novembre a l´1 de 
desembre de 2006, per donar a conèixer la diversitat cultural de les persones immigrades a 
Castelló i sensibilitzar la comunitat universitària i la societat castellonenca en general sobre 
el tema de la immigració:  

Les activitats desenvolupades van ser les següents: 

 Dues taules rodones:  

o “La integració de la població immigrant a les nostres terres” amb Francisco 
Checa de la U. d´Almeria i Joan Josep Pujadas de la URV 

o El Magrib, els Drets Humans i la immigració” amb Boubker Khamlichi 
(Xarxa Chabaka) i Mehdi Lahlou, investigador de l´Institut Nacional 
d´Estadística a Rabat. 

 Un espai intercultural amb taller de Henna i escriptura àrab, te i pastes àrabs.  
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Taller àrab 

 

 Un taller de mediació intercultural (Associació Media Mundi). 

 Presentació del programa de codesenvolupament Wipala (ACSUD Las Segovias i 
Intiñan) i de la publicació “Ciudadanos del mundo. Ciudadanos de Rumanía” 
(Fundació CeiM i Bancaixa). 

 I Jornades de Treball MEDIMIGRA desenvolupades el 30 de novembre i l´1 de 
desembre en la qual Etienne Balibar les va obrir amb una conferència sobre “Models 
de ciutadania transnacional” 

o Al juny de 2006 es va començar la difusió de la convocatòria i els terminis de 
presentació de comunicacions, en coordinació amb diferents membres de la 
Xarxa Medimigra de les universitats de València, Alacant i Murcia, així com 
la Fundació CeiM 

o Van desenvolupar-se quatre meses:  

- Migracions i mercat laboral. Economia submergida i immigració. 

- Migracions i cultura. Immigració i identitat.  

- Migracions, gènere i família. 

- Polítiques d’immigració. Polítiques d’integració. 

o Es van exposar un total de 26 comunicacions per part de docents i 
investigadors de diverses universitats (Girona, Rovira i Virgili, València, 
Alacant, Murcia i Castelló) i entitats vinculades a la temàtica que 
possibilitaren interessants espais de anàlisis, reflexió i debat.  

o La publicació amb les aportacions més significatives i les ponències serà 
presentada la propera Setmana Intercultural prevista per a novembre amb el 
títol: Mediterranea Migrant II: I Jornades Medimigra. 

 Per a la conferència de clausura van comptar amb Graciela Malgesini experta en 
migracions i desenvolupament. 

22 
 Les activitats van comptar amb el patrocini de Bancaixa i la col·laboració de la 
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Fundació CeiM i ASIC 

 La mitjana d’assistència per dia va ser de 102 persones. 

● Participació en les següents activitats 

• Disseny del Master europeu de futura implantació (2008/2009): “Formació a la 
comunicació intercultural i a l’ensenyament de llengües” impulsat pel Departament de 
Filologia i Cultures Europees de la UJI. 

• Col·laboració amb l´exposició N-340 que es va exhibir a l´Espai d´Art Contemporani 
(EACC) del 20 d´octubre DE 2006 al 21 de gener de 2007 

• Setmana Jove de Vila-real organitzada per el seu Ajuntament del 12 al 15 d´octubre de 
2006 amb una xarrada amb el títol “Immigració i Interculturalitat el divendres 13 d´octubre 

• Jornades Tècniques: Convivència e Immigració en l’àmbit local organitzades per la 
Diputació Provincial de Castellón el 19 de novembre en el marc del projecte COMPASS 

• Jornades sobre Mediació Social Intercultural: Experiències i Prospectiva organitzades per la 
Fundació CeiM del 15 al 17 de novembre en el marc del projecte de I.C. Equal Analogí@s, 
Histories vinculades per a la integració. 

• Jornada Tècnica “Interculturalitat i Recursos Comunitaris” que va organitzar l´Ajuntament 
de Castelló en el marc de la II Setmana Intercultural de Castelló 

• Grup d’Indagació, Anàlisi i Treball “Dones Immigrants” convocat per la Fundació 
Isonomia a inicis del 2007 i en el que participen representants de: Creu Roja, Caritas, 
CC.OO., ASIC, així com professorals de l’educació secundaria i d’adults. 
http://isonomia.uji.es/html.php?file=docs/spanish/investigacion/index.php&html=docs/span
ish/investigacion/2_giat_mi.html&modo1=normal&modo2=resalta&modo3=normal&mod
o4=normal 

• Seminari City-to-City “Una proposta innovadora per a la integració dels immigrants en 
Europa” City to City organitzat pel Ajuntament de Valencia en la sessió desenvolupada el 
31/01/07. 

• V Congrés Nacional sobre la Immigració a Espanya que va tindre lloc a València del 21 al 
24 de març, organitzat per el CEIM, en la qual es van exposar tres comunicacions de 
membres de la UJI i on el professor Vicent Martinez Guzman va dirigir la mesa XXX 

• I Trobada d´Observatoris de les Migracions Internacionals que es va desenvolupar a 
Tenerife el 12 i 13 d’abril de 2007 i en el que varem participar un total de 15 Observatoris i 
centres d’estudis de les migracions del Estat Espanyol. Està prevista per al pròxim curs la 
publicació de les comunicacions i ponències. 

● Altres activitats de gestió: 

• Actualització de les dades estadístiques sobre la immigració a la província de Castelló 

• Difusió d’activitats vinculades a la immigració per mitjà de la llista de distribució 
Solidaritat, les associacions d’immigrants, Xarxa Medimigra i GIAT Dones Immigrants 

• Gestió dels finançaments externs aprovats per la D.G. d´Immigració i BANCAIXA. 

• Ampliació del fons bibliogràfic propi amb 67//73  nous títols. 

• Manteniment i actualització de la pàgina web institucional 

• Establiment de contactes amb l´Ajuntament de Castelló per a la organització conjunta de la 

http://isonomia.uji.es/html.php?file=docs/spanish/investigacion/index.php&html=docs/spanish/investigacion/2_giat_mi.html&modo1=normal&modo2=resalta&modo3=normal&modo4=normal
http://isonomia.uji.es/html.php?file=docs/spanish/investigacion/index.php&html=docs/spanish/investigacion/2_giat_mi.html&modo1=normal&modo2=resalta&modo3=normal&modo4=normal
http://isonomia.uji.es/html.php?file=docs/spanish/investigacion/index.php&html=docs/spanish/investigacion/2_giat_mi.html&modo1=normal&modo2=resalta&modo3=normal&modo4=normal
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propera Setmana Intercultural i conèixer els plans i noves estructures que s’han ficat en 
marxa al 2007, mostrant la nostra millor disposició per participar al Foro i portar a terme 
accions d’investigació a la ciutat. 

• Establiment de contactes amb Creu Roja per al desenvolupament d´activitats conjuntes al 
voltant de la mediació intercultural i la informació i sensibilització social al voltant del fet 
migratori. 

 

OPSIDE 
 

OBSERVATORI PSICOSOCIAL DE RECURSOS EN SITUACIONS DE DESASTRE (OPSIDE) 

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 el curs 2006-2007 han estat les següents: 

 

Activitats de l’àrea de formació 

L’objectiu d’aquesta 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: 

• Organització del curs de postgrau: curs d’intervenció psicosocial en desastres 

En aquest curs (3 ECTS),  subvencionat per la Fundació Ruralcaixa Castelló, es va donar a 
conèixer a l’ estudiantat i als professionals de la psicologia el paper que un psicòleg/a pot 
desenvolupar en un desastre, i dotar-los d’alguns coneixements i habilitats bàsiques per 
intervindre en aquest tipus de situacions.  El curs realitzat del 7 de març al 30 de maig, ha 
donat una formació més completa a l’oferida en els anteriors cursos de psicologia i desastres. 
Ha tingut una modalitat semi-presencial i  s’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, 25 estudiants, ha estat coberta als pocs 
dies, quedant 20 persones en llista d’espera. 

• Col·laboració en la tercera edició del Curs de Postgrau d’Especialització en Ajuda 
Humanitària Internacional amb el mòdul Aspectes psicosocials de l’ajuda humanitària. Aquest 
mòdul s’ha impartit per a 25 estudiants. 

• 1º  Cicle de conferències: psicologia i desastres  
Aquesta activitat ha estat subvencionada per la Fundación Ruralcaja Castellón. 
El cicle de conferències es va obrir a tota la població castellonenca i va tractar tres tòpics: 
 

 L’impacte dels mitjans de comunicació en la població desprès d’un desastre (17 de 
maig) 

 L’ajuda i l’acompanyament als familiars de les víctimes de desastres (24 de maig) 
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 Les reaccions i les necessitats psicològiques del xiquets en situacions traumàtiques (31 
de maig) 

Van asistir 60 persones de diferents àmbits de treball. 
 

 
Inauguració cicle de conferències 

 

• Curs d’estiu: Perspectives nacionals i internacionals de la intervenció psicosocial en desastres 

Aquest curs s’ha presentat a la convocatòria de l’UJI de cursos d’estiu de 2007. L’acció 
formativa dòna una continuació al curs d’estiu de l’any 2005: “Psicologia, desastres i 
emergències: una aproximació des de la pràctica” que va tindre una bona acollida i una bona 
valoració dels assistents. L’objectiu d’aquest curs ha sigut donar una perspectiva europea i 
internacional de la intervenció psicosocial en desastres mitjançant l’experiència de 
professionals de reconegut prestigi. S’ha donat formació a 35 personas. 

 

Activitats de l’área de recursos i comunicació 

Les accions d’aquesta àrea de treball van dirigides a l’elaboració i difusió de materials 
específics d’intervenció i ajuda a les vÍctimes.  

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

• Adquisició de material per a l’espai de recursos de l’ OPSIDE situat en la 2ª planta de la 
Biblioteca de l’UJI. 

• Gestió d’un grup de voluntariat per la col·laboració en diferents tasques de l’ OPSIDE. 

25 
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• Publicació dels llibres: “Psicología y desastres: aspectos psicosociales” i “ profesionales 
de la psicología ante el desastre” . Col·lecció Cooperació i Solidaritat.  

• Presentació i difusió de les activitats de l’ OPSIDE  en  el Xth European Crongress of 
Psychology (del 2 al 7 de juliol, Praga). 

 

Activitats de l’àrea de investigació 

Les accions d’aquesta àrea de treball van dirigides a conèixer les dinàmiques psicosocials que 
es produeixen en un desastre. 

S’ estant desenvolupant dues línies d’investigació:  

• -Les reaccions dels escolars de la ciutat de Castelló a l’atemptat de l’11 de març  

• -Dol transcultural. 

- Signatura del conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat 
Valenciana 

 

Altres activitats 

• ESPAI DE RECURSOS 

És el resultat d’aglutinar tots els recursos bibliogràfics, webs, recursos humans, recursos 
materials, estudis... que versen sobre cooperació al desenvolupament i solidaritat per a servir 
de suport a la comunitat universitària i al personal relacionat amb el tema de la cooperació i la 
solidaritat, al mateix temps que és una eina de referència de les diverses activitats formatives 
i informatives de la OCDS. 

Dins de l’espai de recursos trobem: 
− 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/ 

− Adquisicions de material bibliogràfic a través de la biblioteca. 

− Creació d’un espai de recursos bibliogràfics de la OCDS, OPI-UJI i OPSIDE en la 
biblioteca de l’UJI. S’ha instal·lat en la segona planta de la biblioteca una prestatgeria 
dividida en tres espais (OCDS, OPI-UJI i Psicologia de desastres i emergències) on es 
col·loca la bibliografia que es va reben referent a aquests àmbits. 

Aquesta bibliografia està disponible per a tota la comunitat universitària i per a les persones 
interessades en aquests temes. 

• COL·LECCIÓ COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

En aquest curs 2006/2007 s’han publicat els següents títols dins de la col·lecció “Cooperació 
i solidaritat”: 
 

http://www.uji.es/CA/cd/
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Serie Projectes: 
“Psicología y Desastres: aspectos psicosociales” maig 2007 (serie proyectos nº6)  
“Profesionales de la psicología ante el desastre” maig 2007 (serie proyectos nº7) 
 

• COMISSIONS I XARXES UNIVERSITÀRIES 

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ DEL CEURI 
La Universitat Jaume I és membre de la Comissió de Cooperació al Desenvolupament del 
Comitè delegat per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles per a les 
Relacions Internacionals (CEURI). A més a més la UJI compta des de gener de 2007 amb la 
presència de la Directora de l´OCDS  al Consell de Cooperació del Ministeri d’Afers 
Exteriors i Cooperació en representació de les universitats de l´estat espanyol. 

 

COMITÉ UNIVERSITARI VALENCIÀ DE RELACIONS INTERNACIONALS I 
COOPERACIÓ (CUVRIC) 

Fruit de l’interès comú de les universitats públiques valencianes de crear un instrument que 
coordinara els projectes comuns, el 14 de febrer de 2005, es va constituir l’associació 
CUVRIC. 

CUVRIC coordinarà els projectes Telde, el curs interuniversitari de Cooperació al 
Desenvolupament, el I Congrés de Cooperació al Desenvolupament: Cooperació i Grups 
Vulnerables, i tots els temes que les universitats membres estimen adients. 

 
INSTITUT JOAN LLUIS VIVES (PROJECTE ARGÈLIA) 

L’UJI pertany a la Xarxa d’Universitats Institut Joan Lluís Vives, amb altres 19 universitats 
de l’arc mediterrani. 
Aquesta xarxa du a terme diversos programes, entre els quals destaca el programa de 
Solidaritat i Cooperació Internacional, el qual impulsa la col·laboració i la intercomunicació 
entre els responsables dels programes de cooperació internacional de les universitats que 
pertanyen a la xarxa, i potència l’elaboració de projectes conjunts de cooperació per tal 
d’aprofitar recursos i establir sinergies. 
 
S´ha començat una cooperació activa amb Àfrica dins del Programa Algèria Universitats de la 
Xarxa Vives d'Universitats, on, de les 44 accions, 7 han estat proposades per membres de la 
UJI i pertanyen a les següents àrees temàtiques: Migracions i cohesió social, economia i 
turisme, tecnologia i enginyeria aplicada al desenvolupament i gènere.  
 
En el marc del Programa Algèria Universitats, dos professores de la Universitat Jaume I 
viatgen a Orà per investigar sobre la dona i la literatura algeriana. Laia Climent i Marina 
López analitzaran la representació sociocultural de la dona mediterrània en la literatura 
d'aquest país. Aquestes professores, de Filologia Catalana i Literatura Francesa 
respectivament, cooperaran amb la investigadora algeriana Faouzia Benjelid, del Centre 
Nacional de Recerca en Antropologia Social i Cultural d'Orà 
L'objectiu de la recerca de les professores de la Universitat Jaume I, és analitzar els punts 
comuns i divergents sobre la tradició i la modernitat pel que fa a la imatge de les dones 
mediterrànies. Durant els 7 dies d'estada –des del 6 de juliol, fins el dia 13- les investigadores 
analitzaran la representació femenina en la literatura catalana i algeriana, s'entrevistaran amb 
diverses escriptores i faran una posada en comú de les anàlisis literàries i dels estudis 
sociològics i contrastaran els resultats. 
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Aquest curs cal destacar el recolzament i difusió que l’OCDS ha fet al “Projecte de 
Cooperació al Desenvolupament: Institut Joan Lluís Vives amb la “Conferència Regional de 
les Universitats de l’Oest d’Algèria”.  

 
CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS “ALIMENTA UNA ESPERANÇA” (2ª 
edició) 

La ONG SMARA i el Racó de la Solidaritat del 15 de febrer fins el 2 de març de 2007, van 
organitzar la campanya de recollida d’aliments “Alimenta una esperança”. Amb aquesta 
campanya es pretén pal·liar la greu situació alimentària dels refugiats sahrauís als 
campaments ubicats al voltants de Tinduf (Algèria).  
Aquesta situació d´emergència és deguda als retalls i endarreriments que han patit les 
aportacions de l´ACNUR (Alt Comissionat de Nacions Unides pels Refugiats) i el PMA 
(Programa Mundial d´Aliments de la ONU) 
Totes les persones que volien contribuir, podien portar arròs, sucre i oli al local que es va 
habilitar a l’efecte a l’Àgora de la Universitat. La col·laboració de tota la comunitat 
universitària va ser un exit, es van lliurar a l´ONG de SMARA de Castelló,  1872Kg d´arròs 
i sucre i 823 litres d´oli., la donació es va efectuar el 8 de març de 2007. 
 

 
Foto entrega d´aliments a l´Ongd SMARA 

 
 
 
 
CONFERÈNCIES I EXPOSICIONS: 
 
- Exposició “Una gota de agua, una gota de vida”  
Acción contra el Hambre ( 
del 20 d’octubre al 10 de novembre de 2006 en la  FCHS 
 
- Conferència “Projecte mèdic al cor de la pobresa africana (Kenya) 
 Christopher Morrison 

28 
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Dia 8 de novembre de 2006 en la  FCHS 
 
- Exposició “Les cares de la solidaritat” 
Intermon Oxfam 
del 14 al 21 de novembre de 2006 en la  FCHS 
 
- Conferència “Nou ordre mundial al segle XXI: el cas d’Amèrica Llatina i Cuba” 
 Ernel González  
El 5 de desembre de 2006 en la  FCHS 
 
- Conferència “Semiòtica circumdant. La creació estètica apurant els sentits”  
Eladio Reyes Arias  
el dia 12 de gener de 2007 en la  FCHS 
 
- Conferència “Migracions i desenvolupament: implicacions econòmiques”  
José Antonio Alonso 
El 15 de febrer de 2007 en la  FCHS 
 
- Conferència “Los objetivos del milenio” 
Carmen Sarmiento 
El 28 de febrer de 2007 en la FCHS 
 
− Exposició “Hazlo todo más humano”  
Fundación Vicente Ferrer  
del 22 de març´al 5 d’abril de 2007 en la  FCHS 
 
CÀTEDRA MICROCRÈDITS MUHAMMAD YUNUS 
La càtedra Muhammad Yunus es va posar en marxa el 9 de maig de 2007 amb la signatura 
del conveni entre La caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona,  el Comité Universitari 
Valencià de Relacions Internacionals (CUVRIC) i la Universitat Jaume I de Castelló. 
Aquesta càtedra es un projecte de l´Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
i té com a objectiu la millora de la situació de les persones excloses socialment i 
financerament a través de la consessió de microcrèdits socials, idea desenvolupada pel 
Premi Nobel de la Pau i Doctor Honoris Causa per la UJI, Muhammad Yunus. 
La càtedra es va presentar a tota la comunitat universitària amb una Jornada Inaugural que 
va tindre lloc el 18 de maig de 2007 a l´Aula Magna de la Facultat de Ciències Humanes i 
Socials. Podem afirmar que ha tingut una bona acollida per part de la Universitat. 
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Jornada Inaugural de la Càtedra Microcrèdits 

 
NOUS RECURSOS PER A PROFESSIONALS DEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL: FORMACIÓ, MICROCRÈDITS I TREBALL EN XARXA 
 
El Racó de la Solidaritat ha col·laborat en aquesta jornada dirigida als agents de 
desenvolupament local i representants de ONGs per a presentar el  ADLYPSE-
CASTELLÓ, el programa oficial de Postgrau en Desenvolupament Local i la Càtedra de 
Microcrèdits Muhammad Yunus, finalitzant amb una taula redona sobre experiències de 
microcrèdits en l´`ambit del desenvolupament local. 
Els inscrits foren 35 persones. 
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