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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  



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

L'any  passat  es  van  celebrar  les  primeres  Jornades  junt  a  la  edició
espanyola  de  Le  Monde  Diplomatique,  les  quals  van  tindre  com  a
temàtica el canvi climàtic.

En 2008 s'han celebrat  les XII Jornades de Cooperació Internacional i
Solidaritat: II Jornades Le Monde Diplomatique –UJI que han dut com a
títol “CHINA”. Aquestes Jornades van ser finançades per La CAM. 

Les Jornades es van celebrar els dies 28, 29 i 30 d'octubre de 2008.

El  món de la cooperació al desenvolupament no es aliè als grans canvis
que el gegant asiàtic ha generat y genera a nivell global, i és per aquesta
raó per la qual cosa es va considerar convenient abordar des de diferents
prismes qué és y qué suposa China en present, passat i futur.

L'objectiu general  de las  Jornades fou apropar  la realitat  de Xina a la
societat castellonenca en general, i per això es van realitzar un total de 7
conferències en les que es van tractar temes de diversa índole com drets
humans, medi ambient ...

A més  a  més,  el  dia  30  es  van  portar  a  terme una   sèrie  d'activitats
complementàries  entre  las  que destaquen la  inauguració de l'exposició
fotogràfica “Far west.  El  lejano oeste chino musulmán”, realitzada pel
fotògraf Carlos Spottorno  La exposició volia mostrar els aspectes de la
vida  quotidiana  i  les  peculiaritats  religioses  i  culturals  de  la  regió
Xinjiang. 

S'estima que a les conferències van assistir unes 450 persones, mentre que la gent que es va apropar
a les exposicións ronda les 2000 persones.

II Fira de ONG’s i Comerç Just
Es tracta de la segona edició d'aquesta acció de solidaritat. 

Aquest curs aquesta Fira es va celebrar el 16 de desembre en el vestíbul de la Escola Superior de
Tecnologia i Ciències Experimentales.

Van participar organitzacions no gubernaments com ACSUD- Las segovias, Intermón o Setem, i
establiments especialitzats com la Tenda de Tot el Món.

Un dels objectius de la fira era apropar a la societat castellonenca en general i al públic universitari
en particular la pràctica del comerç just y els valors que  porta associats, així com també el respecte
pels xicotets productors y el consum responsable.

Cap destacar la taula redona sobre “Comerç Just i Consum Responsable: Eines de Transformació al
nostre abast”, a càrrec d'Ana Iametti i Tomás E. De los Santos.



II Fira de Comerç Just i ONG celebrada al Vestíbul de l'Escola Superior de Tecnologia de la UJI

1ª Convocatòria d'Ajudes de Cooperació Universitària al Desenvolupament
En el context de la UJI la sensibilització de la comunitat universitària respecte de la solidaritat
internacional i a favor d'un desenvolupament humà sostenible ha sigut sempre una prioritat. Es per
això que a Junta de Govern de desembre de 1999 va aprovar dedicar el 0'7% del pressupost de
despeses corrents de la Universitat Jaume I a accions de solidaritat i cooperació.

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

En aquest context, en aquest curs 2008/2009 s'ha portat a terme la 1ª Convocatòria d'Ajudes de
Cooperació  Universitària  al  Desenvolupament.  L'objectiu  d'aquesta  convocatòria  és  facilitar  i
prestar suport a la participació de membres de la comunitat universitària (PDI i PAS) a través del
finançament  total  o  parcial  de  projectes  de  cooperació  universitària  al  desenvolupament  en  les
següents modalitats:
• Projectes de formació, d'intercanvi de coneixements i de capacitació dels recursos humans
• Projectes d'enfortiment institucional
• Projectes de transferència de coneixements i tecnologies

El termini per presentar les sol.licituds va finalitzar el 30 d'abril de 2009 i es van otorgar ajudes a un
total de 15 projectes.

Persona responsable ONG/Organismes que hi
col.laboren

Projecte

Antonio Caballer Miedes
Departament de Psicologia
Evolutiva

Universidad Mayor de San
Andrés (Bolivia)

Promoció d'una xarxa
d'investigació sobre sobirania
alimentària a Bolivia

Manuel Cantavella Jordà
Departament d'Economia

Universidad de Camagüey
(Cuba)

Model competitiu del sector
exportador del tabac a Cuba

Mª Luisa Sanchiz Ruiz
Departament d'Educació

Universidad Pedagógica
Nacional de México (Mèxic)

Investigació e intervenció
educativa comparada entre
Mèxic i Espanya



Persona responsable ONG/Organismes que hi
col.laboren

Projecte

Antonio Vico
Departament de Finances i
Comptabilitat

Universidad de Camagüey
(Cuba)

Construcció i equipament d'un
aula per a la simulació
empresarial amb finalitat docent
i investigadora en la Facultat
d'Economia de la Universidad
de Camagüey

Cristina Giménez García
Unitat d'Investigació sobre
Sexualitat i Sida

Xarxa Juvenil de los Nonualcos
(El Salvador)

Enfortiment del Programa de
promoció de salut sexual i
reproductiva de la Xarxa
Juvenil de los Nomualcos

Raquel Agost Felip
Departament de Psicologia
Social
IDL

Unió d'Agricultors
Minifundistes de Guatemala
(UAM)

Inserció socio-productiva de les
dones camperoles de Guatemala
i el seu empoderament en
organitzacions de
desenvolupament integral
comunitari

Esther Climent Tormo
Unitat de Suport Educatiu

Universidad Politécnica de
Nicaragua

Acció d'enfortiment
institucional en treballs de
recolzament educatiu, en
particular d'alfabetització

Vanessa Fernández Galindo
Departament de Psicologia
Evolutiva

Universidad de La Habana

Rosana Peris Pichastor
Departament de Psicologia
Evolutiva
IDL

Universidad de Bahir Dar
(Etiopia)

Enfortiment dels recursos
humans i docents del centre de
formació i investigació sobre el
desenvolupament sostenible en
la Universidad de Bahir Dar

Miguel Ginés
Departament d'Economia

Grameen Bank (Bangladesh) Cooperació per a la promoció i
gestió del desenvolupament
local a Bangladesh: els
microcrèdits com eina de
desenvolupament

Vicent Ortells Chabrera
Departament d'Història i
Geografia

UINPI Amataway Wasi
(Ecuador)

Enfortiment de les capacitats de
les comunitats educatives
d'aprenentatge de la Universitat
Intercultural dels Pobles i
Nacionalitats Indígenes, per a la
gestió del seu model alternatiu
d'educació superior

Teresa Gallego Navarro
Departament d'Enginyeria
Mecànica i Construcció

Universidad San Antonio Abad
de Cuzco (Perú)

Estudi arquitectònic per a la
recuperació del patrimoni en la
ciutat de Cuzco



Persona responsable ONG/Organismes que hi
col.laboren

Projecte

Ignacio Morell Evangelista
Departament de Ciències
Agràries i del Medi Natural

COPESCO (Comissió per a
coordinar i vigilar el plà turístic
i cultural) Cuzco (Perú)

Formació en tècniques de
progressió i seguretat en llocs
de difícil accés com a suport
per a la investigació dirigida a
la conservació del patrimoni
cultural i natural com a motor
del desenvolupament a
Choquequirao (Cuzco)

Feliz Hernández Hernández
Departament de Química,
Física i Analítica

Universidad Nacional de
Colombia (Colombia)

Cap a una agricultura
sostenible, respectuosa amb la
salut i el medi ambient

Santiago García Campa Associació de Xiquets de
Ucrania de Castelló (Espanya)

Programa d'Estiu i Nadal 2009

Beques i Ajudes
Beques Codesenvolupament UJI (4ª Edició)

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

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

Aquest  curs  2008/2009,  les  beques codesenvolupament  UJI  han sigut  otorgades a  3  estudiants,
provinents de Mèxic, Cuba i Brasil.

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

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

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

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

Aquest curs 2008/2009 és la setena edició d'aquest programa i els resultats són els següents:
• Nombre d'estudiants de doctorat provinents de països en vies de desenvolupament que han

rebut ajudes d'estudi per al curs 2008/2009: dos alumnes d'Hondures, un alumne de Colòmbia i
un alumne de Jordània.

• Nombre d'estudiants de ensenyament superior de països en vies de desenvolupament que han
rebut ajudes d'estudi per al curs 2008/2009: dos alumnes de Guinea



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

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

L'objectiu general  del  PAU, iniciat  l'any 2007 a Algèria  i  que es troba en la  seua segona fase
d'execució, 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.

Aquesta segona fase del Programa, iniciada al setembre de 2008, està formada per 5 projectes, 3
dels quals s'implementaràn a Algèria i 2 d'ells a territori de la Xarxa Vives d'Universitats (XVU):

Projectes a implementar a Algèria:
1. Sostenibilitat cultural: patrimoni, llengua i gènere.
2. Sostenibilitat ambiental i tecnologia aplicada al desenvolupament.
3. Economia i desenvolupament local.

Projectes a implementar a territori XVU:
   4. Plataforma d'educació a distància: Aula Virtual Vives.
   5. Sensibilització i difusió del coneixement.

Projecte Ukhupacha: “Tras el legado andino”
L'Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  col.labora,  junt  al  Vicerectorat  de  Cultura  i  el
Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació amb el “Proyecto Ukhupacha”.

Aquest projecte, que va començar en 2003, té com objectiu principal formar arquòlegs i tècnics en
restauració peruans en les tècniques de progressió vertical, amb la finalitat de que puguen accedir a
llocs amb restos de cultura inca que permaneixen inexplorats per les dificultats geogràfiques de la
zona, i així poder recuperar els valors del patrimoni cultural.

En aquest curs 2008/2009 s'han dut a terme aquestes activitats (10/03/2009):

• Exposició fotogràfica ”Proyecto Ukhupacha, el mundo de adentro”, que va tindre lloc al
vestíbul de la FCJE

• Visionat del documental “Proyecto Ukhupacha: Tras el legado andino”, a la Sala de Graus de la
FCJE



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

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

Finalitat

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

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

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

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

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

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

Instal·lacions

Per al curs 2008-2009 s'han ofertat a l’estudiantat 16 places en pisos d’una, dues i tres habitacions.
Les condicions d’allotjament són les següents:
• Fer un dipòsit de 120 euros
• Pagament de les despeses corrents (aigua, llum i escala)
• Participar en el projecte d’intervenció social  i comunitària que la Universitat Jaume I

desenvolupa al barri Sant Llorenç

Preinscripció i temporalització
• 1ª convocatòria: del 19 de maig al 19 de juny de 2008
• 2ª convocatòria: del 8 al 26 de setembre de 2008
• Procés de selecció: del 23 al 27 de juny de 2008
• Inscripció i adjudicació de places: del 1 al 15 de juliol de 2008
• Entrega de claus: setembre 2008
• Selecció i adjudicació de places: del 1 al 15 d'octubre de 2008

En el curs 2008/2009  han participat en aquest Programa 18 estudiants de diferents especialitats i



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

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

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

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

barri.
• Classes d'informàtica a dones, que organitza “La Llar” 

Un dels estudiants que participa en el Programa Pisos Solidaris, en una activitat de suport escolar.

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

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

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

L’estudiantat s’allotja al domicili de les persones majors que tenen necessitat de companyia i així
joves i majors passen a compartir pis, despeses  i temps lliure, gaudint de les seues experiències.
Estudiants de diversos països avalen l´èxit d´aquest programa.



Programa “Viure i conviure” 2008/2009

PERSONES MAJORS ESTUDIANTS
Nº  de sol·licituds noves 2 21
Abandons del programa 2

Nº Parelles realitzades durant el curs
2008/2009

9

Nº Parelles actual 5

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

Els objectius són:
• Conscienciar la comunitat universitària sobre el fet que la sida és un problema de tots
• Facilitar informació per a potenciar la prevenció

Aquesta  edició  ha  comptat  amb  una  taula  informativa  itinerant  pels  vestíbuls  de  les  diferents
facultats, durant els dies 1, 2 i 3 de desembre de 2008.

La entrega de premis als cartells de la edició 2008 va tindre lloc el dia 1 de desembre a la Escola
Superior  de  Tecnologia  i  Ciències  Experimentals.  Aquest  premi  consisteix  amb  la  dotació
econòmica de 300 euros al guanyador del primer premi i 150 euros al del segon premi. El jurat està
format per diferents professors de l´àrea de disseny i pel tècnic de UNISEXIDA, del Servei de
Prevenció i de l´Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. El primer premi fou per a
Miriam Gassó Bas, per la seua obra amb el títol “Guanya-li la partida al Sida”.

El dia 1 de desembre també es va inaugurar una exposició retrospectiva de cartells participants en
diferents edicions del concurs.

El dia 2 de desembre va tindre lloc el espai de lliure expressió “Què et suggereix la Sida?” i l'obra
de teatre “Casting, el juego de Kim” a càrrec de Món d'Animació.

Campanya de recollida d'aliments “Alimenta una esperança” (4ª edició)
Emmarcada  dins  d'una  campanya  més  amplia  iniciada  per  la  “Federació  d'Associacions  de
Solidaritat amb el poble Saharahui - País Valencià”, aquesta acció es va dur a terme del 25 de gener
fins al 5 de febrer de 2009.

L'objectiu  ha  sigut  ajudar  a  pal·liar  la  greu  situació  alimentària  dels  refugiats  saharauis  dels
campaments ubicats als voltants de Tinduf (Algèria), que s'han vist afectats per fortes inundacions.

Totes les persones que volien contribuir, podien acostar-se a un local de l'àgora de la UJI habilitat a
l'efecte i portar sucre, oli o arròs. 

En aquesta campanya ha participat la comunitat universitària i també s'han adherit:
• IES El Caminàs – Castelló
• Col.legi Públic Fadrell – Castelló
• Col.legi Públic Vicente Blasco Ibáñez – Castelló



• Fundació Síndrome de Down Castelló
• Alumnes de la UJI de Segorbe

La recol·lecta va ser un èxit, ja que es van replegar 1023 quilos d'arròs i sucre i 439 litres d'oli.

   
   Local de l'àgora de la Universitat Jaume I on es va replegar l'oli, arròs i sucre.



Voluntariat forestal
Curs de formació de voluntariat forestal

S'ha desenvolupat els dies 11, 12, 17, 18 i 19 de febrer del 2009.

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

naturals susceptibles de patir agressions. 

Continguts del curs:

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

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

Els 34 participants han degut completar la seua formació amb l'experiència d'una eixida a reforestar
la zona elegida este curs. El professor responsable del curs és Ramón Saborit Arnau.

Eixides repoblació forestal – Les Useres

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

Es van efectuar els dissabtes 14, 21 i 28 de febrer i el 7 de març, esta última data destinada als
integrants de la Universitat per a majors.

El nombre total de participants ha sigut molt satisfactori:

Dia eixida Nº participants
14-febrer-2009 34
21-febrer-2009 47
28-febrer-2009 45
7-marzo-2009 51

L'objectiu d'esta pràctica ha sigut possibilitar i estimular la participació activa dels universitaris i
universitàries  i  les  persones relacionades amb la  UJI  en la  conservació i  millora del  patrimoni
natural a través del voluntariat mediambiental repoblant una de les zones més afectades.

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



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

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

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

“Canviar el negre pel verd”



Jornades sobre envelliment productiu i voluntariat
L'Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  i  la  Universitat  pera  majors  han
organitzat estes jornades del 17 al 19 de novembre de 2008 a la Llotja de Cànem amb subvenció de
BP Oil Refineria de Castellón, S.A..

Molts  especialistes  afirmen  que  la  gent  major  està  cada
vegada en millors  condicions  de  vida:  tant  físiques  com
psicològiques, no només per disfrutar, recrear-se o apendre,
sinó  també  per  a  aportar  a  la  societat  tots  el  seus
coneixements  i  açò  es  pot  dur  a  terme  a  través  del
voluntariat i d'un envelliment actiu.

Ponents:  Salvador  Cabedo,  Director  acadèmic  de  la
Universitat per a majors. Pilar Escuder, Coordinadora  de la
Universitat  per  a  majors.  Vicent  Querol,  profesor  de
sociologia  de  la  Universita  Jaume  I.  Rubén  Peris,
Coordinador Provincial de la Creu-Roja-Castelló y Carmen
Lázaro, Directora Acadèmica de la Oficina de Cooperació
al   al  Desenvolupament  i  Solidaritat  de  la  Universitat
Jaume I de Castelló.



Observatori permanent de la immigració
Àrea d´especialització científica i social de l´OCDS, aprovat pel Consell de Govern en abril de
2004, 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 provinent de països

perifèrics i procurar millorar-les.
• Disposar i oferir informació actualitzada sobre els processos migratoris contemporanis

mitjançant conferències, seminaris, investigacions i publicacions especialitzades 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 2008-2009 són:

En  el  marc  de  la  1a  Convocatòria  d'ajudes  per  a  projectes  d'investigació  i  formació  “OPI-UJI:
migració  i  interculturalitat”  es  va  donar  suport  al  desenvolupament  de  les  següents  accions
formatives desenvolupades en el present curs: 
•  «Formació de destreses lingüístiques orals per a la mediació intercultural: curs d'àrab» que va

tindre lloc a l'octubre en col·laboració amb el Departament de Traducció i Comunicació.
• Seminari Internacional “Iniciatives empresarials i desenrotllament territorial, comparacions

europees. El Cluster ceràmic de Castelló de la Plana (Espanya)” desenvolupat el 22 i 24 de
setembre per l'IIDL, en el que es va dedicar l'última sessió per a tractar la situació i estratègies
d'adaptació de la immigració a Castelló, especialment de la comunitat romanesa, i els seus
vincles amb el desenrotllament local.

• Cicle de Conferències “Migracions i globalització”, amb la col·laboració del Departament
d'Economia de la UJI, desenrotllant-se entre els mesos de novembre i gener les següents:
“Immigració i mercat de treball”, per Vicente Saragossa, expert en estrangeria.
“La immigració en el País Valencià”,
per Rafael Pigota Martínez, Professor
titular de Geografia de la Universitat de
València.
“Mediació intercultural, una
experiència recent” per Ramona Bucur,
mediadora intercultural i doctoranda de
la Universitat Jaume I.
“Immigració i drets”, ponència a càrrec
de Maria Luisa Cuerda, Professora de
dret penal de la Universitat Jaume I.
“Transeünts de la crisi global”, a càrrec
de per Antonio Lorenzo Górriz.



Amb  el  recolzament  financer  de
Conselleria d'Immigració i Ciutadania de
la Generalitat Valenciana, durant els dies
17, 18, 19, 24 i 25 de Novembre del 2008,
amb  la  col·laboració  amb  Creu  Roja,
SERVEF  i  l'Equip  d'Atenció  a
l'Immigrant  de  la  Guàrdia  Civil,  es  va
desenvolupar  el  curs  de  formació:  “Els
nous  reptes  davant  de  la  violència  de
gènere:  la  víctima  immigrant”  que  va
suscitar  un  gran  interès,  cobrint-se  les
seues  25  places  immediatament.
L'objectiu  fonamental  ha  sigut  fer
conscients  de  l'especial  vulnerabilitat  de
les  dones  immigrants,  especialment  les
que  tenen  una  situació  administrativa

irregular, conèixer els recursos legals i assistencials existents, i aprofundir en el coneixement del
gènere  en  diferents  cultures,  segons  els  blocs  següents:  El  Magrib,  Països  de  l'Est,  Àfrica
Subsahariana, Amèrica Llatina i Cultura Oriental.

V Setmana Intercultural

Inaguració de la V Setmana Intercultural per la Vicerectora de Relacions Internacionals i Solidaritat,
Eva Alcón Soler.

Es va celebrar entre els dies 24 i 28 de novembre del 2008 amb el patrocini de Bancaixa davall el
títol  “Fa  800  anys…·",  en  la  qual  es  van  desenvolupar  diferents  activitats  per  a  promoure  la
integració i la convivència entre diferents cultures del món, incorporant la perspectiva històrica amb
motiu de l'octau centerari del naixement del Rei Jaume I, entre les que cal destacar:

• La conferència inaugural va estar impartida per Esteban Ibarra, president de Moviment contra
la Intolerància, amb el títol: «Globalització i xenofòbia: una incomprensible dicotomia»



Es van posar en marxa dos seminaris:
• Seminari: “La interculturalitat  en la història. Fa 800 anys…”,  per a aproximar-nos a través de

la documentació existent a com vivien i s'organitzaven de diferents cultures i religions durant el
regnat de Jaume I. Va comptar amb les conferències següents:
“Interculturalitat en l'Antic Regne de València de Jaume I: mite o realitat”, per Vicent Garcia
Edo, professor d'Història del Dret de la UJI.
“La vida quotidiana de la comunitat jueua: fa 800 anys…”per José Ramón Magdalena,
professor de Filologia Semítica de la Universitat de Barcelona.
“Relacions matrimonials en les societats coexistents: fa 800 anys…” per Pascual Marzal,
professor titular de la Universitat de València.
“Transmissions patrimonials en les societats coexistents: fa 800 anys…” Pascual Marzal,
professor titular de la Universitat de València.

• Seminari: “La immigració com a qüestió moral”, centrat en la compatibilitat en el tractament
legal dels fluixos migratoris amb els drets de l'home a fi de sensibilitzar sobre la necessitat d'un
avanç social en termes ètics. Es van impartir les conferències següents:
“Immigració i dret. Consideracions de política criminal” per Maria Luisa Cuerda Arnau,
Professora de Dret Públic de la Universitat Jaume I.
“Gestionar la immigració, gestionar la multiculturalitat. Condicions del diàleg intercultural”,
per Javier de Lucas, Catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política de la Universitat de
València.
“El migren-te com a enemic”, per José Luís González Cussac, Catedràtic de Dret Penal de la
UJI.
“El menor immigrant, un doble exclòs” per Gabriela Bravo, Fiscal de Menors de València i
Presidenta de la Unió Progressista de Fiscals.

Es van ubicar tres exposicions en ambdós facultats i en l'escola universitària:
• “Algèria, un país també denominat Al-Jaza'ir”, organitzada por la Xarxa Vives d'Universitats.
• “De l'Espanya que emigra a l'Espanya que acull” de la Fundació Francisco Llarg Caballero.

• “El Güegüense”, de la
Universitat Politècnica
de Nicaragua
(UPOLI), exposició de
vestuari de l'obra de
dansa i teatre
nicaragüenc elevada a
Patrimoni Oral i
Immaterial de la
Humanitat, per la
UNESCO, el 25 de
novembre del 2005 i
declarada Patrimoni
Cultural de la Nació el
31 de gener del 2006. 



Complementant l'exposició de vesturari, la Directora de Cultura de la Universitat Politècnica de
Nicaragua (UPOLI),  Idalia Salomé Reis,  va impartir  una conferència “L'obra de dansa i  teatral
nicaragüenc: «El Güegüense o Macho Ratón» que va comptar amb una àmplia assistència d'alumnat
de la Diplomatura de Turisme.

També es van desenvolupar tallers d'henna i de cuina: “Preparant Sarmale”.

Se estima que la participació va rondar els 3.500 participants al llarg de la setmana en les diferents
activitats que es van exercir.

El 17 de febrer del 2009 es va aprovar la 2a Convocatòria  d'ajudes per a projectes d'investigació i
formació  «OPI-UJI:  Migració  i  Interculturalitat»  amb  la  finalitat  de  servir  d'espai  universitari
interdisciplinari dedicat a la investigació, formació i intervenció en l'àmbit de les migracions, les
relacions  interètniques  i  el  desenrotllament  social  obert  a  totes  i  cada  una  de  les  àrees  de
coneixement  de  la  Universitat  Jaume  I.  En  esta  ocasió  s'han  aprovat  set  projectes,  quatre
d'investigació i tres de formació:
• “El rol dels microcrèdits en la reducció de la migració i la creació de relacions interculturals

entre persones en situació de vulnerabilitat”.
• “Aproximació a l'entorn sonor infantil de la TV nord-americana i europea des d'una perspectiva

educatiu-musical. Programacions, estudis i tendències”.
• “Promoció de la cooperació i la solidaritat entre l'alumnat de Magisteri per mitjà de

l'Aprendizaje-Servicio: per una ciutadania intercultural i inclusiva”.
• “La participació ciutadana en l'arreplegada selectiva de residus urbans: anàlisi del factor de la

població immigrant en ciutats de la comunitat valenciana.”
• “Formació en destreses lingüístiques orals per a la mediació intercultural: curs de romanés”.
• “Anar i vindre: la integració de les xiquetes i els xiquets musulmans en l'educació primària

(tercera edició)”.
• “Immigració i sistema penitenciari”.

Altres activitats desenvolupades:
• Actualització de les dades estadístiques sobre la immigració a la província de Castelló i



ampliació del fons bibliogràfic propi amb nous títols.
• Difusió d'activitats vinculades a la immigració per mitjà de la llista de distribució Solidaritat,

les associacions d'immigrants, Xarxa Medimigra i GIAT Dons Immigrants
• Manteniment i actualització de la pàgina web institucional

Curs d'especialització de potgrau: “Tècnic en integració laboral”

Coordinat per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i finançat per l'Observatori
d'Economia Solidària (OES) de la Fundació La Caixa.

Dirigit a: titulats universitaris i tècnics en integració laboral que treballen en entitats socials.

Objectius:
• Semipresencial (on-line, presencial i treball pràctic):
• 250 h. (25 crèdits).
• 25 alumnes matriculats.
• Data d'inici 30-09-2008 i fi 13/01/2009.



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

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

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

 Jornada de formació psicològica per a bombers en situacions d’emergències i   desastres

Ha sigut la primera vegada que s'ha realitzat aquesta acció destinada a oferir un primer acostament
sobre diferents aspectes de la intervenció psicosocial en desastres per mitjà d'un curs de formació
teoricopràctic  al  Consorci  de  Bombers  de  Castelló.  S'ha  tractat  d'unes  jornades  replicades
efectuades els dies 2 i 9 de desembre del 2008 i a les que han assistit al voltant d'unes 100 persones
per jornada.

Cal  destacar  que  aquestes  jornades  han  suposat  la  firma  d'un  conveni  marc  entre  la  UJI  i  la
Diputació, i han estat subvencionades per la Diputació-Consorci Provincial de Bombers de Castelló.

De forma específica, en la jornada es van impartir dues conferències en què es va abordar el tema
de la intervenció psicosocial des de dos vessants:
• Com se senten els afectats per desastres i accidents, així com conéixer les seues necessitats

psicosocials més immediates, ponència presentada per la Sra. Montserrat Mas i Carrillo,
treballadora social, responsable de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet i membre de
l'associació “Un Nou Horitzó”

• Com pot afectar el benestar psicològic dels bombers la intervenció en situacions de desastre i
accidents, per la Sra. Mª Dolores Rolle Fernández. Psicòloga del SAMUR-Protecció Civil.



3er Curs de formació contínua en intervenció psicosocial en desastres

Tercera edició d’aquest curs, subvencionat per la Fundació Ruralcaixa Castelló, en el qual es donen
a conèixer el paper que els professionals de salut mental poden desenvolupar en un desastre, i dotar-
los d’alguns coneixements i habilitats bàsiques per a intervindre en aquest tipus de situacions.  El
curs realitzat del 6 de març al 10 de juny, ha donat una formació més completa a l'oferida en els
anteriors  cursos  de psicologia i  desastres.  Ha tingut  una
modalitat semi-presencial (42 hores presencials, 10 hores
virtuals, 12 hores de treball individual i 11 hores de treball
grupal),  i  ha  sigut  reconegut  amb  3  crèdits  ECTS  i
convalidable per 2 crèdits de Lliure Configuració. A més,
s'ha comptat amb professorat referent en l'àmbit estatal en
matèria d'intervenció psicosocial en desastres. 

El curs ha estat distribuït en tres blocs:
• Què és un desastre? Comportament i reaccions de la

població
• Gestió d’una emergència: planificació, prevenció i

intervenció
• Els afectats després del desastre

I ha comptat amb la realització de 4 tallers:
• Vivència personal: “debriefing psicològic”
• Habilitats de comunicació de l'intervinent
• Comunicació de males notícies als xiquets i xiquetes
• Recuperació després del trauma

Cal destacar l’assistència amb 26 matriculats entre els que es trobaven estudiants de psicologia,
psicòlegs, treballadors socials i personal de primera resposta (SAMUR, policia...). Han quedat en
llista d’espera altres 26 estudiants.

3er cicle de conferències de Psicologia i Desastres

És una activitat  gratuïta  dirigida a tota  la  població castellonenca.  Es tracta de la  tercera edició
d'aquest cicle subvencionat per la Fundació Ruralcaixa de Castelló. Enguany s'han impartit  tres
conferències:
• 7 de maig: Es mostren els xiquets aliens a les grans tragèdies humanes? Conferència presentada

per Rodolfo Ramos Álvarez, professor de Psicologia de la Universidadde Granada.
• 14 de maig: Com ens influeixen les males notícies en els mitjans de comunicació social?

Impacte personal o impacte social? Impartida per Mª Patricia Acinas Acinas, psicòloga de
l’Hospital San Juan de Dios (Burgos), especialista en urgències, emergències i catàstrofes.

• 21 de maig: Es pot recuperar la felicitat després d’un fet traumàtic? Exposició a càrrec de Pau
Pérez Sales, psiquiatra, codirector del Diploma “Salut mental en violència política i
catàstrofes”, de la Universidad Complutense de Madrid.

En aquesta  edició  del  cicle  de  conferències  hem comptat  amb la  participació  de  150 persones
inscrites, estant aquestes obertes i dirigides a tota la població en general.

Cal destacar la presentació de la pàgina web per a pares i mares sobre com poden ajudar els seus
fills davant de situacions traumàtiques.



Conferència de Rodolfo Ramos.

1er curs de capacitació. Intervenció Psicosocial en Desastres

Es tracta d’un curs formatiu inclòs en una de les accions previstes dins del projecte “Prevenció I
Intervenció Psicosocial en  Situacions de Desastre” (subvencionat per la Conselleria d'Immigració i
Ciutadania). 

L’objectiu  del  curs  ha  sigut  oferir  capacitació  a  professionals  de  la  salut  mental  o  a  aquells
professionals que tenen encomanades les labors d’atenció psicosocial dels aspectes més rellevants
de la intervenció psicosocial en situacions de desastres a Nicaragua.

El curs s’ha realitzat del 25 de maig al 12 de juny i ha ofert una modalitat semi-presencial (25 hores
presencials i 10 hores virtuals). Les classes teòriques han sigut impartides pel professor expatriat
Cèsar Sant Joan Guillén, professor de psicologia de la Universidad de País Vasco i president de
Psicólogos Sin Fronteras del País Vasco.

Pel que fa als continguts del curs cabria destacar:
• Intervenció psicosocial actual a Nicaragua.
• Els afectats per un desastre: reaccions i conseqüències psicològiques
• Gestió d’un desastre: planificació, preparació i intervenció
• Intervenció dels professionals de salut mental,

així com els continguts virtuals:
• Mitjans de comunicació i desastres
• Intervenció psicològica amb xiquets i adolescents
• La fortalesa psicològica. El creixement després del trauma
• Pautes per a l’elaboració d’un pla d’atenció psicosocial. 

Col•laboracions en altres cursos de formació:



En el mes de novembre 2008, l'OPSIDE va col•laborar amb el Colegio Oficial de Psicólogos de las
Palmas de Gran Canaria en la impartició d’un mòdul docent sobre “els xiquets i els desastres”.

Els dies 29 i30 de maig del  2009 es van impartir  classes de docència en el  Màster  Oficial  de
Cooperació al Desenvolupament. En aquest cas es va treballar en l’àmbit dels aspectes psicosocials
de l’ajuda humanitària.

Activitats de l'àrea 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. Les activitats que és duen a terme són les  següents:
• Pàgina web especialitzada en aspectes psicosocials relacionats amb els desastres i emergències:

www.opside.uji.es
• Pàgina web per a pares sobre com ajudar els seus fills a fer front a situacions traumàtiques
• Adquisició de material per a l’espai de recursos de l' OPSIDE situat en la 2na planta de la

Biblioteca de la UJI.

• Gestió d’un grup de voluntariat per a col•laborar en diferents tasques de l' OPSIDE.
• Presentació i difusió de les activitats de l' OPSIDE en el 11th “Europeten Congress of

Psychology”. Oslo, Noruega. 7-11 de juliol:
• “Televisión, disasters and children: a proposed psychoeducational resources for parents”
• “Training, prevention and resources regardingpsycho-social issues in disasters  (Jaume I

university)”
• “The media in disaster: second trauma”
• Sensibilització i formació des de la premsa

En 2008 iniciarem una nova modalitat  de treball;  oferir  informació i sensibilitzar a la població
mitjançant la premsa. Així amb la campanya “sis mesos, sis reflexions”, en col•laboració amb el
periòdic Mediterrani (La finestra de la Universitat) i el Servei de Comunicació de la Universitat,
cada mes un professional  de  diferents àmbits  de treball  en intervenció psicosocial  en desastres
redactava un article sobre diferents tópics. Els articles publicats han sigut els següents:
• La intervenció psicosocial (Dra. Eva Alcón Soler. Vicerectora de Cooperació Internacional i

Solidaritat. Universitat Jaume I)
• Psicologia i desastres (Sra. Mar Valero Valero. Tècnica de l'Oficina de Cooperació al

Desenvolupament i Solidaritat. Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de
Desastres. Universitat Jaume I). 



• Davant d’una mala notícia.(Sra. Patricia Acinas Acinas. Psicòloga especialista en Psicologia
d’urgències, emergències i catàstrofes. Coordinadora nacional de IPSE)

• Els xiquets davant del patiment (Dra. Mónica García Renedo. Tècnica de l'Oficina de
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat. Observatori Psicosocial de Recursos en
Situacions de Desastres. Universitat Jaume I). De Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastres. Universitat Jaume I)

• Comunicació i afectats (Sra. Eva Lucas Simón. Psicòloga experta en Desastres i emergències)

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

Projecte Tents

El  projecte  TENTS  (The  Europeten  Network  on  Traumatic  Estrés),  subvencionat  per  la  Unió
Europea és un projecte de dos anys de duració dins del qual es realitzarà una investigació sobre els
dispositius  d’ajuda  psicosocial  després  de  catàstrofes  i  desastres  a  la  Unió  Europea.  En  ell
col•laboren 25 països de la Unió Europea; entre ells Espanya. Els responsables del projecte són:
• Coordinador general: Olff Miranda. Centro Médico Académico de la Universidad de

Amsterdam.
• Coordinador a Espanya: Francisco Orengo. Sociedad Española de Psicotraumatología, Estrés

Traumático y Disociación.

Pel que al paper de l'OPSIDE es refereix, el Coordinador a Espanya es va posar en contacte amb
l'Observatori per a participar en el projecte, i va recomanar a la coordinació general la participació
del mateix en el comitè d’experts oferint la col•laboració en la confecció d’un model d’intervenció
psicosocial a nivell europeu.  Paral•lelament es va atendre la demanda d’informació sobre el paper
de la Universitat en intervenció psicosocial en desastres, sol•licitant  la participació de l'OPSIDE.

Els  dies  13,  14  i  15
de maig del  2009, el
coordinador  del
projecte a Espanya va
invitar  l'OPSIDE a la
trobada  final,
celebrada  a
Brussel•les,  on  cada
país  va  explicar  la
seua  situació  en
relació  amb  la
intervenció
psicosocial. En ell es
van  presentar  els
protocols
d’intervenció  a
Europa  elaborats  en
el projecte. 

 Projecte Generalitat Valenciana

Darrere  el  nom  de  “Prevenció  psicosocial  en  situacions  de  desastre”,  es  tracta  d’un  projecte
subvencionat  per  la  Conselleria  d'Immigració  i  Ciutadania  (Direcció  General  de  Cooperació  al



Desenvolupament i Solidaritat); aprovat en la convocatòria 2008 per a projectes d’investigació i
formació en temes relacionats amb la cooperació al desenvolupament. La seua duració és de 12
mesos, començant l'1 de setembre del 2008 i finalitzant el  31 d’agost de 2009. Es desenvolupa amb
la col•laboració de la  Universidad Nacional Autónoma UNAN-León (Nicaragua) i  l’objectiu és
oferir formació a professionals d’organitzacions nicaragüenques en salut mental en desastres, per a
formació de formadors.

Projecte AECID

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

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

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

Convenis signats:

En aquest  sentit,  l'OPSIDE està  vinculat  amb la  Universidad Nacional  Autónoma UNAN-León
(Nicaragua) (Conveni Marc i  protocol per al  projecte de la GVA), així com amb la Diputació-
Consorci Provincial de Bombers de Castelló.



Accions de formació
Curs: La nova Llei d'Associacions de la Comunitat Valenciana

Este curs de formació es va dur a terme els dies 20, 21 27, 28 de febrer i 6 de març i tenia com a
objectiu la identificació d'associacions i els temes associatius afectats per la Llei 4/2008, així com
l'explicació de la seua relació amb la Llei Orgànica 1/2002, reguladora del dret d'associació.

Este curs va ser de modalitat presencial (20 hores teòriques i pràctiques), amb classes de caràcter
magistral. Respecte a les temàtiques desenvolupades trobem:
• L'àmbit d'aplicació de la Llei 4/2008: entitats i matèries afectades
• Associades/vos: drets, deures i règim disciplinari. La novetat de l'arbitratge associatiu.
• Obligacions documentals, comptables, financeres i patrimonials
• Novetats en la regulació de les juntes directives: organització, funcionament i activitats. La

utilització de les TIC en la vida associativa.
• La responsabilitat civil de les associacions i de les juntes directives.
• El procediment de declaració d'utilitat pública de les Associacions de la Comunitat Valenciana
• Resolució de pressupostos pràctics.

Entre els docents del curs trobem Maria Josep Senent Vidal, Andreu Arnau Paradís, Federico Arnau
Moya i Santiago García Campa. A este curs van assistir 29 persones entre estudiants i professionals.

Curs de formació superior: Gestió bàsica dels entitats no lucratives.

Organitzat per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i realitzat els dies 8, 9, 15,
16,  22,  23,  29  i  30  de  maig  del  2009  amb  l'objectiu  de  l'estudi  de  les  entitats  no  lucratives,
desenvolupant els aspectes comptables, fiscals, així com la col.laboració empresarial i la gestió del
voluntariat i amb la direcció i participació docent de Andreu Arnau Paradís, professor de Finances i
Comptabilitat,  Carmen  Lázaro  Guillamón,  Directora  de  lOficina  de  Cooperació  al
Desenvolupament  i  Solidaritat,  Santiago  Garcia  Campà,  Grup  d'Investigació  de  gènere  i  tercer
cicle-UJI, Inmaculada Ballester Pastor, professora de Dret del Treball i Cristobal Marco Solsona,
Gestió y Administració Pública. Diputació Provincial de Castelló.

Temes:
• Les entitats sense finalitat lucrativa.
• Procés de construcció i registre.
• Comptabilitat financera i el presupost.
• Fiscalitat.
• El régim jurídic del voluntariat.

Amb l'assistència de 19 persones de diferent procedència com estudiants i membres d'associacions.


