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

Qüestions 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».

El Racó de la Solidaritat gestiona i canalitza les necessitats de la comunitat universitària en matèria
de la solidaritat, voluntariat i cooperació al desenvolupament, establint un nexe entre aquesta i la
societat civil. 

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.

Objectius generals:
● Promoció del voluntariat social i de la cooperació al desenvolupament en el marc de la

comunitat universitària.
● Fomentar i impulsar l’educació per al desenvolupament i la formació del voluntariat.
● Fomentar i donar suport a la investigació destinada a identificar ne-cessitats, a dissenyar

programes i la seua avaluació.
● Sensibilitzar la comunitat universitària sobre la situació de desigualtat actual i potenciar la

difusió de les seues causes i conseqüències, per a generar actituds solidàries i de-senvolupar un
esperit crític per a un millor desenvolupament social i humà.

● Contribuir a la transferència tecnològica, adaptada a les condicions locals, per a evitar bretxes
tecnològiques.

L’àmbit de gestió dels  programes és l’ Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de
l’UJI. Aquesta oficina és un servei creat a l’UJI per tal d’impulsar la cooperació universitària a les
àrees de Desenvolupament i Solidaritat, entenent aquestes com l’esforç solidari del conjunt de la
comunitat universitària orientat a enfortir les capacitats de les societats amb les quals es coopera,
posant l’èmfasi  en els sectors universitaris i educatius. Per tant,  és un punt de trobada de totes
aquelles persones interessades en temes de solidaritat.

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

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, Ràdio Vox UJI, Periòdic Vox UJI, Agenda del dia UJI, i tambè dos
pàgines web:
● www.uji.es/serveis/ocds  
● www.uji.es/serveis/raco  



Accions de cooperació
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.

El missatge de la la campanya és COOPERAR ÉS COSA DE TOTS. TAMBÉ T’AFECTA A TU.
DÓNA EL TEU  0.7%  PER  ALS  PROGRAMES  DE  COOPERACIÓ  DE  LA UNIVERSITAT
JAUME I.

En aquest context, i en aquest curs 2007-2008 s’ha portat a terme la novena convocatòria d’ajudes
per a projectes de cooperació al desenvolupament. L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar o
cofinançar activitats relacionades amb projectes de desenvolupament promogudes per membres de
la comunitat universitària de l’UJI. El termini de presentació finalitzarà el 20 de juliol del 2008.

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

Aquest curs cal destacar que, des del Vicerectorat de Cooperació Internacional i Solidaritat i des de
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat vam agrair aquesta donació enviant una
carta a tots el donants i animant-los a continuar amb les donacions i informant-los dels projectes
finançat fins aquest curs. Dins d’aquest marc, s’ha presentat l’Exposició de Projectes de Cooperació
Universitària pel Desenvolupament a la UJI 2000-2007, l’inauguració de la qual va tindre lloc el dia
23 d’octubre de 2007 a les 11:30 hores al Vestíbul de Facultat de Ciències Humanes i Socials de la
UJI, i va estar disponible del 23 d’octubre al 30 de novembre.

XI JORNADES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT, I
JORNADES “LE MONDE DIPLOMATIQUE-UJI”: EL MÓN DAVANT EL
CANVI CLIMÀTIC
Des de 1997 la Universitat Jaume I celebra anualment les Jornades de Cooperació Internacional i
Solidaritat.  Durant  deu  edicions  aquestes  jornades  han  portat  a  terme  un  ampli  recorregut  de
reflexió  i  formació  que  ha  passat  des  de  l'anàlisi  de  la  situació  d'Àfrica  fins  als  fenòmens
migratoris, passant pel  nou ordre mundial,  o les  alternatives per a l'eliminació de la pobresa
que es presenten en el segle XXI.

El 2006, amb motiu de les X Jornades i fruit de la reflexió interna en pro d'una millora continuada
d’aquesta activitat, es va decidir fer un salt qualitatiu en el seu disseny i cercar complementarietats
en l'àmbit  de la  reflexió i  la informació.  Així,  l'Oficina  de Cooperació al  Desenvolupament i
Solidaritat de la Universitat Jaume I va decidir invitar el periòdic de referència en pensament i
reflexió sobre el món globalitzat, Le Monde Diplomatique, en l’edició espanyola, a dur a terme una
empresa conjunta en matèria de sensibilització en l'àmbit universitari. La resposta dels responsables
de la publicació, amb  Ignacio Ramonet i  Ferran Montesa al capdavant, no va poder ser més
positiva,  i  és  així  com  van  començar  a  cobrar  cos  aquestes  XI  Jornades  de  Cooperació



Internacional  i  Solidaritat,  I  Jornades  Le  Monde Diplomatique-UJI,  per  a  les  quals  es  va
proposar el títol  El món davant el canvi climàtic.  Van ser realitzades del 23 al 25 d´octubre de
2007.

L'objectiu general de les Jornades és la sensibilització de la societat valenciana en general, i de
la  comunitat  universitària  en  particular,  sobre  els  principals  problemes  que  amenacen  el
nostre planeta, les seues causes i les propostes existents per a solucionar-los.

En aquestes XI  Jornades es pretenia també un objectiu específic que era la sensibilització sobre la
gravetat del fenomen conegut com el canvi climàtic, mitjançant una aproximació a aquest des de
diversos prismes en forma de ponències i taules redones en què van participar experts de reconegut
prestigi nacional i internacional. Es van dictar un total de 7 conferències.

Conferència  Jornades 

Cal destacar dins de les jornades aquestes activitats:
● Exposició de Projectes de Cooperació Universitària pel Desenvolupament a la UJI 2000-2007.

Estigué muntada del 23 d’octubre fins al 30 de novembre, al Vestíbul de Facultat de Ciències
Humanes i Socials de la UJI

● Exposició sobre el Canvi Climàtic CLARITY, amb la col·laboració del Ministeri de Medi
Ambient i CILMA (Girona). Aquesta exposició estigué muntada del 23 d’octubre al 8 de
novembre al Vestíbul de la FCJE, i del 12 al 30 de novembre al vestíbul de la ESTCE.

● Exposició/Taller sobre la problemàtica de l’agua al món: La Revolució Blava (Acció contra la
Fam-Solidària). Aquesta exposició/taller estigué montada del 23 d’octubre al 9 de novembre al
Vestíbul JB1 de la FCJE.

● Vídeo fòrum: La pel·lícula “Una veritat incòmoda” d’Al Gore es va projectar a l’Aula Magna
de la Facultat de Ciències Humanes i Socials

La novetat  d’aquestes XI Jornades fou la coorganització de les mateixes junt amb el  prestigiós
rotatiu Le Monde Diplomatique en la seua edició espanyola, col·laboració que ha estat valorada
molt positivament per ambdues parts.



Professionals, experts, representants de les ONGS, exposicions, etc, ens aproparen al concepte del
canvi climàtic, i a les circumstàncies i perspectives que envolten del mateix.

El total d’assistència a les XI Jornades fou de 760 persones.

II Congrés CUVRIC Alacant
Des 15 al 17 de novembre va tindre lloc el  II Congrés CUVRIC Alacant. Les cinc universitats
públiques  valencianes  (Universitat  de  València,  Universitat  Jaume  I  de  Castelló,  Universitat
Politècnica de València, Universitat d'Alacant, i Universitat Miguel Hernández d'Elx), a través del
Comitè Universitari Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació (CUVRIC), i la Generalitat
Valenciana,  a  través  de  la  Conselleria  de  Immigració  i  Ciutadania,  organitzaren  el  II  Congrés
Internacional sobre Cooperació al Desenvolupament: Migracions i Codesenvolupament.

El  Congrés  tingué  lloc  a  Alacant,  del  15  al  17  de  novembre  de  2007,  dins  del  programa  de
sensibilització “Solidària” que anualment organitza la Generalitat Valenciana.

L'objectiu fonamental d’aquest II Congrés era reflexionar sobre la situació, els condicionaments, els
projectes i els resultats, entorn de les migracions i el codesenvolupament. De la mateixa manera,
aquesta convocatòria pretenia arribar a conclusions que en un futur pròxim puguen permetre establir
línies concretes d'actuació entre els diversos agents socials de la cooperació, especialment aquelles
instàncies  que  des  del  sector  públic,  o  no  lucratiu,  puguen  tenir  una  capacitat  d'incidència  en
l'estructuració de polítiques i projectes concrets.

Fira d’ONGDS i Comerç Just. 
La I  Fira  d’ONGS i  Comerç  Just  de  la  Universitat  Jaume I”,  tingué  lloc  els  dies  18  i  19  de
desembre, al Vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I.

Participaren a la Fira: Acsud –Las Segovias, Setem , La Tenda de tot el Món, Intermón Oxfam
(organització amb la qual es va signar un conveni marc), i Mans Unides.

Tingué lloc també una Taula Redona "El comerç just com a eina de desenvolupament i solidaritat.
Podem afavorir el desenvolupament dels pobles des del nostre rol de consumidors?" presentada per
la  Vicerectora de Cooperació Internacional  i  Solidaritat,  Eva Alcón,  contà amb la presència de
Carles Xavier  López Benedí  (La Tenda de Tot  el  Món);  Ramón Vives (SETEM) i  Ana Claver
(Intermón-Oxfam). 

Aquesta taula redona tingué lloc el 18 de desembre a les 12 hores a la Sala de Graus de la Facultat
de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I.

Tras la Fira i com una mostra més de d’interès de la Universitat Jaume I en la Responsabilitat Social
Corporativa. tingué lloc la constitució del grup de millora de Comerç just i compra pública ètica a la
UJI.



Fira Comerç Just

PROGRAMA ALGÈRIA D’UNIVERSITATS
La Universitat Jaume I està participant activament del macroprojecte de cooperació que la Xarxa
Vives d’Universitats està duent a terme a Algèria, el Programa Algèria 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 i la
Conferència Regional d’Universitats de l’Oest d’Algèria (CRUO).

L’objectiu general del PAU 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. 

L’objectiu específic és construir un marc de relacions on s’estructurin diferents accions, línies i
relacions entre les 20 universitats de la Xarxa Vives d'Universitats i les 14 institucions d’educació
superior de la Conferència Regional d'Universitats de l’Oest d’Algèria (CRUO).

4 professors de l’UJI han desenvolupat projectes a Algèria: 2 al Centre Nationale de Recherche
(CRASC), 1 a la Université de Sidi Bel Abbes (USBA), i 1 a l’Université de Mostaganem.

Igualment 4 professors de la CRUO han desenvolupat projectes a l’UJI: 1 del Centre Nationale de
Recherche  (CRASC),  1  a  la  Université  de  Sidi  Bel  Abbes  (USBA),  i  1  a  l’Université  de
Mostaganem.

El projectes:
● “Química verda, química sostenible i farmàcia”, Professor Santiago Luis amb l’Université

de Sidi Bel Abbes
● “Representació sociocultural de la dona mediterrània a través de la creació literària”,



Professores Laia Climent i Marina López , amb el Centre Nationale de Recherche (CRASC)
● “Comerç Internacional i Inversió estrangera entre Espanya - UE i Algèria – Magrib”,

Professor Javier Ordoñez, amb l’Université de Mostaganem.

Igualment, 3 estudiants de l’UJI han participat als camps de treball:
● 1 al camp de treball d’Orà
● 2 al camp de treball de Beni Abbas

Xarxa Universitària “Yo si puedo”
En  2007  s’ha  participat  molt  activament  a  la  xarxa  universitària  “Yo  si  puedo”.  L’objectiu
fonamental de la xarxa és l’alfabetització a Nicaragua. Enguany, tras el pas de l’huracà Fèlix, la
universitat Jaume I, va fer una donació de 3.000 € per a la reconstrucció de la Universidad de las
Regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN).

BEQUES I AJUDES
Beques màster en coooperació al desenvolupament.
El Màster en Cooperació al desenvolupament és producte de l’acord entre la Universitat de València
i la Universitat Jaume I, promogut pel Comitè Universitari Valencià de Relacions Internacionals i
Cooperació (CUVRIC) a partir de la necessitat de formació superior amb reconeixement oficial en
l’àrea de cooperació al desenvolupament.

La  Universitat  Jaume  I  amb  l’objectiu  de  que  persones  provinents  de  països  econòmicament
empobrits pugen cursar el Màster en Cooperació al Desenvolupament, va sol·licitar la subvenció de
la Conselleria de Cooperació i Participació en convocatòria de 16 de gener de 2007. i l´Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat ha sigut l´encarregada de gestionar aquesta subvenció.

En el  curs  2007/2008 es  van concedir  15 beques  per  resolució  de  5  d’octubre  de  2007,  de  la
Comissió de Beques Màster de Cooperació al Desenvolupament de la  Universitat Jaume I.

La  duració  de  les  beques  del  1  d’octubre  de  2007  fins  el  1  de  juliol  de  2008  .  Les  ajudes
econòmiques es van distribuir de acord al següents conceptes:
● Allotjament i manutenció. La quantitat màxima mensual va ser de 410 euros mensuals. 
● Desplaçament.  La quantitat per estudiant va ser  diferent en funció del lloc de origen del

beneficiari. Els bitllets van tindre data d´anar i tornar. 
● Matrícula. Es van destinar 1.960 euros per alumne. 
● Segur. La Universitat Jaume I va contractar un segur amb la companyia OCASO . 

Beques bancaixa de codesenvolupament (6ª 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 2007-2008 s’han atorgat dues beques d’aquest tipus:
● Estudiant matriculat en el programa de doctorat  Pau, conflictes i Desenvolupament” procedent

de Sierra Leona.
● Estudiant matriculat en el programa de doctorat “Pau, conflictes i Desenvolupament”,

procedent de Kenia. Aquest és renovació del curs anterior.

Beques codesenvolupament UJI (3ª 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 Honduras i l’altre de Cuba.

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 2007-2008 és la sexta edició del programa i aquestos son el
resultats:
● Nombre d’estudiantat de doctorat provinent de països en vies de desenvolupament que ha rebut

ajudes d’estudi per al curs 2007-2008: 17  Honduras (4), Colombia (5), Cuba (5), Burkina Faso
(1) i Kenia (1), Thailandia (1).

● Nombre d’estudiantat d’ensenyament superior de països en vies de desenvolupament que ha
rebut ajudes d’estudi per al curs 2007-2008: 3. Marroc (2) i Sàhara (1)



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 2007-2008 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
Nombre de preinscripcions en el curs 2007-2008: 22
Nombre de persones admeses en el curs 2007-2008: 16

estudiant pisos solidaris en una activitat de repàs 

En  aquesta  novena  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 càrrec des del  programa “Pisos solidaris” en el barri , finalitza'n aquest dia en una
activitat lúdica.

També cal nomenar que amb motiu del DIA DE LA DONA 8 de març, els estudiants han participat
en la dinamització i  recolzament que s´ha dut a terme amb l´Associació de Dones  del grup Sant
Llorenç.



Conferència dia de la dona

El programa 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. 

Programa “Viure i conviure”
Programa d´habitatge intergeneracional que potencia 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 de Castelló.

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,  i temps lliure, gaudint de les seues experiències, estudiants
de diversos països avalen l´èxit d´aquest programa

Els participants d´aquesta edició els poden veure en aquesta taula:

Programa “Viure i conviure” 2007/2008
PERSONES MAJORS ESTUDIANTS

Nº  de Sol·licituds 5 17
Sense Perfil 3 6



PERSONES MAJORS ESTUDIANTS
En espera 0 4
Abandons del programa 2 5
Nº Parelles que continuen del curs anterior: 2
Nº Parelles actual 6

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 2007” van
ser les següents:
● Del 29 de novembre al 15 de desembre exposició de cartells , al vestíbul de la Facultat de

Ciències Humanes i Socials.
● Dies 19, 20, 26 i 27de novembre  de 2007 va tindre lloc curs de voluntariat sobre prevenció i

tractament de la sida de 17 a 20 hores de la vespra.
● Dies 26, 27 i 28 de novembre taules informatives a les diferents Facultats de la Universitat
● Dia 29 de novembre, l´actuació de “Món d´Animació”, a les cafeteries de la universitat
● Dia 29 i 30 coneix UNISEXIDA, amb expressió lliure de solidaritat a l´Àgora. Que et

suggereix la Sida?
● Dia 29 Lliurament dels premis del concurs de cartells del Dia Mundial de la Sida.

Al Racó de la solidaritat va tindre lloc el lliurament i entrega dels premis del concurs de cartells de
la Sida de l’edició 2007/2008.Aquest premi consisteix amb la dotació econòmica de 300 euros al
guanyador del primer premi i 150 euros al 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.  El  total  de  cartells  presentats  han  sigut  53  El
guanyador del primer premi fou Gema Broch Nebot  per el cartell amb el títol “Agafa la Sida per les
banyes” i el guanyador del segon premi fou Cristina Zahonero Moreno per el cartell titulat “Hazlo
como quieras pero póntelo”



Entrega del primer premi a la guanyadora del concurs de cartells “Lluita contra la sida” 2007/2008

Enguany, a la convocatòria del concurs de cartells es va incloure una nova clàusula que incloïa la
possibilitat que el públic que visita l´exposició puga triar el cartell que més li agrade. A aquesta
modalitat li hem anomenat Premi del públic. Per dur a terme aquesta votació hi hagué una urna i
unes paperetes de votació a la consergeria del vestíbul de la Facultat de Ciències Humanes i Socials,
durant  els  dies  que  durà  l'exposició.  El  guanyador  d'aquesta  modalitat  fou  Tana  Díez  Van-
Koningsloo pel cartell titulat “ I tú a que jugues? Decideix-te”

CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS “ALIMENTA UNA
ESPERANÇA” (3ª edició)
La ONG SMARA i l´OCDS del 4 de febrer fins el 7 de març de 2008, van organitzar la campanya
de recollida d’aliments “Alimenta una esperança”. Amb aquesta campanya es pretén pal•liar la greu
situació alimentària dels refugiats saharauís 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,  2002 Kg d´arròs i sucre i 972 litres d´oli., la
donació es va efectuar el 11 d´ abril de 2008.



Entrega d´aliments a l´ONG de SMARA



Accions de voluntariat
Programa de formació del voluntariat
Programa  de  formació  gratuït  que  es  desenvolupa  des  del  curs  1994/95.  El  curs  2007/2008
coincideix en la XI 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.

Els objectius generals del programa són tres:
● Donar la informació i formació bàsica als estudiants universitaris per a que puguin involucrar-

se en les activitats de les associacions de voluntariat i per a desenvolupar el compromís social
del voluntariat.

● Més específicament, incentivar i preparar adequadament l’estudiantat universitari en temes
relacionats amb la solidaritat, el racisme, la promoció de la dona, la cooperació internacional,
el medi ambient, la discapacitat…, per tal que puguin actuar com a voluntaris de forma més
competent i eficaç.

● Sensibilitzar els participants de manera que adquirisquen consciència d’una sèrie de
problemàtiques que actualment ens afecten molt directament: la discriminació, la tercera edat,
el medi ambient, els menors en situació de risc, la promoció de la dona, etc.…

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 (12 hores teòriques i 8

de pràctiques)

L’estudiantat pot elegir entre 9 àrees:
● Drogodependències
● Sexualitat i promoció de la salut:l´experiència de la sida
● Voluntariat i discapacitat
● Ecologia, Reforestació  i Medi Ambient
● Mediació en la resolució de conflictes
● Menors en situació de risc
● Promoció de la dona
● Educació per al desenvolupament i cooperació internacional
● Moviments Migratoris  i Interculturalitat

Participació cursos voluntariat 2007-2008
Cursos de voluntariat Inscripcions Percentatge d’assistència
Moviments Migratoris i interculturalitat 25 52%
Drogodependències 21 42,86%
Mediació en la resolució de conflictes 23 39,13%
Menors en situació de risc 44 79,56%
Voluntariat i discapacitat 10 40%



Cursos de voluntariat Inscripcions Percentatge d’assistència
Sexualitat i promoció de la salut:
l´experiència de la sida

13 69,23%

Ecologia, reforestació i medi ambient 10 70%
Educació per al desenvolupament i
cooperació internacional

39 48,72%

Promoció de la dona 32 71,89%
Formació bàsica 41 60,98%

Reforestació a l´Alcalatén
Aquesta  activitat  està  emmarcada  dins  del  curs  de  voluntariat  “Ecologia,  reforestació  i  medi
ambient”, son les pràctiques del curs de  reforestació que s´obrin a tota la comunitat universitària
per a que participen i aquest any es van fer a l´Alcalatén, els dies 9 i 16 de febrer de 2008.

Objectius d´aquestes jornades de reforestació
● Continuar la formació dels voluntaris en Ecologia i Medi Ambient.
● Iniciar a les noves promocions en les activitats de voluntariat mediambiental.
● Possibilitar i estimular la participació activa dels universitaris i persones relacionades amb la

U.J.I. en la conservació i millora del patrimoni natural a través del voluntariat mediambiental.
● Promoure sentiments de solidaritat amb els valors naturals de la terra.
● Donar suport -encara que simbòlicament- a la població de les zones afectades pels incendis

forestals.
● Continuació de les activitats de Reforestació per als voluntaris de cursos passats y l’alumnat i

professorat que ho desitge.

Activitats que comporten les dos jornades de reforestació: 
● Reconeixement, sobre el terreny, de la zona incendiada.
● Buscar, obtindre i estudiar la cartografia i fotos aèries de la zona així com testimonis gràfics,

periodístics i de tot tipus sobre l’incendi
● Estudiar el medi físic: Geologia, Climatologia i Edafologia del àrea cremada on actuaríem.
● Estudiar la vegetació de la zona i els efectes de l’incendi sobre les diferents espècies d’arbres i

arbusts.
● Determinar el llistat d’espècies adequades per reforestar allí.
● Localitzar zones accessibles per als voluntaris.
● Sol·licitar i obtindre els permisos oportuns.
● Confeccionar la sol·licitud de plantes per als vivers forestals de Conselleria de medi Ambient.
● Organitzar el trasllat de les plantes a la “zona de reforestació”.
● Posar a punt les ferramentes per la reforestació i els recipients per regar el que plantem.
● Dissenyar l’estratègia de plantació i les estructures per captar aigua de pluja.
● Dissenyar el seguiment de la zona reforestada.
● Mobilitzar i organitzar als voluntaris.

Amb aquestes 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 es la base per a
que  es  puga  establir  una  fauna,  la  qual  al  disposar  de  més  varietat  d’aliment,  tindrà  millors
condicions que ara per establir-se.



Restaurar el bosc primigeni de Carrasca i Roure que avui quasi no existeix més que en xicotetes
clapes de poca extensió. Així podrem obtenir, amb el pas del temps un ecosistema estable amb la
màxima biodiversitat possible.

Amb tal fi busquem afavorir aquells aprofitaments que no exigisquen la tala del arbre o arbust. La
obtenció de fruïts forestals ( pinyons, arboços, bellotes, castanyes) o productes que, com les llenyes
de poda, branques selectes per a mànecs, bastons i forques, no exigixen talar l’arbre. Només es
talarà un arbre quan no hi haja més remei.

Recuperar la BIODIVERSITAT perduda a causa dels incendis, les "neteges de malea" tradicionals i
les extraccions de "llenyes baixes" per als forns de ceràmica, mitjançant la reforestació amb les
espècies arbòries i arbustives que d'una manera discontínua, encara es poden veure pels indrets
menys degradats de l'Alcalatén

Foto després de l´incendi

En total van haver 93 participants, de diverses edats, estudiants, personal d´administració, personal
docent i estudiants de la universitat de majors. Amb aquestes jornades volem 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 300 arbres i arbusts autòctons, amb les tècniques recomanades per els
professionals. 



Voluntaris de la Reforestació a l´Alcalatén, curs 2007/2008

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•col·laboració.

Les dades d’aquesta borsa s’actualitzen cada any

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

Les persones interessades poden elegir entre diferents 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)



CURSOS, CONFERÈNCIES I EXPOSICIONS
Exposició  “Mama Fam”

Del  5  de  març  al  17  de  març  de  2008 en  el  vestíbul  de  la  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  i
Econòmiques.

L´  Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  amb  la  col·laboració  de  l’aula  de
Fotografia de la Universitat Jaume I i l l’ ONGd Acció Contra la Fam amb motiu de la celebració el
8 de març del dia de la dona, va organitzar l’exposició de fotografies “Dona del Sud: víctima de la
fam i motor del desenvolupament” de Marina Espriu.

La inauguració va tindre lloc al vestíbul de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques el dia
5 de març, amb la assistència de Eva Alcón Vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat,
Carmen Lázaro Directora Acadèmica de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat,
Vicent  Martínez  Guzmán  Director  del  Màster  Internacional  de  Estudis  per  a  la  Pau  i  el
Desenvolupament, Dolores Marco Delegada d´ Acció contra la Fam  a la Comunitat Valenciana i
Daniel Belinchón coordinador de l’aula de fotografia de la Universitat Jaume I.

Exposició “Mama Fam”

Aquesta exposició de 32 fotografies en blanc i negre, pretén cridar l’atenció del paper de les dones
davant de situacions de crisis, de pobresa extrema i desigualtats socials, posant l’accent en la doble
condició de la dona, d’una banda como subjecte més vulnerable davant les crisis provocades pels
conflictes  bèl·lics,  malalties  o  catàstrofes  climàtiques  i  d’una  altra,  com  motor  principal  del
desenvolupament de la seua comunitat.

Presentació del  llibre  “La realitat de la ajuda 2007-2008. Una avaluació independent de la
ajuda al desenvolupament espanyol e internacional” 

El  dia  18  d’abril  va  tindre  lloc  a  la  Sala  de  Graus  de  la  Facultat  de  Ciències  Jurídiques  i
Econòmiques la presentació del llibre de Intermon-Oxfam “La realitat de la ajuda 2007-2008. Una



avaluació independent de la ajuda al desenvolupament espanyola e internacional”. L’acte va contar
amb la presencia de Eva Alcón Vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat,  de Gloria
Bigné Directora Territorial  de Intermón-Oxfam a la  Comunitat  Valenciana i  Regió de Murcia i
Carmen Làzaro Directora Acadèmica de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

Aquesta edició constitueix una col·lecció de 34 informes elaborats per Intermón Oxfam amb la
col·laboració del Laboratori de Estudis para el Desenvolupament i la Fundació per las Relacions
Internacionals  i  el  Diàleg  Exterior,  que  pretén  analitzar  amb  rigor  i  realitzar  propostes  que
contribuïsquen a la lluita contra la pobresa i que pugen aprofitar per a les persones i organitzacions
que participen del mon de la solidaritat i la cooperació al desenvolupament 

Presentació llibre Intermón-Oxfam



Vídeo Fòrum de la pel·lícula “VOCES INOCENTES” DE LUIS MANDOKI

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat amb la col·laboració de Mans Unides va
organitzar el dia 28 d’abril a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, un
vídeo fòrum de la pel·lícula “Voces Inocentes” del director Luis Mandoki, sobre la realitat  dels
xiquets soldats al Salvador durant la dècada dels anys vuitanta i la pèrdua de la innocència en un
món en guerra. Amb aquesta pel·lícula es pretén denunciar les devastadores conseqüències de la
guerra i els conflictes bèl·lics en una societat empobrida con la salvadorenya.

Conferència “Les Lluites silenciades: la Unió de Dones Jornades” 

L´Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat ha col·laborat amb el departament de
Sociologia  per presentar a tota la comunitat universitària  la conferència anomenada “Les Lluites
silenciades: la Unió de Dones Jornades”. Ha tingut lloc el 11 de desembre a la Facultat de Ciències
Humanes i Socials, a càrrec de Wahida Hamid i el tema principal ha sigut la guerra d´Iraq i la
situació de les dones a Àsia central.

Associació d´investigadors per al Codesenvolupament

L´Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  ha  col·laborat  amb  l’Associació
d’Investigadors  per  al  Codesenvolupament  de  la  Universitat  Jaume  I  (ASIC-UJI),   amb
l’organització de diverses activitats com  cursos, conferències.

Aquest any hem col·laborat en la organització de la segona edició del curs anomenat “Mediació
Intercultural  a  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.  La  mediació  es  va  fent  més  necessària  en  el  camp  educatiu,
principalment  per  a  l´establiment  de  relacions  socials  de  convivència  efectiva  entre  l´alumnat
autòcton i alumnes de nova incorporació. Aquest curs es va desenvolupar els dies 25, 26 i 27 d
´octubre de 2007, la duració va ser de 20 hores i els matriculats foren 25 persones.

També hem col·laborat en el curs de “Formulació de projectes en desenvolupament” que ha tingut
lloc els dies 3, 4 i 5 de desembre de 2007. L´objectiu d´aquest ha sigut contribuir amb ferramentes
adequades i  de manera efectiva per a reduir  els factors que condicionen la pobresa en el  mon,
promovent  el  desenvolupament  econòmic  per  a  garantir  una  similitud  d´oportunitats  per  als
beneficiaris implicats en cada projecte. La duració d´aquest ha sigut de 21 hores i  les persones
matriculades foren 20.

Curs de formació superior de “Gestió bàsica d’entitats no lucratives (3ª 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 desenvolupà al centre municipal de cultura de Castelló.
Les dades de la realització foren del 9 al 31 de maig  de 2008.

Les persones destinatàries del curs són professionals, estudiants i persones  interessades en la gestió
de les entitats sense finalitat lucrativa.

Aquest  curs  es  convalidable  per  1,5  crèdits  de  lliure  configuració.  El  nombre  de  persones
matriculades ha sigut de 23 .

Programa “Viu la teua universitat”

El programa VIU LA TEUA UNIVERSITAT, ha tingut lloc el 17 de maig de 2008 a la UJI. És una



trobada lúdica de portes obertes a la societat, on es pretén apropar i donar a conèixer  el campus
universitari a la societat de Castelló i les seues comarques. Aquest programa està organitzat pel
servei de Comunicació i Publicació i la participació dels voluntaris està organitzada per l´Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, nosaltres ens encarregarem de fer  la difusió, recollir
les inscripcions i formar als voluntaris amb unes xarrades que tingueren lloc uns dies abans de la
jornada. Després els fem entrega d´un diploma de participació en la Trobada, on s´acredita les hores
de formació. Aquest any els voluntaris han sigut 12 persones de diverses edats.

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 l´
OCDS. S’ha instal•lat en la segona planta de la biblioteca una prestatgeria dividida en tres àrees
(OCDS, OPI-UJI i OPSIDE) on es col·loca la bibliografia que es va reben referent a aquests àmbits.

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.

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


