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PRESENTACIÓ 

 
El Racó de la Solidaritat sorgeix per a dotar d’unes vies properes i 

pròpies que canalitzen les necessitats de la comunitat universitària en matèria 
de solidaritat, voluntariat i cooperació al desenvolupament, establint un nexe 
entre aquestes i les ONG. 

 

El Racó es va crear en 1993 depenent del Vicerectorat de Cultura fins 
1997, any en el qual va passar a dependre del Vicerectorat de Relacions 
Internacionals i Cooperació. Al principi, va sorgir com un punt d’informació atès 
des del programa de Prestació Social Substitutòria, però un any després (1994) 
es va dotar al Racó de contingut real amb la incorporació del Programa de 
Formació del Voluntariat UJI-Bancaixa. 

 
La consolidació del Racó es produeix en 1997 amb la creació de 

programes propis de voluntariat i de cooperació al desenvolupament, la 
coordinació amb el Centre de Voluntariat i les associacions de Castelló en 
matèria de solidaritat i cooperació. 

 
En 1999/2000, després de presentar els resultats del Projecte de 

Solidaritat i Cooperació de la Universitat Jaume I, el Racó comença a centrar-
se en propostes de futur materialitzades en la inclusió de nous programes i la 
primera extracció de conclusions a partir de les dades recopilades tots aquests 
anys. 

 
Aquest treball permet desenvolupar programes i actuacions, segons 

l’esperit dels Estatuts de la Universitat, a partir dels quals es defineixen les 
següents línies generals d’actuació, en matèria de solidaritat i cooperació 
(Universitat Jaume I, 1999): 
 

! 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 
currícula dels estudiants de programes i assignatures sobre aquests temes. 

! Participació activa en la cooperació internacional. 
 
 

Durant el curs 2001/2002 s’ha desenvolupat el projecte de creació de 
l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) a l’UJI, 
que depèn del Vicerectorat de Cooperació Internacional i Solidaritat que 
permeta potenciar des d’aquests àmbits els principis definits en el preàmbul 



Memòria Curs 2001 / 2002  Racó de la Solidaritat 

UNIVERSITAT JAUME I  5 

dels nostres Estatuts, els quals defineixen l’UJI com defensora dels 
compromisos socials, la solidaritat, el respecte a la diversitat, la igualtat 
d’oportunitats per a totes les persones, la millora i protecció del medi ambient i 
el treball per la pau. Principis que han impulsat, entre altres, el disseny d’un 
Projecte de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament. I en l’actualitat la 
proposta de creació de la OCDS, on el Racó de la Solidaritat apareix com a 
part integrant d’aquesta oficina. 
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OBJECTIUS 

 
Des d’un principi els programes i activitats que s’han portat a terme des 

del Racó de la Solidaritat han pretès respondre a uns objectius molt concrets: 
 

a) Servir de punt d’enllaç a totes aquelles persones interessades en 
temes de solidaritat, oferint informació detallada sobre les ONG del 
nostre entorn, servint de nexe entre aquestes i la comunitat 
universitària en ambdues direccions. 

 
b) Recollir demandes de voluntariat i cooperació que es produeixen en 

la societat facilitant l’assessorament que els diferents estaments 
puguen proporcionar.  

 
c) Potenciar l’associacionisme  universitari vinculat al voluntariat, que 

facilite la superació de l’estricte marc universitari i la interacció amb 
la societat. 

 
d) Promoure la formació continuada del voluntariat i facilitar la seua 

posterior implicació en iniciatives concretes. 
 
e) Dinamitzar la conscienciació social de la comunitat universitària i 

fomentar la promoció i educació en els valors solidaris i altruistes per 
a un millor desenvolupament humà i social. 
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ORGANIGRAMA (ACTUAL)  
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PROGRAMES I RESPONSABLES 
 

Direcció: Ana María Fuertes Eugenio, vicerectora de Cooperació Internacional 
i Solidaritat. 
 
Coordinació i direcció de projectes de solidaritat i cooperació: María Raquel 
Agost Felip.  
Tècnic: David Joan García Marí 
Auxiliar administratiu: Miguel Ángel Pitarch Belmonte 
Becari: Eliseo Molina Morellá.  
 
Membres del Consell Assessor de Solidaritat i Cooperació 
Vicerectora, tècnic, Mª Raquel Agost Felip, Mª Ángeles López Sierra, Rosana 
Clemente Estevan, David Joan García Mari, Leonor Lapeña Barrachina, Vicent 
Martínez Guzmán, Andrés Piqueras Infant, Aurelia Bengoechea Morancho, 
Vicente Budí Orduña, Auxiliadora Sales Ciges, Iluminada Fuertes Fuertes, un 
membre de l’estudiantat (Vicent Prior) i un membre del PAS (Carmina 
Peñarrocha Giménez). 
 
Programa de formació i promoció del voluntariat 
Mª Raquel Agost Felip  
 
Programa Pisos Solidaris 
Mª Raquel Agost Felip i Rosana Clemente Estevan 
 
Programa Curs de Postgrau Interuniversitari 
Andrés Piqueras Infante 
 
Programa Viure i Conviure 
Rosana Clemente Estevan 
 
Programa d’estudiants de països en vies de desenvolupament. Seminari 
d’agents multiplicadors 
David Joan García i Mari. Vicerectorat de Cooperació Internacional i Solidaritat 
Rosana Clemente (Seguiment del Conveni amb el Fons Valencià de la 
Solidaritat) 
 
Programa de cooperació internacional: Jornades de Cooperació, projectes a 
càrrec del 0,7%. 
David Joan García i Mari. Vicerectorat de Cooperació Internacional i Solidaritat. 
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ACTIVITATS DEL RACÓ 

 
Les activitats desenvolupades pel Racó de la Solidaritat s’engloben dins dels 
següents epígrafs: 
 

1. PROGRAMA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL PÚBLIC 
 
2. ACCIONS DE VOLUNTARIAT 

2.1.  Programa de formació del voluntariat 
2.2.  Xarxa universitària de solidaritat 
2.3. Portal Solidari 
2.4.  Web del Racó de la Solidaritat 
2.5.  Borsa de voluntariat 

 
3. ACCIONS DE SOLIDARITAT 

3.1. Programa de pisos solidaris 
3.2. Programa Viure i Conviure 
3.3. Programa accions de solidaritat 

 
4. ACCIONS DE COOPERACIÓ 

4.1. Programa 0,7%. 
4.2. Programa de sensibilització: Jornades de Cooperació Internacional. 
4.3. Programa d’ajudes a projectes de la comunitat universitària. 
4.4. Programa d’ajudes a estudiants de països en vies de 

desenvolupament. 
4.5. Programa de cooperació amb la Universitat del Nord de Nicaragua. 
4.6. Programa de cooperació amb la Universitat d’Oriente (Santiago de 

Cuba). 
4.7. Programa de cooperació acadèmica amb la Universiteti i Prishtinës 
4.8. Formació en Cooperació Internacional: cursos de voluntariat i curs de 

postgrau interuniversitari de cooperació internacional. 
4.9. Nous projectes 
4.10. Convenis signats per a desenvolupar nous projectes 
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1.PROGRAMA D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL 
PÚBLIC 

 

Les activitats que s’han realitzat de forma habitual durant el curs han sigut: 
 

- L’atenció diària al públic que s’apropa a l’oficina del Racó en recerca 
d’informació sobre el voluntariat i solidaritat, així com les sol·licituds i dubtes 
plantejats a través del correu electrònic, cartes, fax i correu. 
 

Amb això s’intenta que el Racó siga un punt de trobada entre tots els 
membres de la universitat que necessiten informació o vulguen aportar la seua 
col·laboració en aspectes de solidaritat. 

 
- La recepción d’informació sobre diversos àmbits de la solidaritat (més de 

200 entrades). Des del Racó s’ha intentat respondre i donar difusió a aquesta 
informació entre la comunitat universitària, utilitzant els diversos sistemes de 
comunicació i el contacte permanent amb els PIAC de l’UJI, i la  “Llista de 
Solidaritat” (vegeu el punt 3.3.5.), web del Racó. 

 
Les entrades d’informació han consistit en revistes, tríptics, fullets, pòsters, 

etc., de diverses ONG i organitzacions com ara: 
 
Bombers sense Fronteres 
Creu Roja 
Cáritas 
FECOVA 
Quisqueya 
Col·legi “La Coma” 
Fons Valencià de la Solidaritat 
Associació gitana de Castelló 
Patim 
Atelier 
Ecologistes en acció 
Etc. 
 
L’exposició i actualització de la informació, en els panells i taulers 

d’anuncis, d’un elevat nombre d’ofertes i informació variada respecte a cursos, 
voluntariat, retalls de premsa, que s’han considerat d’interès per a la comunitat 
universitària. 

És necessari establir espais d’informació específics del Racó als tres 
centres. 
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2. ACCIONS DE VOLUNTARIAT 
 
2.1. PROGRAMA DE FORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT 
 

El programa de Promoció del Voluntariat Universitari-Fundació de la 
Solidaritat i el Voluntariat de la Comunitat Valenciana es desenvolupa segons el 
conveni signat entre la Universitat Jaume I i la Fundació de la Solidaritat i el 
Voluntariat de la Comunitat Valenciana (anteriorment Fundació Bancaixa), des 
del curs 1994-1995. El programa està adscrit al Racó de la Solidaritat. 
 
OBJECTIUS 
 

Aquest programa consta de dos objectius generals: 
 
• Incentivar i preparar els estudiants universitaris en temes relacionats amb la 

solidaritat, països en desenvolupament, immigració, medi ambient, etc., 
perquè puguen actuar com a voluntaris més competents i eficaços. 

• Sensibilitzar als participants de forma que prenguen consciència d’una sèrie 
de problemàtiques que ens afecten (discriminació de la dona, la sida, 
ancians, etc.). 

 
CONTINGUT I ORGANITZACIÓ 
 

Els cursos van tindre lloc de novembre de 2001 a març de 2002. 

 
 a.- Formació Bàsica (10 h). Aquest curs està destinat a tots aquells que 
participen per primera vegada en el programa. Els continguts són de caràcter 
general: definició de l’acció voluntària, el voluntariat o els àmbits d’actuació. 
 
 b.- Formació específica. Consta de 9 cursos de 15 hores teòriques i 5 
pràctiques, entre les següents àrees: 

• Ecologia i medi ambient. 
• Problemes per l’ús de drogues. 
• Persones d’edat avançada. 
• Discapacitats. 
• Sida i malalts terminals. 
• Racisme i immigració. 
• Desenvolupament i cooperació internacional. 
• Promoció de la dona. 
• Menors en situació de risc. 
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La incorporació de pràctiques al programa de formació és un element 
fonamental, ja que dóna l’oportunitat de conèixer directament una associació i 
facilita que el voluntari puga continuar desenvolupant la seua tasca una vegada 
finalitze el curs de formació. 

 
El professorat que imparteix els cursos està format per professionals que 

ja siga per motius laborals o per la seua participació activa en alguna ONG, són 
experts en un àmbit d’actuació (tercera edat, menors, discapacitat...). 

 
La consolidació d’aquest programa ha quedat àmpliament manifesta, no 

només en la quantitat d’inscripcions que s’han rebut de persones de diverses 
titulacions, sinó a través dels resultats obtinguts quant al grau de satisfacció 
dels participants. 
 



Memòria Curs 2001 / 2002  Racó de la Solidaritat 

UNIVERSITAT JAUME I  14 

RESULTATS1 

 

NIVELL D’ASSISTÈNCIA ALS CURSOS 2001-2002 

BANCAIXA INSCRIPCIONS % ASSISTÈNCIA 

FORMACION BÀSICA 102 53% (55) 

ECOLOGIA I MEDI AMBIENT 29 21% (6)) 

RACISME I IMMIGRACIÓ 33 39% (13) 

DESENVOLUPAMENT I COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL 30 60% (18) 

PROMOCION DE LA DONA 27 37% (10) 

DROGODEPENDÈNCIES 33 55% (18) 

PERSONES D’EDAT AVANÇADA 17 35% (6) 

MENORS EN SITUACIÓ DE RISC 35 34% (12) 

VOLUNTARIAT I DISCAPACITAT 19 47% (9) 

PREVENCIÓ I TRATACMIENTO DE LA SIDA 12 42% (5) 

Percentatge d’assistència global als cursos específics 337 46,10% (152) 

 

                                                 
1 Extrets de la Memòria del Programa de Promoció del Voluntariat Universitari (curs 

2001-2002). 
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CARACTERÍSTIQUES DELS PARTICIPANTS 

 
DESCRIPTORS PERCENTATGES 

GÈNERE  
Homes 26,7 % 
Dones 73.3 % 

EDAT  
18 4,8 % 
19 15,1 % 
20 13% 
21 19,9 % 
22 13,7 % 
23 3,4 % 
>24  28,8 % 
NC 1,3 % 
CENTRES  
Facultat de Ciències Humanes i Socials: Psicologia, Educació Infantil, Educació 
Primària, Educació Física, Humanitats, Filologia Anglesa, Traducció i 
Interpretació 

61 % 

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques: Relacions laborals, Dret, ADEM, 
Administració i Gestió d’Empreses 13 % 

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals: Enginyeria Industrial, 
Informàtica de Gestió, Informàtica, Disseny Industrial i Química 8,9 % 

Escola d’Infermeria 2,1 % 
Altres (Doctorat i Treball Social) 15,1% 
NS / NC (*) % 
CURS  
Primer 8,9 % 
Segon 30,1 % 
Tercer 26 % 
Quart 13,7 % 
Titulat 13 % 
Doctorat 7,5 % 
COL·LABORA AMB ALTRES ASSOCIACIONS  
Sí 37 % 
No 61,6 % 
Ns/nr 1,4% 
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Anàlisi dels resultats 
 

Prenent com a referència la taula dels descriptors s’extrau un perfil dels 

universitaris participants en els cursos. 

Respecte al gènere dels participants, les dades són concloents, amb un 
73,3 % de participació de dones enfront d’un 26,7 % d’homes. 

Les edats de participació es distribueixen de manera més uniforme, un 
32% correspon a estudiants d’entre 20 i 22 anys i un 28,8% són estudiants de 
més de 24 anys. En conjunt representen el 60,8% de la participació total.  

Quant als estudis que realitzen, destaca el predomini absolut 
d’estudiants de la Facultat de Ciències Humanes i Socials (61 %), seguida per 
la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (13 %), l’Escola Superior de 
Tecnologia i Ciències Experimentals (8,9%), Escola d’Infermeria (2,1%) i altres 
centres (15,1%). 

Els participants cursen majoritàriament segon de carrera (30,1%), seguit 
per tercer (26%) i quart (13,7%). Les dades indiquen un augment de l’interès 
pel voluntariat des de l’inici dels estudis universitaris, encara que també 
ratifiquen la hipòtesi de la visió del voluntariat com una possible eixida 
professional o de realització de pràctiques, ja que es mantenen alts els 
percentatges en els últims anys d’estudi. 

Finalment, es pot destacar que la majoria de les persones que 
acudeixen als cursos de formació de voluntariat no participen en cap tipus 
d’associació (61,6%). 
 
2.2. XARXA UNIVERSITÀRIA DE SOLIDARITAT 
 

UNIVOLUN és una llista de distribució electrònica que ha creat l’UJI a 
partir del compromís que va adquirir en el primer Congrés Estatal de 
Voluntariat, celebrat a València. 

 
Aquesta llista permet als responsables del voluntariat de totes les 

universitats d’Espanya estar en contacte d’una manera més directa, per a 
compartir iniciatives, impulsar noves propostes i, en definitiva, tindre una 
política de voluntariat més homogènia. 
 
2.3. PORTAL SOLIDARI 
 

És un espai solidari virtual en el qual estan representades les entitats de 
voluntariat associades a la Fundació de la Solidaritat i el Voluntariat de la 
Comunitat Valenciana, entre aquestes figura el Racó de la Solidaritat. Aquest 
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portal facilita la consulta i difusió d’informació relacionada amb el voluntariat i la 
solidaritat. 
 
2.4. WEB DEL RACÓ DE LA SOLIDARITAT 
 

Ací es pot trobar tota la informació gestionada pel Racó i relacionada 
amb la cooperació internacional, solidaritat i voluntariat. S’actualitza 
constantment amb totes les novetats que es produeixen en aquests temes. 
 
2.5. BORSA DE VOLUNTARIAT 
 
OBJECTIUS 
 

Elaboració d’una base de dades en la qual s’inscriuen els estudiants de 
forma voluntària, que permet posar en contacte els seus components amb les 
distintes organitzacions que requereixen la seua col·laboració. 
 
RESULTATS 

Durant el curs 2001-2002 s’ha actualitzat aquesta base de dades. Els 
interessos dels voluntaris es distribueixen en els següents programes:  
 Integració de persones discapacitades ...........................26 
 Acollida d’estudiants estrangers......................................24 
 Solidaritat internacional ...................................................35 
 Voluntariat mediambiental ...............................................22 
 Voluntariat social i ciutadà...............................................41 
 Formació i informació del voluntariat ...............................26 

TOTAL..........................................................................174. 
 
- El programa d’integració de persones discapacitades està 

coordinat amb l’USE. 
- Es realitzen assegurances de voluntariat per als participants de 

l’UJI. 
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3. ACCIONS DE SOLIDARITAT 
 
3.1. PROGRAMA DE PISOS SOLIDARIS 

 
Aquest programa és fruit del conveni tripartit establert entre l’Institut 

Valencià de l’Habitatge (IVVSA), que cedeix 14 pisos a la Universitat, 
l’Ajuntament, que finança el projecte d’intervenció i investigació i de la gestió de 
la qual s’encarrega la Universitat Jaume I, des de 1999. 
 
OBJECTIUS 
 

Planificar i desenvolupar una intervenció comunitària multidisciplinar en la 
qual els estudiants participen en activitats educatives de caràcter voluntari i 
residisquen en habitatges del barri de Sant Llorenç, com a element de 
desenvolupament comunitari 
 
RESULTATS 
 

Durant el curs 2001/2002 s’ha comptat amb la participació de 17 
estudiants (18 inicialment). 
 

Els estudiants accedeixen a una beca d’allotjament en els pisos amb les 
següents condicions: 
- Han de satisfer els rebuts d’aigua i de llum a la Universitat i els d’escala al 

president de la comunitat. 
- Han de destinar entre 5 i 15 hores setmanals (7 aproximadament) a accions 

del Programa Pisos Solidaris. 
- Ser veïns dels seus veïns d’escala i del barri. 
- Complir les condicions de gaudi de la beca establertes per la Universitat. 
 

Les accions que els estudiants han realitzat durant la seua estada en el 
barri són les que apareixen en el següent quadre: 
 
1 REPÀS: tots els dimarts i dijous de 17:30 a 18:30 al Centre Cultural 

Amigó. L’activitat està dirigida als xiquets en edat escolar i se’ls ajuda 
en les seues tasques escolars creant un clima de cooperació que facilita 
l’expressió de les seues necessitats, idees i opinions, afavorint la 
companyonia. 

2 DESPERTADOR: els dies escolars, diversos estudiants desperten les 
famílies que han sol·licitat el servei i esperen els xiquets en el punt de 
trobada per a acompanyar-los al col·legi, de manera que s’assegura la 
seua assistència. 

3 ESPORTS: els dilluns, els dimecres i els divendres de 17:30 a 19 hores 
al pati del col·legi Carles Selma. Aquesta activitat també està a càrrec 
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del Centre Cultural Amigó i consisteix a donar suport als monitors. Es 
practiquen esports com futbol, bàsquet i altres jocs (sambori, corda, 
diàbolo …) 

4 SUPORT A LES ASSOCIACIONS DEL BARRI:  
Associació de dones: De creació recent, ha estat impulsada des de La 
Llar i des de Pisos Solidaris. Es reuneix una vegada al mes i la seua 
directiva està formada per dones del barri. Es pretén que siga un recurs 
de pes i que des d’aquest s’organitzen activitats que arriben a tots. 
Associació de persones majors: es col·labora en activitats de gestió 
de l’associació. 

5 SUPORT A RECURSOS DEL BARRI: 
La Llar: es donen suport els tallers impartits en aquest recurs, dirigits a 
dones amb necessitats o dificultats domèstiques, educatives, etc. Es 
pretén capacitar els usuaris per a desenvolupar-se adequadament en 
l’autocura, la cura i l’educació dels fills/es, l’atenció de la llar, el 
desenvolupament i suport social i la convivència i integració comunitària. 
Centre Cultural Amigó: suport als tallers que es realitzen en aquest 
centre (balls de sala, cinema i educació en valors…) 
Serveis Socials: rebre les visites, donar-los cita i atendre el telèfon. 
També existeix un programa d’atenció individualitzada de casos que ho 
requereixen, realitzant una atenció individualitzada en tasques escolars 
per a la incorporació al món social i laboral de persones que ja no estan 
en edat escolar. 
Centre de Formació Ocupacional (CFO). En aquest recurs els 
estudiants orienten les persones del Centre en la seua actitud social i 
personal i en el món laboral, a través de xarrades i activitats d’oci. 
Escola Infantil “Els Duendes”: S’ajuda les treballadores d’aquest 
recurs en les seues tasques habituals, ja que hi ha gran quantitat 
d’usuaris per a atendre. 
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3.2. PROGRAMA “VIURE I CONVIURE” 

OBJECTIUS 
 

El programa intergeneracional “Viure i conviure” de l’Obra Social de Caixa 
Catalunya pretén donar una resposta solidària a la necessitat de companyia de 
les persones majors i d’allotjament dels joves universitaris. 
 
RESULTATS 
 

El Racó de la Solidaritat col·labora amb el Programa “Viure i conviure”, 
des de l’any 2000, difonent informació i posant en contacte els joves interessats 
amb els responsables del programa. 
 
3.3. PROGRAMA D’ACCIONS DE SOLIDARITAT 
 

En aquest programa s’engloben les diferents actuacions realitzades des 
de la universitat en matèria de solidaritat: 
 
3.3.1. Sensibilització sobre temes de voluntariat 
 

El Racó de la Solidaritat participa i intenta fomentar la participació de la 

comunitat universitària en accions de voluntariat i solidaritat programades per 

altres entitats com, per exemple:  

- El Dia del Voluntariat organitzat per l’Ajuntament de Castelló. 

- El Dia Internacional del Voluntariat. 

- Trobades de Voluntariat. A Castelló i a València. 

 

3.3.2. Suport a iniciatives de la comunitat universitaria 
 

- Suport a la campanya de recollida de signatures per al referèndum 
d’independència del Sàhara, organitzada per estudiants saharauis. 

 
- Recollida de pessetes en la campanya organitzada per Farmacèutics 

Mundi. 
 
3.3.3. Dia de la SIDA 
 

El dia 1 de desembre se celebra el Dia Mundial de la lluita contra la SIDA 
i el Racó de la Solidaritat, en coordinació amb el Servei de Prevenció de l’UJI i 
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la Consellería de Sanitat, va participar en l’organització de taules informatives i 
el repartiment de material divers (preservatius, llaços, tríptics, pins, etc.), per 
tots els campus de la universitat el dia 30 de novembre. Aquestes activitats van 
comptar amb la presència de voluntaris de la borsa, i del curs de formació 
sobre la SIDA. A més durant aquestes dates es van portar a terme altres 
activitats com videofoòrum, una exposició titulada “SIDA i drets humans” i un 
xat sobre la SIDA. 
 

També es va organitzar un concurs de disseny de pòsters per a la 
pròxima edició del dia de la Sida, amb una dotació econòmica per al guanyador 
de 300 euros i 150 euros per al segon. La guanyadora va ser Sara Nebot 
Minguez amb el treball “La prevenció està al teu abast” i el segon premi va ser 
per a Carlos Villar Morales pel treball “Salvavides” 
 
3.3.4. Organització de conferències i taules redones  
 

En el present curs s’han organitzat les següents: 
 
1. Taula redona celebrada el 24 d’octubre de 2001, a les 12 hores, a la 

Sala de Graus de la FCJE, amb el títol “Drets humans i dret internacional 
humanitari en l’era de la globalització”, moderada per Ana María Fuertes i amb 
la participació de Vicent Martínez Guzmán, Jorge Cardona, Rosana Clemente i 
Rubén Peris. 

 
2. Conferència a càrrec de Joaquín García Roca, celebrada el 28 de 

febrer de 2002, a les 17:30 hores, a la sala de juntes del campus de Borriol, 
amb el títol “Polítiques socials i organitzacions solidàries”, organitzada pel Racó 
de la Solidaritat i el Departament de Filosofia, Sociologia i Comunicació 
Audiovisual i Publicitat de l’UJI. 

 
3. Conferència a càrrec de James Petras, professor d’Ètica Política de la 

Universitat de Binghamtom, celebrada el 12 de març de 2002 a les 12:30 hores 
a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, amb el 
títol “Els moviments sociopolíticos després de Porto Alegre”. 
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3.3.5. Llista electrònica de solidaritat  
 
Mitjançant el correu electrònic es mantenen informades totes les 

persones que ho han sol·licitat, sobre les activitats del Racó i de totes les 
accions o actes de solidaritat i cooperació que puguen ser d’interès per a la 
comunitat universitària. 

 
Aquesta llista es va crear el 20 de gener de 2000 i s’hi han subscrit des 

d’aquesta data 35 usuaris.  
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4. ACCIONS DE COOPERACIÓ 
 
4.1. PROGRAMA 0,7% (vegeu la memòria general del 
Vicerectorat) 
 

Els Estatuts de la Universitat Jaume I, en el seu preàmbul, defineixen 
aquesta institució com defensora del compromís social, el principi de solidaritat, 
el respecte per la diversitat, la igualtat d’oportunitats per a les persones de 
diferents sexes, la millora i protecció del medi ambient, i el treball per la pau. 

 
Per a engegar accions que concreten aquestes línies la Junta de Govern 

el 20 de desembre de 1999 va aprovar la dedicació del 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 
dels estudiants amb un 0,7% addicional de la seua matrícula, i del personal de 
la universitat amb un 0,7% del seu sou, tot això destinat a accions de solidaritat 
i cooperació al desenvolupament. 

 
Durant el període de matrícula del curs 2001-2002 es va facilitar 

informació als estudiants sobre el projecte i les distintes actuacions previstes. 
El grau d’acollida ha estat satisfactori, en aquesta primera edició, han participat 
1733 estudiants, 51 PDI i 11 PAS. 

 
El 0,7% dels estudiants es dedica a la Universitat d’Oriente i el 0,7% del 

PAS/PDI es dedica a finançar projectes de la comunitat universitària. 
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4.2. PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ: VI JORNADES DE 
COOPERACIÓ INTERNACIONAL I SOLIDARITAT 
 

Des del curs 1996-1997 se celebren ininterrompudament les Jornades de 
Cooperació Internacional i Solidaritat. Amb aquestes es pretén apropar la 
comunitat universitària en general, i els estudiants en particular, a les 
problemàtiques d’extrema desigualtat que hi ha al nostre planeta, així com les 
diferents iniciatives que des de diversos sectors, com ONG i organismes 
públics, es prenen per a tractar de pal·liar-les. 

 
Aquest any la temàtica de les VI Jornades de Cooperació Internacional va 

girar a l’entorn de la globalització. Per a la seua organització es van realitzar 
reunions preparatòries, així com tot tipus de gestions necessàries per a la 
coordinació de les distintes activitats previstes. Les jornades es van 
desenvolupar del 15 al 18 d’abril de 2002 i van comptar amb l’habitual 
presència i col·laboració de la comunitat universitària. En aquest marc, es van 
celebrar quatre conferències que es detallen a continuació . 
 

- 15 d’abril: Conferència inaugural a càrrec d’Arcadi Oliveres, professor 
d’Economia Aplicada de la UAB, amb el títol “Què és això de la 
globalització?”. 

 
- 16 d’abril: taua redona “El paper dels sindicats enfront de la globalització”. 

Moderada per Yago Urios    i amb la participació d’Andrés Piqueras, STE; 
Ángel Bosqued, CGT; Amat Sánchez, CCOO PV. 

 
- 17 d’abril: Taula redona “Renda bàsica i globalització”. Moderada per Ana 

María Fuertes, vicerectora de Cooperació Internacional i Solidaritat i amb la 
participació de Rafael Pinilla, vicepresident de la Xarxa Renda Bàsica; Jordi 
Sevilla, economista i portaveu d’Economia del grup parlamentari socialista 
en el Congrés dels Diputats; María José Añón, professora de Filosofia del 
Dret de la UV-EG. 

 
- 18 d’abril: Conferència a càrrec de Vicente Garcés, professor de la 

Universitat Politècnica de València i ponent del Fòrum de Porto Alegre 
2002, amb el títol “Construint una altra globalització. De Porto Alegre al 
Mediterrani”. 

 
La  “Trobada de ONG” és la peça central d’aquestes jornades i el punt de 

trobada amb la realitat associativa més conscienciada amb les problemàtiques 
dels països en vies de desenvolupament. És una bona ocasió perquè els 
estudiants s’apropen a una acció més solidària dins de la mateixa universitat. 
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L’exposició dels diferents estands de ONG es va realitzar a l’edifici C del 
campus de Borriol, i va comptar amb la participació de: 
 

♦ Grup de Missions de La Vall 
♦ Mans Unides 
♦ Acsur Las Segovias 
♦ Medicus Mundi 
♦ Smara 
♦ Amics del Perú 
♦ Amnistia Internacional 
♦ Cáritas 
♦ Plataforma 0,7 
♦ Creu Roja 
♦ Pau i Solidaritat 
♦ Alternativa 3 (botiga de comerç just) 
♦ Racó de la Solidaritat 

 
Les exposicions que es realitzen, durant les Jornades, pretenen apropar a 

la comunitat universitària realitats que semblen llunyanes, però que en realitat 
no ho són tant. Igualment, es realitzen activitats de caràcter lúdic amb l’objectiu 
de fomentar el coneixement i respecte per la multiculturalitat: 

 
- Animació de carrer des del campus del Riu Sec fins al de Borriol. 
- Tallers d’alquena, iniciació a l’escriptura àrab i de trenes africanes en la 

haima situada al bulevard central del campus del Riu Sec. 
- Concert d’Asimewole a la cafeteria del campus de Borriol. 

 



Memòria Curs 2001 / 2002  Racó de la Solidaritat 

UNIVERSITAT JAUME I  26 

4.3. PROGRAMA D’AJUDES A PROJECTES DE LA COMUNITAT 
UNIVERSITÀRIA (vegeu la memòria general del Vicerectorat) 
 

La segona convocatòria es va realitzar al juny de 2001. És una 
convocatòria d’ajudes dirigida a sufragar part de les despeses de projectes de 
cooperació presentats pels membres de la comunitat universitària. 

 
La Universitat Jaume I ha pretès des dels seus orígens implicar els seus 

membres en les polítiques de solidaritat. La investigació, la docència, 
l’intercanvi acadèmic, la conscienciació, la sensibilització i el voluntariat són els 
eixos que articulen aquesta política. La línia de subvenció a projectes de la 
comunitat universitària pretén complir aquest objectiu d’implicació. 

 
Els projectes seleccionats en aquesta edició van ser: 
 

- Construcció d’un aula per a l’escola de Datomo (Burkina Faso). 
- Projecte de lideratge comunitari, a la Universitat Politècnica de 

Nicaragua. 
- Ajuda a estudiants del Màster de la Pau per a portar a terme 

projectes de desenvolupament, en els conceptes de viatge, allotjament i 
manutenció. 

- “Xiquets de ningú”, reportatge de les conseqüències de la 
immigració infantil en la ciutat de Melilla. 

- Projecte Ukhupacha, expedició espeleoarqueològica Hispano-
peruana. 
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4.4. PROGRAMA D’AJUDES A ESTUDIANTS DE PAÏSOS EN 
VIES DE DESENVOLUPAMENT (vegeu la memòria general del 

Vicerectorat) 

 
Amb aquest programa es pretén afavorir la incorporació a la Universitat 

d’estudiants de països en vies de desenvolupament que tinguen dificultats 
econòmiques, en coordinació amb les ONG. 

 
El suport econòmic per a l’accés a l’ensenyament superior i especialitzat 

a estudiants de països en vies de desenvolupament, constitueix una eina 
fonamental per a incrementar el capital humà dels països que no sempre estan 
en la millor posició per a assumir la formació dels seus ciutadans. 

 
La Universitat Jaume I destina cada curs una part dels seus recursos per 

a incorporar a les seues aules estudiants de països en vies de 
desenvolupament que no disposen de suficients recursos econòmics. A partir 
de les recomanacions sobre el tema en el Projecte de Solidaritat i Cooperació, 
aquestes ajudes es concedeixen mitjançant una convocatòria pública i en 
coordinació amb les ONG. 

 
 
Des de 2001 ha començat l’experiència d’implicar tots els estudiants de 

països en vies de desenvolupament que cursen estudis a la Universitat Jaume 
I, acollits en els programes anteriors, en un SEMINARI D’AGENTS 
MULTIPLICADORS, com a part de la seua formació. En aquest comparteixen 
les seues experiències i la necessitat de projectar en un futur cap als seus 
països els coneixements que han adquirit entre nosaltres. 

 
Aquest programa compta amb el suport de l’USE en el seguiment docent 

dels estudiants. 
 

4.5. PROGRAMA DE COOPERACIÓ AMB LA UNIVERSITAT DEL 
NORD DE NICARAGUA 

 
A l’abril de 2000 la Universitat Jaume I va signar un conveni de 

col·laboració amb la Universitat del Nord de Nicaragua. El conveni estableix 
dos projectes de col·laboració al desenvolupament: 

 
1. Projecte de suport a la unitat familiar com a estructura social de base, 

coordinat pel professor Rafael Ballester. 
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En una àrea on la situació de les dones i els xiquets és veritablement 
lamentable, la Universitat Jaume I vol aportar estudis científics i programes de 
formació en col·laboració amb altres entitats de la zona. 

Per al curs 2001-2002 es va organitzar un curs d’especialització 
anomenat “Suport psicosocial a la família del nord de Nicaragua”. 

 
2. Projecte de desenvolupament turístic del Departament d’Estelí i Les 

Segovias, coordinat pel professor Diego López. 

Consisteix en la col·laboració de l’UJI i la UNN perquè aquesta zona 
empobrida puga desenvolupar el turisme d’interior, mitjançant investigacions, 
planificació turística i estudis superiors de turisme. 

 
Per al curs 2001-2002 es va organitzar un curs d’especialització 

anomenat “Ordenació i planificació turística integrada del Nord de Nicaragua”. 
 
Durant el 2002, i amb el suport de la Direcció General de Cooperació al 

Desenvolupament de la Generalitat Valenciana, s’han realitzat viatges i estades 
de 16 professors i 4 becaris per a desenvolupar a Estelí diversos cursos de 
postgrau i les respectives investigacions. En el moment de tancament 
d’aquesta memòria s’estan presentant els resultats de les investigacions, que 
seran degudament difoses entre els interessats. 
 
4.6. PROGRAMA DE COOPERACIÓ AMB LA UNIVERSITAT 
D’ORIENTE (SANTIAGO DE CUBA) 
 

La Universitat Jaume I i la Universitat d’Oriente col·laboren en diferents 
àmbits des de fa diversos anys. Amb motiu de la visita de la delegació 
d’Exteriors de la Universitat d’Oriente a les diferents universitats valencianes i 
als seus diferents estaments es va prendre consciència de la situació dels 
col·legis majors, i de la importància que tenen per a la institució. A la Universitat 
d’Orient al voltant del 80% dels estudiants resideixen en col·legis majors, i la 
seua greu deterioració amenaça l’existència d’aquesta prestigiosa universitat 
cubana 

 
Els estudiants de la Universitat Jaume I han sigut els que han pres la 

iniciativa d’impulsar aquest projecte, de reconstrucció dels col·legis majors, a 
partir de les converses mantingudes al si del Consell Interuniversitari Valencià 
d’Estudiants (CIVE). 

 
El compromís actual és destinar el 0,7% de les matrícules dels estudiants 

de la Universitat Jaume I a aquest projecte. Això suposarà l’habilitació d’una 
sala multimèdia. En una segona fase s’intentarà arribar a acords per a fer 
visites, intercanvis, turisme solidari i altres projectes. 
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4.7.PROJECTE DE COOPERACIÓ ACADÈMICA AMB LA 
UNIVERSITETI I PRISHTINËS 
 

La xarxa d’universitats Institut Joan Lluís Vives ha assumit el repte de 
portar endavant un projecte de cooperació acadèmica sense precedents: la 
reconstrucció integral de la  Universiteti i Prishtinës. Dins d'aquest projecte la 
Universitat Jaume I ha desenvolupat un paper actiu que li ha dut  a 
protagonitzar diverses activitats: 

 
- Participació com a docent d un membre del professorat a un seminari de 

Psicologia a la Universiti i Prishtina. 
 

- Participació com a docent d'un membre del personal  d'administració i 
serveis de la Universitat Jaume I a un seminari d’Informàtica, també a Kosovo. 

 
- Visita d'una delegació d'estudiants de la Universiteti i Prishtinës a la 

Universitat Jaume I.  
 

Aquesta activitat tingué lloc entre l’11 i el 7 de març i suposa l’apropament 
d’aquests estudiants a la nostra universitat i a la nostra societat portant a terme 
una interessant i molt intensa tasca de sensibilització sobre el problemes dels 
Balcans i de la seua Universitat. Durant la setmana els estudiants kosovars 
tingueren ocasió de conèixer l’UJI, de reunir-se amb els representants de 
l’estudiantat, de participar al Master de la Pau, d’assistir a entrevistes amb la 
premsa i la radio de Castelló, i també d’altres qüestions també culturals, però 
mes lúdiques, com visitar Morella o les Falles de València. La visita va deixar 
les portes obertes per a futures col·laboracions incloent futurs desplaçaments  
per part de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I a Kosovo. 
 
4.8. FORMACIÓ EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
 
4.8.1.Cursos de voluntariat  

Curs de desenvolupament i cooperació internacional (vegeu l’apartat 
2.1.). 
 
4.8.2. II Curs Interuniversitari de Postgrau en Cooperació Internacional 
 

Les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana s’han posat 
d’acord, amb la Direcció General de Cooperació per al Desenvolupament de la 
Generalitat Valenciana, per a realitzar aquest curs que recull estudiants del 
nostre territori, i es va desenvolupar principalment al Col·legi Major La Coma. El 
curs pretén donar una major formació en determinats aspectes imprescindibles 
a l’hora d’enfocar les accions de cooperació amb garanties. 
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La Universitat Jaume I, ha estat l’encarregada d’organitzar un dels mòduls 
teòrics del curs i una de les jornades intensives. Aquestes Jornades es van 
realitzar del 7 al 9 de febrer de 2002, i dins d’aquestes es van celebrar diverses 
conferències (Tecnologia apropiada, Moviments socials i Consum responsable) 
i un taller (Taller sobre la resolució de conflictes). 

 
La direcció acadèmica d’aquest curs per part de la nostra universitat està 

a càrrec d’Andrés Piqueras Infante. 

4.8.3. Màster d’Estudis per a la Pau i el Desenvolupament 
 

Des de 1996, la càtedra UNESCO de Filosofia per la Pau de la Universitat 
Jaume I de Castelló s’organitza aquest màster, que ha sigut distingit amb la 
Medalla d’Or Mahatma Ghandi de la UNESCO. Els participants adquireixen 
coneixements específics en teories de la pau i de la democràcia, drets humans 
i procediments per a la transformació pacífica de conflictes. Entre 50 i 70 
estudiants arribats de tots els continents han participat en aquest màster, 
durant el passat curs. 

 
Aquest màster està dirigit per Vicent Martínez Guzmán. 

 
4.9. NOUS PROJECTES 

Des de l'area de solidaritat del Vicerectorat de Cooperacio Internacional i 
Solidaritat s'han intensificat el contactes i les gestions per tal aprofitar al maxim 
les oportunitats que pugueren obrir-se arran de futures col·laboracions, tant per 
a la Universitat Jaume I com per a altres institucions interessades en treballar 
amb nosaltres: 
 

- Grup d'espeleologia d'Onda, ens ha proposat participar en 

l'interessant projecte Ukhupacha que pretén descobrir els secrets de 

l'interior del Machu Pichu i del món inca. 

 

- Universidad de Camagüey, amb qui s'ha signat un conveni per tal de 

col·laborar amb el departament de comptabilitat i finances de l'UJI. 

 

- Fundació de la Solidaritat i el voluntariat de la Comunitat Valenciana, 

on pròximament es signarà un conveni per tal de continuar oferint a 

la comunitat universitària formació en matèria de voluntariat. 

 



Memòria Curs 2001 / 2002  Racó de la Solidaritat 

UNIVERSITAT JAUME I  31 

4.10. CONVENIS SIGNATS PER A DESENVOLUPAR NOUS 

PROJECTES 
 

- Conveni Camagüey. 
- Upoli. 
- Fundació de la Solidaritat i el voluntariat de la Comunitat Valenciana. 
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DIFUSIÓ I PROJECCIÓ DEL RACÓ 

 
1. EDICIÓ DE NOUS DÍPTICOS SOBRE EL RACÓ DE LA SOLIDARITAT 
 
2. EDICIÓ DELS TRÍPTICS PER A LA CAMPANYA DEL’0 7. 
 
3. ACTUALITZACIÓ CONTÍNUA DEL WEB DEL RACÓ. 
 
4. PARTICIPACIÓ EN CONGRESSOS, JORNADES 
 
- VII Trobades Internacionals de Serveis Socials. 
- Jornades Universitàries de Cooperació i Voluntariat, Universitat d’Oviedo. 
- Jornades Universitat del País Basc. 
- Cursos d’estiu de l’UJI. “La publicitat i la seua funció social: les campanyes de 
sensibilització”. 
 
5. PROJECCIÓ: 
 
- Programa de televisió “Europa al dia” de Punt Dos. 
- Programa de ràdio de Ràdio Castelló de la Cadena Ser “A viure, que són dos 
dies”. 
 
6. COMISSIONS: 
 
CEURI: Reunions de Badajoz i Sant Sebastià. 
IJLV: Tarragona, Palma de Mallorca i Lleida. 
 
7. EXPOSICIÓ “0,7 A LA UNIVERSITAT JAUME I, PROGRAMES DE 
COOPERACIÓ” 
 

El Vicerectorat de Cooperació Internacional i Solidaritat , a través del 
Racó de la Solidaritat, ha organitzat aquesta exposició amb caràcter itinerant 
amb l’objectiu de donar a conèixer a la comunitat universitària, els diferents 
programes de solidaritat i cooperació, als quals es dentina el 0,7.  

 
L’exposició consta de 8 panells murals explicatius i d’un fullet de mà 

recopilatori  dels tots els panells i que aporta a més informació sobre el 
pressupost destinat a cadascun dels programes i activitats durant els anys 
2000 i 2001. 

 
L’exposició es va poder visitar durant el curs 2001-2002 a les tres 

facultats de la universitat, actualment es poden observar aquests panells a les 
noves instal·lacions del Racó de la Solidaritat. 
 


