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

estudiants de programes i assignatures sobre aquests temes. 
• Participació activa en la cooperació internacional
• Millora que es reflecteix tant en els aspectes científics i tecnològics, d’una banda, i en

l’educació i formació, d’una altra, com en altres qüestions de caràcter bàsic per al
desenvolupament humà, com ara: la salut, la cultura, l’ús adequat dels recursos, la protecció del
medi ambient, el reconeixement del paper que ocupa la dona, etc.

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

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

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

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

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

Les àrees tècniques de l'OCDS són les següents:

● Coordinació i gestió de programes de cooperació universitària al desenvolupament.

● Coordinació i gestió de programes de solidaritat i voluntariat.

● Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)

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

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

Per al  desenvolupament  d’aquestes activitats es  disposa de tots  els  mitjans amb què compta la



Universitat Jaume I, entre altres, Ràdio Vox UJI, Periòdic Vox UJI, Agenda del dia UJI, i tambè la
pàgina web de l'OCDS:
• www.uji.es/serveis/ocds  

La carta de Serveis informa detalladament a la comunitat universitària del serveis que presta
l'OCDS, dels  drets dels usuàries i usuaris i del seu compromís de qualitat i millora continuada. Per
tant, amb la publicació de la Carta de Serveis, l'OCDS dóna un pas més enllà per què les seues
activitats gaudisquen de la màxima transparència i difusió.



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

Aquest any 2010, la Universitat  Jaume I  i  el  periòdic de referència altermundialista Le Monde
Diplomatique  han  encarat  la  celebració  de  les  XIV  Jornades  de  Cooperació  Internacional  i
Solidaritat que han dut com a títol “Banca ètica i finances responsables”. 

Aquestes jornades es van celebrar el 14 de desembre de 2010 a l'Aula Magna de la FCHS i el
programa de les mateixes va ser el següent:

09:30.- Acreditació dels participants i arreplegada dels materials.

10:00.- Inauguració de les Jornades i Presentació del Llibre d’Actes del Congrés Internacional de
Cooperació al Desenvolupament UJI – 2009.

11:30.- Pausa - Cafè solidària, a càrrec de La Tenda de Tot el Món.

12:00.-  Conferència  inaugural  “Eixida  responsable  a  la  crisi”,  Juan  Francisco  Martín  Seco,
Economista.

16:00.- Taula redona: “Els reptes de la Banca ètica i les finances responsables”. 

Enrique Vidal, Director Territorial de Ruralcaixa a Castelló

Joaquín de Ena, Director de Responsabilidad Social Corporativa del BSCH.

José Redondo, President de la Xarxa Valenciana Fiare

Vicent Botella, Director Territorial a València de l’Obra Social CAM

17:30.- Pausa-Cafè solidària, a càrrec de La Tenda de Tot el Món.

18:00.- Banca ètica. Francisco Alvárez Molina

20:00.- Vídeo Fòrum. La double face de le monnaie (La doble cara de la moneda), de Vincent
Gaillard i Jerôme Polidor. V.O.S francès, subtitulat en castellà.



Cartell de les “XIV Jornades de Cooperació al Desenvolupament UJI”

IV Fira de ONG’s i Comerç Just i Ecològic
Per quart any consecutiu, l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament va organitzar la IV Fira de
ONG's i Comerç Just i Ecològic.

Aquesta Fira es va celebrar el  13 de desembre,  de 10 a 18 hores al  vestíbul  de la Facultat  de
Ciències Humanes i Socials. 

A la mateixa van participar ONG's i establiments especialitzats en productes de comerç just i de
producció ecològica.

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

També van formar part d'aquesta fira, aquestes dos activitats:
Exposició “Consum responsable, Turisme responsable i Finances alternatives” d’Acsud - Las
Segovias. 
Exposició “Comerç Just, tu tries el que compres”de la Tenda de Tot el Món



3ª Convocatòria d'Ajudes de Cooperació Universitària al Desenvolupament
En el context de la UJI, la sensibilització de la comunitat universitària respecte de la solidaritat
internacional i a favor d'un desenvolupament humà sostenible ha sigut sempre una prioritat. Es per
això que la Junta de Govern de desembre de 1999 va aprovar dedicar el 0'7% del pressupost de
despeses corrents de la Universitat Jaume I a accions de solidaritat i cooperació.

També es va aprovar, a partir del curs 2000/2001, la contribució de l'estudiantat amb un 0'7% de la
seua matrícula, i del PAS i PDI 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 2010/2011 s'ha portat a terme la 3ª Convocatòria d'Ajudes de
Cooperació  Universitària  al  Desenvolupament.  L'objectiu  d'aquesta  convocatòria  és  facilitar  i
prestar suport a la participació de membres de la comunitat universitària (PDI i PAS) a través del
finançament  total  o  parcial  de  projectes  de  cooperació  universitària  al  desenvolupament  en  les
següents modalitats:
• Projectes de formació, d'intercanvi de coneixements i de capacitació dels recursos humans
• Projectes d'enfortiment institucional
• Projectes de transferència de coneixements i tecnologies

El termini per presentar les sol.licituds va finalitzar el 31 de març de 2011 i es van otorgar ajudes a
un total de 17 projectes.

Persona responsable ONG/Organismes que hi
col.laboren

Projecte

Milena Costas Trascasas.
Departament de Dret Públic.

Croix-Rouge Burkinabe
(Burkina Faso)

Formació de promotors en drets
humans i protecció de la
infància a Àfrica de l'Oest.

José Manuel Gil Beltrán.
Departament de Psicologia
evolutiva, educativa, social i
metodologia.

Universidad Nacional de
Colombia

Enfortiment d'un espai de
treball psicosocial amb xiquets i
joves víctimes de la violència
socio-política.

Agustín Viguri Perea.
Departement de Dret Privat.

Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua

La defensa de la sostenibilitat
ambiental a Nicaragua com a
font de benestar social.

Ana Mª Estellés Palanca
Departament de Traducció i
Comunicació.

Media Luna Roja Saharaui Projecte d'un taller per la
Wilaya de El Aaiun 2011.

Mª Ángeles Ruipérez
Rodríguez.
Departament de Personalitat,
Avaluació i Tractament
Psicològic.

Asociación Qallary. Proyectos
para la ayuda al desarrollo
(Perú)

Capacitació del personal i
habilitació dels nous ambients
de la “Casa de acogida
Mantay”.

Juan Traver Martí
Departament d'Educació

Universidad Pedagógica
Nacional de México

Desenvolupament comunitari:
processos de formació i
intervenció a l'educació no
formal a Mèxic i Espanya.



Persona responsable ONG/Organismes que hi
col.laboren

Projecte

Jordi Pérez i Montiel.
Departament de Psicologia
Evolutiva i de l'Educació

Oficina de Cooperación
Internacional y Solidaridad.
Gobierno Regional de Madre de
Dios (Perú).

La convivència i la mediació
escolar amb alumnes de 4º i 5º
de secundària.

Vicent Ortells Chabrera
Departament d'Història,
Geografia i Art

Universidad Intercultural de las
nacionalidades y pueblos
indígenas Amawtay Wasi
(Ecuador)

Adequació i equipament de la
“Casa Shuar Etza” de la
Universidad Intercultural de las
Nacionalidades y Pueblos
Indígenas “Amawtay Wasi”

Amparo Soriano Ibáñez.
Servei de Comunicació i
Publicacions (UJI)

FRATER Intercontinental Difusió de la convenció sobre
els drets humans de les
persones amb discapacitat de
Naciones Unidas.

Santiago  Luis Lafuente.
Departament de Química
Inorgànica i Orgànica

Universidad de Oriente
(Santiago de Cuba)

Formació inicial per la creació
d'un centre de treball en
química sostenible a la
Universidad de Oriente
(Santiago de Cuba).

Rosana Peris Pichastor.
Departament de Psicologia
evolutiva, educativa, social i
metodologia.

Université d'Etat Haití (UEH) Identificació participativa de
projectes de cooperació
universitària a l'àmbit del
desenvolupament local entre la
UEH i la UJI.

Joan Serafí Bernat Martí.
Departament d'Economia

Universidad Mayor de San
Simón (Bolivia)

Enfortiment de les capacitats
institucionals i humanes de la
Universidad Mayor de San
Simón per a la promoció de la
dimensió internacional.

Mª Raquel Agost Felip.
Departament de Psicologia
evolutiva, educativa, social i
metodologia.

Asociación de Desarrollo
Integral Comunitario Tejutla
“ADICTA”

Enfortiment de les capacitats de
les dones guatemalteques en el
processament de productes de
consum mitjançant el cultiu de
frutals.

Cristina Giménez García
Departament de Psicologia
Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Universidad Nacional de
México

Enfortiment del programa de la
Universidad Nacional
Autónoma de México para la
prevención del SIDA en la
población adolescente de
México.



Persona responsable ONG/Organismes que hi
col.laboren

Projecte

Estefanía Ruiz Palomino.
Departament de Psicologia
Bàsica, Clínica i Psicobiologia

Universidad Nacional de Mar
de Plata (Argentina)

Enfortiment del programa de
promoció de recursos i
competències a col.lectius
exposats a situacions de risc
psicosocial a la Universidad
Nacional de Mar de Plata.

Joaquin Huerta Guijarro.
Institut Nova Imatge i
Tecnologia

Ethiopian Red Cross Society
(Etiopía)

Integració GIS per la
monitorització i evaluació de la
gestió del programa de risc
climàtic de la Creu Roja etiope.

Leonor Hernández López.
Departament d'Enginyeria
Mecànica i Construcció.

Instituto Mora, àrea de
investigación en cooperación
internacional y desarrollo
(México).

Estudi sobre gestió de l'aigua en
projectes de cooperació
universitària al
desenvolupament a Mèxic.

Beques i Ajudes
Beques Codesenvolupament UJI (6ª Edició)

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

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  als  àmbits  de  les
migracions, el desenvolupament i el codesenvolupament, i col.laboren amb l'OCDS en la difusió i
organització d'activitats relacionades amb aquestos temes.

Aquest curs 2010/2011, les beques codesenvolupament UJI han sigut otorgades a 2 estudiants, un
provinent de Perú i l'altre de Colòmbia.

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 2010/2011 és la novena 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 2010/2011: dos alumnes de Cuba, dos alumnes de Colòmbia i
un alumne de Perú.

• Nombre d'estudiants de ensenyament superior de països en vies de desenvolupament que han
rebut ajudes d'estudi per al curs 2010/2011: cuatre alumnes de Marroc i dos de Guinea.

Programa de Cooperació Interuniversitària i Investigació Científica (PCI)
Aquest Programa consisteix en una sèrie d'ajudes otorgades per l'Agencia Española de Cooperación
Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID),  dirigides  a  universitats,  organismes  públics
d'investigació, fundacions sense ànim de lucre i altres entitats d'investigació i/o docència.

Els objectius d'aquest Programa són contribuir a l'enfortiment dels centres d'educació superior i
d'investigació del països socis a través d'activitats conjuntes i de transferència de coneixements i
tecnologia que permetan crear o millorar capacitats institucionals.

L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UJI recolza a l'AECID en la gestió
d'aquest  Programa  i  així  és  l'encarregada  de  donar  informació  al  PDI  d'aquest  Programa  i  de
centralitzar els projectes presentats pel PDI, així com de realitzar una sèrie de gestions necessàries
per a poder presentar els projectes com són el tramitar les cartes d'aval, revisar els projectes i enviar
la documentació necessària a l'AECID.

Així, en aquest curs 2010/2011 han presentat projecte PCI 16 professor de la UJI i l'OCDS ha sigut
l'encarregada de canalitzar tota l'informació i de donar suport en la tramitació d'aquests projectes.

Beques MAEC-AECID para Ciudadanos Extranjeros 
Les  Beques  MAEC-AECID  para  ciudadanos  extranjeros  2011/2012  del  Ministerio  de  Asuntos
Exteriores  y  de  Cooperación  de  España  (MAEC)  i  de  la  Agencia  Española  de  Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) es convoquen cada any i estan a disposió de ciutadans
estrangers per realitzar estudis a Espanya, durant l'estiu o durant el curs acadèmic.

L'OCDS ha  col.laborat  en  l'AECID en  la  gestió  de  aquestes  beques  ja  que  s'ha  encarregat  de
sol•licitar la col•laboració com avaluadors d'aquestes beques al PDI de la UJI, fent-los arribar les
sol•licituds  dels  possibles  beneficiaris,  els  criteris  d'avaluació  i  les  prioritats  geogràfiques  i
sectorials de la cooperació espanyola, per tal que el PDI interessat en l'avaluació poguera fer la
varemació oportuna. Posteriorment , l'OCDS va enviar els resultats de la varemació a l'AECID.

I Mercat Agroecològic
L'Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  (OCDS),  junt  amb  ACSUD-  Las
Segovias i la Xarxa Agroecològica de Castelló (XAC), amb la col•laboració de l’Oficina de Gestió i
prevenció  Mediambiental  i  l’Aula  de  Gastronomia,  i  amb  el  finançament  de  l’Ajuntament  de
Castelló i la Conselleria d’Immigració i Ciutadania de la Generalitat Valenciana, va organitzar una
sèrie d’activitats relacionades amb la producció ecològica, la sobirania alimentària i la sostenibilitat:

En primer lloc, el 24 de maig, a les 18 hores, a la Sala de Conferències de la Llotja del Cànem  es va
projectar l’interessantíssim documental “Els nostres fills ens acusaran” de Jean Paul Jaud, i va
seguir al mateix una taula redona on representants de'ACSUD-Las Segovias, la Xarxa
Agroecològica de Castelló (XAC) y una dietista van parlar sobre alimentació ecològica i les
conseqüències de l'ús de pesticides. 



La taula redona va obrir un debat entre els assistents on exposaren els seus dubtes i preocupacions i
es van tractar temes com  la importància dels aliments en els menús escolars, les dificultats
d'aconseguir productes amb certificació ecològica, grups de consum i bancs de terres a Castelló ... 

Cartell divulgatiu del documental “Nuestros hijos nos acusarán”

I Mercat Agroecològic: va tindre lloc el 26 de maig a l'Àgora de la UJI.
El mercat es va organitzar en tres zones: la primera dedicada als productors agrícoles, la segona als
productes transformats amb certificats ecològics i la tercera d'artesans. Es van colocar panells
informatius sobre aliments transgènics i producció ecològica. La participació i interès de la
comunitat universitària en aquesta activitat fou molt positiva i els productes ofertats prompte es van
esgotar.

Cartell divulgatiu I Mercat Agroecològic



I Mercat Agoecològic a l'Àgora de la UJI



2ª Convocatòria de Pràctiques Solidàries a Països Empobrits
L'Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i  Solidaritat  en  col·laboració  amb  l'OIPEP  i  el
Vicerectorat  d'Estudiants  i  Ocupació,  entre  els  punts  essencials  del  seu  pla  d'activitats  va  ser
incorporar  al  curs  2009/2010  una  iniciativa  nova  dirigida  l'alumnat  de  la  UJI:  el  programa
“Pràctiques Solidàries a Països Empobrits”. Aquest programa fa possible que els nostres estudiants
puguen realitzar pràctiques de grau, de treballs fi  de carrera i de pràctiques de màster a països
empobrits. La iniciativa es recolza amb un programa de beques dirigit a estudiants de la UJI per a
realitzar les seues pràctiques en matèria de cooperació al desenvolupament a universitats o altres
institucions ubicades a països desfavorits. 

Els principals objectius d’aquest programa són:

Adquirir una formació pràctica i millorar les competències professionals i genèriques.

Millorar  la  comprensió  de  l’entorn  econòmic  i  social  del  país  de  destinació,  en  el  context  de
l’adquisició d’experiència laboral. 

Adquirir aptituds específiques per a la cooperació al desenvolupament.

Aquest programa segueix els principis del compromís de qualitat del European Quality Charter for
Mobility i està finançat per la Universitat Jaume I, a través de fons de solidaritat 0,7 estudiants i
fons propis.

La coordinació i gestió d’aquest programa correspon a l’àrea d’Inserció Professional de l’OIPEP en
coordinació amb l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, sent el suport del PDI
essencial perquè aquest programa és puga dur a terme, ja que l’estudiant ha de comptar amb la
supervisió d’un professional a l’entitat i d’un tutor a la Universitat Jaume I.

Aquesta segona convocatòria 2010/2011 ha permés fer pràctiques als estudiants següents:

Plaça Durada País Entitat Tutora Seleccionats

Continuació del
treball realitzat a la
1ª edició de
Pràctiques
Solidàries
2009/2010

2 mesos Perú Universidad
Ricardo Palma

Cristina
Rebollo
Santama
ría

Rebeca Egea Moreno

Col.laborar amb la
docència a un
centre educatiu
saharaui

10 dies Tindouf
(Algèria)

Campaments de
refugiats saharauis

Roberto
García
Antolín

Irene Martí Tugal

Marta Almodóvar
Fernández

Melanie Cerdá Adell

Pràctiques a les
zones de cultiu
experimental,
activitats
d'optimització dels
cultius ...

1 mes Tindouf
(Algèria)

Ministeri de
Desenvolupament
Econòmic del
govern saharaui a
l'exili

Leonor
Lapeña
Barrachi
na

Antonio León Espada

Rosa Roig i Vilaplana



12è. 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 2010-2011 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 3 al 21 de maig.
• 2ª Convocatòria: del 1 al 21  de setembre.

En el curs 2010/2011 han participat en aquest Programa 16 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

blocs 5 i 6.
• 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”.
• Recolzament i participació en les activitats organitzades per la Taula de coordinació del barri:

Carnaval del barri.
Dia Internacional de la NO violència contra la dona.
Olimpíades de la salut.

• Participació en l’escola d’estiu.
• Primera trobada de vivendes solidaris en febrer celebrat a Alacant: 

• Amb assistència de joves de Sevilla, Alacant,
Bilbao  i  Castelló  dels  següents  programes:
Programa  Pisos  Solidaris-  Castelló  de  la
Plana.
Programa  de  Viviendas  para  Jóvenes
Solidarios  de  Juan  XXIII-  Alacant  .
Programa  Residencia  Universitaria  Flora
Tristán-Sevilla.
Viviendas  Municipales  de  Bilbao  para
Jóvenes Solidarios.

 

Programa “Viure i conviure” 2010/2011
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.

Nº sol.licituds noves: 0 (persones majors) 6 (estudiants)

Abandons del  programa:  2 (persones majors)  2 (estudiants:  1 sense possibilitat  de reubicar  i  1
estudiant reubicat a València)

Nº parelles realitzades durant el curs 2009/2010: 3



Nº parelles actual: 1

Dia de lluita contra la sida - 1 de desembre de 2010 -
Campanya anual de sensibilització sobre tot allò que comporta aquesta malaltia.

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

Enguany la campanya ha tingut una acollida nombrosa a la qual
s'han  presentat  58  cartells,  exposats  al  hall  de  la  Facultat  de
Ciències Humanes i Socials durant tot el mes de novembre. L'
entrega de premis als cartells de la edició 2010 va tindre lloc el
dia  1  de  desembre  de  2010,  dia  de  la  SIDA.   Aquest  premi
consisteix amb la dotació econòmica de 300 euros al guanyador
del primer premi i 150 euros al del segon premi. El jurat està
format per la direcció de la titulació de Disseny, per un tècnic del
Servei  UNISEXIDA,  per  un  representant  del  Servei  de
Prevenció,  per  un  representant  del  Servei  d'Activitats
Socioculturals, per un representant del Servei de Comunicació i
Publicacions, pel cap del Centre de Informació i Prevenció de la
SIDA,  per  un  representant  del  Consell  d'Estudiants  i  per  la
direcció  de  l´Oficina  de  Cooperació  al  Desenvolupament  i
Solidaritat.

El primer premi fou per a Alba Miranda del Ama, per la seua
obra amb el títol “Allarga la teua vida”, també es van atorgar dos
mencions especials

A l'Aula Magna de la Facultat de Ciències Humanes i Socials es va presentar el CD recopilatori de
les edicions anteriors del Concurs de Cartells del Dia de la SIDA à càrrec de la professora Julia
Galán Serrano, profesora del Departament d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. El CD
recopilatori ha estat editat per la professora Galán i per la professora Carmen Lázaro Guillamón,
Directora acadèmica de l'Oficina de Cooperació al desenvolupament i Solidaritat.

I Concurs de Targetes Nadalenques Solidàries UJI 2010
Aquest  curs  2010/2011  es  va  convocar  per  primera  vegada  per  l'Oficina  de  Cooperació  al
Desenvolupament  i  Solidaritat  de  la  Universitat  Jaume  I  amb  col•laboració  amb  el  Servei  de
Comunicació i Publicacions, el I Concurs de Targetes Nadalenques Solidàries UJI de la Universitat
Jaume I amb la finalitat de fomentar la creativitat entre els nostres estudiants i adreçat a la promoció
de valors solidaris en la societat en general i entre la comunitat universitària UJI en particular.

A la guanyadora d'aquesta edició se li va entregar una cistella amb productes solidaris i de comerç
just.

Recolzament en la acollida de xiquets/xiquetes saharauis – Juny 2011
Com tots els estius, l'associació SMARA organitza l'acolliment, per part de families de Castelló i
provincia.  73  xiquets/xiquetes  saharahuis  passaran  un  millor  estiu  dins  del  marc  del  programa
Vacances en pau. Aquest any va tindre lloc el 6 de juliol de 2011 en l'Aula Magna de la Facultat de
Ciéncies Humanes i Socials.



Programa UJI-Voluntaria.
És  el  programa  de  voluntariat  propi  de  la  Universitat
Jaume I, que ofereix la possibilitat a tots el membres de la
comunitat universitària:  l'estudiantat, el PAS i el PDI, de
poder  participar  activament  en  la  consecució  d'una
societat  més  justa,  i  poder  ajudar  aquelles  persones  o
col.lectius més necessitats.

Subprogrames

• Suport a estudiants amb necesitats educatives especials.
• Suport i integració escolar.
• Suport a persones majors i dependents.
• Voluntariat esportiu.
• Voluntariat al Centre Penitenciari I de Castelló.
• Voluntariat mediambiental.
• Programa Ensenyem la Universitat.
• Curs de voluntariat en activitats recreatives i animació sociocultural.
• Voluntariat de l'Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE).
• Voluntariat de l'Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI).
• Suport a ONGs.
• Programa UJI-Voluntària Sènior: que incorpora programes de voluntariat cultural, voluntariat

en noves tecnologies,  programa ¿En què puc ajudar-te?

Participants

Suport i Integració Escolar
• En este curs, 6 voluntaris donen suport al Servei de Suport i Orientació al Menor -SSOM-.

L'activitat pretén realitzar un acompanyament maduratiu a través del suport escolar a xiquets i
xiquetes amb risc d'exclusió escolar i social.

Voluntariat esportiu
• Un total de 15 voluntàris han participat donant suport al Servei d'Esports – UJI en la Marató

Castelló, en el Campionat d'Espanya d'Atletisme i en el CADU Atletisme.

Programa  Enseyem  la  Universitat  /  Voluntariat  d'activitats  recreatives  i  animació  socio-
cultural
• Aquest curs 2010/2011 ha tingut lloc a la UJI: FUTURE 2011, FOCU 2011 i la 7ª Trobada de

Portes Obertes a la Societat.
• El Fòrum d’Ocupació Universitari (FOCU 2011) i la Fira FUTURE 2011 es van desenvolupar

a l’Àgora de la UJI des del 14 al 16 d’abril; en els stands que es van muntar és donava
informació sobre beques, allotjament, matrícula, eixides professionals i és van dur a terme
diverses xerrades, tallers, visites guiades ....

• Per altra banda, el 16 d’abril es va celebrar la 7ª Trobada de Portes Obertes a la Societat on és
va donar a conèixer a la societat en general el campus de Riu Sec, organitzant per eixa ocasió
trens turístics, tallers, mostra de robots ....

• Els distints serveis de la UJI que van organitzar els anteriors esdeveniments, van sol.licitar a



l’OCDS voluntaris del Programa UJI-Voluntària per què recolzaren les diverses activitats que
es van desenvolupar, així van participar 61 alumnes voluntaris dins del Programa “Activitats
Recreatives i animació sociocultural” i 20 dins del Programa “Ensenyem l’UJI”.

• A més a més un total de 9 voluntaris han col·laborat al llarg de tot el curs ensenyant la
Universitat a col·lectius com col·legis, instituts, associacions, ect.

Voluntariat de l'Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)
• Han participat com a voluntàries Sandra Milena Alvarán López (col·labora en la línia

d'investigació sobre el desplaçament forçat a Colòmbia, així com donant suport a les diferents
accions formatives de l'Observatori). I Rosa Mateu Pérez (dóna suport en la línia d'investigació
sobre la resiliència en contextos educatius, així com donant suport als cursos organitzats per a
docents en diferents centres educatius).

Voluntariat de l'Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI)
• En el programa de voluntariat de dol del OPI-UJI, les voluntàries Patricia Boente i Amalia

Gaviña han participat en la administració de qüestionaris a població immigrant de Castelló
procedent de Llatinoamèrica, Nord d'Àfrica i Europa de l'Est. A més a més, s'ha dut a terme
transcripció de les entrevistes realitzades i, en ocasions, han facilitat el contacte amb més
immigrants a qui poder entrevistar.

Voluntariat en Centre Penitenciari Castelló-1
• Entre els diversos tallers desenvolupats al Centre Penitenciari, este curs hem de destacar l'èxit

del taller de teatre que s'ha dut a terme pels interns del Mòdul d'Educació i Respecte. 20 Interns
dirigits per les estudiants voluntàries Jessica Ruiz, Cristina Benavent i Claudia Carrillo van
representar l'obra ¡Te pillé, Caperucita! el passat 2 de juny de 2011 davant més de 200
familiars.

Suport a persones majors i dependents
• Un grup de 12 estudiants han participat com a voluntaris en la Asociació Sindrome de Down

donant suport en activitats esportives i lúdiques.

Voluntariat mediambiental

Curs de formació de voluntariat forestal ( 17,18, 24 i 25 de novembre de 2010). Els 25 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 Ramon Saborit Arnau.

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

naturals susceptibles de patir agressions. 

Continguts del curs:

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

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



Eixides repoblació forestal 

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

Es van efectuar els dissabtes 12, 19 i 26 de
febrer. El dia 5 de març es va destinar als
integrants  de  la  Universitat  per  a  majors,
enguany  van  participar  el  alumnes  de  la
classe de la professora Leonor Lapeña.

El nombre total de participants ha sigut molt satisfactori:

Dia eixida Nº participants
12-febrer-2011 25
19-febrer-2011 35
26-febrer-2011 25
5-març-2011 25

L'objectiu d'esta pràctica ha sigut possibilitar i estimular la participació activa dels universitaris i
universitàries i les persones relacionades amb l'UJI en la conservació i millora del patrimoni natural
a través del voluntariat mediambiental 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 obtenir, 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.



Àrea d’especialització científica i social de l’OCDS, aprovada pel Consell de 
Govern, a l’abril de 2004, per a l’anàlisi, investigació i contribució a la 
integració d’immigrants. 

En l’actualitat, l’OPI-UJI té com a fi el coneixement de la població immigrada 
extracomunitària de Castelló i les seues condicions de vida i laborals. 
Igualment, també pretén promoure les relacions i intercanvis amb uns altres 
observatoris, centres o grups d’estudis que treballen sobre les migracions i els 
diferents aspectes que envolten aquest camp de treball. En definitiva, l’OPI 
pretén contribuir a l’enfortiment de les relacions de mutu coneixement i de 
solidaritat entre els pobles. 

En relació a aquests metes, l’OPI-UJI té plantejats una sèrie d’objectius, cap als 
quals tendeix el treball diari que realitza. 

L’objectiu general de l’OPI-UJI és: 

Oferir tant a les persones de la comunitat universitària com a diversos sectors de 
població, formació i recursos relatius als diferents aspectes psicosocials que 
envolten el procés migratori, així com realitzar investigacions i estudis que 
faciliten la integració i l’adaptació de diferents cultures en una mateixa societat. 

Al mateix temps, els objectius específics de l’OPI-UJI 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 per mitjà de conferències, seminaris, investigacions i 
publicacions especialitzades sobre el tema. 
Investigar les diferents qüestions psicosocials (salut mental, educació i 
formació, integració, tolerància, etc.) que envolten les migracions, tant en el lloc 
d’origen com en el de destí. 
Formar professionals de l’atenció de població immigrant, així com a persones 
(mestres, doctors i doctores, etc.) que treballen de manera directa o indirecta 
amb aquesta població en els diversos aspectes psicosocials, educatius, sanitaris, 
etc. relacionats amb la cultura, la tolerància, la integració o la convivència de les 
persones, tant les immigrants com les pertanyents a la població local. 
Proporcionar recursos bibliogràfics, audiovisuals o informàtics sobre els 
diferents aspectes psicosocials de la immigració. 
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Activitats 

«Jornades sobre aspectes actuals dels drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seua integració social. La nova Llei d’estrangeria» 

 

 
Cartell de les Jornades d’Estrangeria 

 

Aquestes jornades han estat subvencionades per la Conselleria de Solidaritat i 
Ciutadania de la Generalitat Valenciana i s’han realitzat en col·laboració amb el 
Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques de la Universitat Jaume I amb l’objectiu de donar a conèixer la 
legislació, els drets i obligacions de la població immigrant a Espanya i, en 
concret, a la Comunitat Valenciana. Per a això, al llarg de les jornades, diferents 
experts en aquest camp, han treballat els temes següents: 
La participació política dels estrangers i les estrangeres a Espanya. 
Novetats i valoració de la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma 
de la Llei sobre els seus drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua 
integració social. 
La regulació dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya. 

 
2



El model d’integració de les persones immigrants a la llum de la Unió Europea: 
el cas de la Comunitat Valenciana. 
Valoració de les novetats en matèria laboral introduïdes per la Llei orgànica 
2/2009, d’11 de desembre. 
El dia a dia de la integració social dels immigrants. 

Convocatòria d’ajudes per a projectes d’investigació i formació «OPI-UJI: 
Migració i interculturalitat» 

Igual que en anys anteriors, en el present curs s’ha emès la convocatòria 
d’ajudes per a projectes d’investigació i formació «OPI-UJI: Migració i 
interculturalitat», que ha arribat a la quarta edició i l’objectiu de la qual continua 
sent servir d’espai universitari interdisciplinari dedicat a la investigació, 
formació i intervenció en l’àmbit de les migracions, les relacions interètniques i 
el desenvolupament social obert a totes i cada una de les àrees de coneixement 
de la Universitat Jaume I. Al mateix temps, durant el primer semestre del curs 
han finalitzat els 13 projectes corresponents a la tercera convocatòria del curs 
2009/10. 

Aquest curs s’han presentat a la convocatòria un total de 16 projectes dels quals 
se n’han concedit 15. D’aquesta manera, s’han subvencionat les següents 
accions formatives i de sensibilització en matèria de migracions i cultura 
dividides en les dues modalitats que constitueixen la convocatòria com són la 
relativa a estudis i investigacions i les activitats de difusió i formació:  

MODALITAT A. ESTUDIS I INVESTIGACIONS 
0311 – «Curs intensiu de llengua romanesa: cap a la dinamització de les 
relacions interculturals a Castelló de la Plana», dirigit per M. del Pilar Ordóñez 
López, del Departament de Traducció i Comunicació.  
0411 – «La representació fílmica de la immigració en la indústria 
cinematogràfica britànica», dirigit per José Luis Martí Ferriol, del Departament 
de Traducció i Comunicació.  
0511 – «Escola i comunitat cap a la ciutadania crítica. Taula redona i intercanvi 
d’experiències», dirigit per M. Auxiliadora Sales Ciges, del Departament 
d’Educació. 
0611 – «Estudi explorador sobre la dimensió intercultural de la reducció del risc 
de desastre (RRD)», dirigit per Antonio Caballer Miedes, del Departament de 
Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. 
0711 – «Avaluació de la sensibilitat intercultural en una mostra de la comunitat 
universitària de l’UJI: implicacions per a l’EEES», dirigit per Jorge Javier Osma 
López, del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. 
0811 – «Avaluació de la influència dels factors psicològics associats a les 
conductes de risc i malaltia en contextos interculturals: el cas del VIH-sida», 
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dirigit per Rafael Ballester Arnal, del Departament de Psicologia Bàsica, Clínica 
i Psicobiologia. 
1011 – «Remeses i gènere en el municipi de Cochabamba, Bolívia», dirigit per 
Iluminada Fuertes Fuertes, del Departament de Finances i Comptabilitat. 
1411 – «Pràctiques i polítiques restrictives d’accés al dret d’asil en els estats 
membres de la Unió Europea», dirigit per Milena Costas Trascasas, del 
Departament de Dret Públic. 
1511 – «Veus des de l’exclusió. Històries de vida de dones, immigrades i 
lesbianes», dirigit per Andrea Francisco Amat, del Departament d’Educació. 
1611 – «L’educació musical i la convivència social. Aportacions de la música al 
diàleg intercultural», dirigit per José M. Peñalver Vilar, del Departament 
d’Educació. 

MODALITAT B. ACTIVITATS DE FORMACIÓ I DIFUSIÓ 
0111 – «La interculturalitat en les manifestacions lúdiques d’arreu del món», 
dirigit per Joan Ortí Ferreres, del Departament d’Educació. 
0211 – «Migracions, interculturalitat i relacions laborals», dirigit per Carmen 
Agut García, de la Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat 
Social i Eclesiàstic de l’Estat. 
0911 – «Educació especial i inclusiva en Puerto-Maldonado (Perú)», dirigit per 
M. Luisa Sanchiz Ruiz, del Departament d’Educació. 
1111 – «Nous paradigmes migratoris front la crisi sistèmica», dirigit per M. 
Luisa Alamá, del Departament d’Economia. 
1211 – «Històries de vida significatives: seminari de dones resilients», dirigit 
per José Martí Puig, del Departament d’Educació. 

Projecte «Integració de la immigració» 

Amb el suport financer de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de la 
Generalitat Valenciana i la col·laboració del Departament de Dret Públic de la 
Universitat Jaume I i l’Agència de Mediació i Integració per a la Convivència 
Social (AMICS) de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, s’ha desenvolupat el 
projecte «Integració de la immigració». Dins d’aquest projecte s’han portat a 
terme les accions següents: 

 

  

 
Formació sobre plans d’integració i convivència social. Curs teoricopràctic, 
l’objectiu del qual és donar a conèixer els actuals plans d’integració i 
convivència, la legislació a tindre en compte en matèria de migracions, així com 
els casos pràctics de vivències entre diferents cultures. A causa de la demanda 
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d’assistents i a fi d’arribar al màxim nombre de persones possible, es van 
realitzar dues edicions consecutives del curs de formació. Entre els continguts 
que s’hi han treballat trobem: 
1. Què és un pla d’immigració: Línies d’actuació. 
2. Integració i convivència. 
3. Principals plans i legislació a tindre en compte: Pla director de la 
Comunitat Valenciana, Llei d’integració de la Comunitat Valenciana i legislació 
local (competències d’un pla municipal). 
4. Anàlisi de l’estudi i de l’avaluació externa. 
5. Tema pràctic: propostes per a l’elaboració de plans. 
 

 
Inauguració II Trobada de mediadores i mediadors interculturals de la 

Comunitat Valenciana 

 
II Trobada de mediadores i mediadors interculturals de la Comunitat 
Valenciana. Està dirigida a l’intercanvi de bones pràctiques sobre com es pot 
afavorir la convivència de diverses cultures per mitjà d’iniciatives que utilitzen 
la sensibilització intercultural com a estratègia. Així, l’objectiu d’aquesta 
trobada és oferir un espai formatiu, de reflexió conjunta i de trobada entre 
professionals de la mediació i persones interessades en la matèria. 

 

Projecte «OPI-UJI: Informa» 

El projecte «OPI-UJI: Informa» ha estat subvencionat per la Diputació de 
Castelló i amb aquest pretenem contribuir activament al desenvolupament d’una 
societat intercultural a través d’un millor coneixement de la realitat migratòria 
en la província de Castelló.  

Per a la realització d’aquest projecte s’ha dut a terme una anàlisi de la situació 
de la població immigrant en la província de Castelló i la difusió dels resultats 
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obtinguts, de manera que els actors vinculats a l’administració pública, la 
societat civil i el públic en general de la província de Castelló, augmenten i 
milloren els seus recursos i eines per a afrontar positivament l’augment de la 
diversitat cultural en la nostra província. 

 

Línies d’investigació 

Des de l’OPI-UJI, en col·laboració amb l’OPSIDE, durant aquest curs, s’ha 
continuat en la línia d’investigació iniciada el curs anterior sobre el dol 
transcultural. Aquesta investigació es dirigeix a dos àmbits, per una banda al dol 
transcultural en la província de Castelló i d’altra banda, al dol a Nicaragua. 
Ambdós projectes han finalitzat durant el present curs acadèmic. 

 
Projecte «Dol davant de desastres naturals a Nicaragua: investigació i 
elaboració de materials d’atenció psicosocial». 

El projecte d’investigació conjunta (PCI) «Dol davant de desastres naturals a 
Nicaragua: investigació i elaboració de materials d’atenció psicosocial» es 
realitza en col·laboració amb la Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua, 
UNAN-León (Lleó, Nicaragua) i ha estat subvencionat per l’Agència Espanyola 
de Cooperació per al Desenvolupament del Ministeri d’Afers Exteriors. Aquest 
projecte es va iniciar al gener de 2010 i amb una duració de 12 mesos, ha 
finalitzat al gener del present curs. L’objectiu general d’aquest projecte és: 
«Enfortir el sistema d’atenció psicosocial en funció de les necessitats la 
població de Lleó i de la Regió Autònoma de l’Atlàntic Nord (RAAN)». Al 
mateix temps, l’objectiu específic és: «Millorar el coneixement dels agents 
locals que treballen en atenció psicosocial en desastres al Departament de Lleó i 
la RAAN i agents socials de la Comunitat Valenciana que treballen en la 
cooperació al desenvolupament i acció humanitària». 

Amb aquests objectius pretenem que les agències locals, governamentals i no 
governamentals, de Lleó i de la Regió Autònoma de l’Atlàntic Nord (RAAN), 
així com els agents socials de la cooperació al desenvolupament i ajuda 
humanitària de la Comunitat Valenciana, coneguen les creences i els rituals 
col·lectius de dol després d’un desastre de la població local (urbana, rural i 
indígena) del Departament de Lleó i de la RAAN. D’aquesta manera, es tractarà 
d’implicar en el projecte d’investigació a diferents grups de població local 
(urbans, rurals i indígenes) del Departament de Lleó i de la RAAN, ja que 
s’analitzaran les necessitats atenció psicosocial d’aquestes poblacions. En 
aquesta línia, es farà partícip als membres de les organitzacions governamentals 
i no governamentals dels resultats que s’obtinguen de l’administració dels 
qüestionaris. 
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Una de les principals accions dutes a terme dins del projecte ha estat l’estudi 
(per mitjà de l’administració de qüestionaris i realització d’entrevistes) del 
procés de dol, els rituals i els costums que l’envolten en diferents grups de 
població de Nicaragua. A més, dins del projecte s’han realitzat i previst visites 
d’intercanvi entre els equips de treball de la UNAN-León i l’UJI per a planificar 
el desenvolupament del projecte a Lleó (Nicaragua) i, al finalitzar el mateix, 
perquè es desplacen de Lleó a l’UJI per a la presentació de resultats. Una altra 
de les accions fonamentals dins del projecte és l’anàlisi de les dades obtingudes 
i l’elaboració materials d’atenció psicosocial relatius al procés de dol en cada 
una de les comunitats estudiades a fi de difondre’ls i donar a conèixer els 
professionals que treballen en aquest àmbit les característiques definitòries de 
l’expressió de les emocions davant de la pèrdua de cada comunitat. Per a això, 
hem elaborat la guia d’«El proceso de duelo en Nicaragua», per a difondre-la 
entre els agents socials de la Comunitat Valenciana, així com entre els i les 
professionals que treballen en l’àmbit de la cooperació, l’ajuda humanitària i el 
codesenvolupament, així com als agents locals de Lleó (Nicaragua) per a donar 
a conèixer el desenvolupament del procés de dol en diferents comunitats de la 
zona estudiada. 

 

 
Sessió de treball a l’UJI dels responsables i voluntaris del PCI en la UNAN-

León per a planificar el desenvolupament del projecte d’investigació conjunta 
(PCI) «Dol davant de desastres naturals a Nicaragua: investigació i elaboració 

de materials d’atenció psicosocial» 

 
Projecte «Dol transcultural: pautes d’atenció psicosocial en desastres i 
emergències». 

Igual que el curs anterior, l’altre àmbit d’aplicació de la línia d’investigació en 
el qual treballen de forma conjunta l’OPI i l’OPSIDE, relativa al dol, a la 
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província de Castelló, amb el projecte «Dol transcultural: pautes d’atenció 
psicosocial en desastres i emergències», subvencionat per la Conselleria de 
Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat Valenciana. El projecte té una duració 
de 12 mesos i es va iniciar al maig de 2010 i ha finalitzat al maig d’enguany. 
L’objectiu d’aquest projecte és: «Enfortir el sistema d’atenció psicosocial de les 
organitzacions, entitats i institucions de la Comunitat Valenciana que treballen 
en matèria de cooperació al desenvolupament i immigració». 

Aquest projecte d’investigació es du a terme a la Comunitat Valenciana, en 
concret a la província de Castelló, on s’ha treballat amb els diferents grups de 
població de diversa procedència com és Europa de l’est, nord d’Àfrica i 
Llatinoamèrica. No obstant això, l’abast del projecte no queda circumscrit 
només a l’àrea en la qual es faran les entrevistes, sinó que arribarà a zones 
afectades per desastres i emergències o a països empobrits.  

El desenvolupament del projecte ha constat de diferents fases com són les 
següents: 

• Fase 1: Contacte amb la població objecte d’estudi. 

• Fase 2: Realització de l’estudi sobre el procés de dol i analitzar els 
resultats obtinguts. 

• Fase 3: Elaboració de la guia d’atenció psicosocial davant del procés de 
dol. 

• Fase 4: Difusió dels resultats obtinguts de la investigació i de la guia 
d’atenció psicosocial. 

• Fase 5: Avaluació de la utilitat de la guia. 

D’aquesta manera, la investigació del dol transcultural està dirigida a diferents 
grups de població, entre aquests les persones que han resultats afectades per un 
succés desastrosos, a més dels professionals dels equips de primera resposta 
(bombers, cossos de seguretat, salvament i rescat) i el personal que acudisca en 
missió humanitària a zones en les quals ha tingut lloc un desastre de gran 
magnitud. A més, s’adreça, en general a les persones que pertanyen a 
poblacions immigrants que provenen de diverses i diferents cultures que 
presenten diverses manifestacions de la vivència de dol. 

A més, per a finalitzar el projecte s’ha realitzat la «Jornada de dol i cultura» en 
la qual s’han tractat diversos temes d’aquest àmbit com són: 

• Conferència: «Dol transcultural: pautes d’atenció psicosocial en desastres 
i emergències» 

• Taula redona: «El procés de dol en diferents contextos culturals» 

• Presentació: «Guia d’atenció psicosocial en desastres i emergències» 
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Intervencions en cursos/jornades 

Des de l’OPI-UJI s’ha participat en: 
Màster en Cooperació al Desenvolupament, especialitat Ajuda Humanitària, 
organitzat per l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local, amb la 
sessió «Les víctimes del desastres», inclosa en el bloc «Aspectes psicosocials de 
l’ajuda humanitària» del mòdul «L’agent i els beneficiaris de l’ajuda 
humanitària internacional». 
«I curs d’estiu sobre drets dels xiquets, xiquetes i educació per a la pau», 
organitzat per l’Associació Ilêwasi, amb la ponència «Influència de la cultura en 
la vivència del dol en la infància i l’adolescència». 
 

Assistència a congressos 
Des de l’OPI-UJI, s’ha assistit a congressos i jornades en els quals s’han 
presentat comunicacions i pòsters: 
Joint Conference of the University Network of the European Capitals of Culture 
Compostela Group of Universities (University of Pécs, 14 i 15 d’octubre de 
2010) en la qual es va presentar la comunicació «Permanent Observatory on 
Immigration: a New Psychosocial Approach of the Cultures and the 
Migrations». 
Congrés de l’Associació Mundial de Psiquiatria (WPA): «Migració, salut 
mental i transculturalitat en el segle XXI» (Barcelona, 30 i 31 d’octubre i 1 de 
novembre de 2010), en el qual es va presentar la comunicació «La diversitat 
funcional a Tanzània» i el pòster «Dol transcultural: pautes d’atenció 
psicosocial en desastres i emergències». 
 
 



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 a l’àmbit d’emergències i desastres.

Les activitats realitzades són:

Curs de formació contínua: 5º curs d’intervenció psicosocial en desastres.

En aquest curs es va donar a conèixer a l’ estudiantat, professionals de la psicologia, educadors i
treballadors socials el paper que l'equip d'intervenció psicosocial desenvolupa en un desastre, així
com  dotar-los  d’alguns  coneixements  i  habilitats  bàsiques  per  intervindre  en  aquest  tipus  de
situacions. El curs realitzat del 11 de març al 3 de juny, ha tingut una modalitat semi-presencial (3
crèdits ECTS) i s’ha adaptat a la normativa europea d’Educació Superior. A més, s’ha comptat amb
professorat referent a  l’àmbit nacional en matèria d’intervenció psicosocial en desastres.

4t Cicle de conferències: psicologia i desastres.

Aquesta activitat va tindre lloc en les instal·lacions de la Fundació Ruralcaixa. Va estar oberta a tota
la població castellonenca. Les conferències van ser les següents: 
12 de maig. Sentit de l’humor en situacions de crisi? Dr. Eduardo Jáuregui. Psicòleg. Professor del
Departament de Bussines and Social Sciences en Saint Louis University (Campus de Madrid).
Fundador de la consultoria Humor Positivo. Ha treballat per a clients com Ikea, La Caixa, Endesa i
Sanitas.
19 de maig. La intervenció psicosocial en desastres a l’àmbit de la Unió EuropeaDra. Elena Puertas
López. Psicòloga. Direcció General de Protecció Civil i Emergències. Ministeri de l’Interior.
26 de maig. El valor pedagògic de l’humor: Aprendre rient, gaudir educantDr. Jesús Damián
Fernández Solís. Pedagog. Especialitzat, fins a 1985, en la aplicació de l’humor a l’àmbit laboral i
al creixement personal. Fundador de la consultoria Humor Positivo. Ha treballat per a clients com
Ikea, La Caixa, Endesa i Sanitas.

Van assistir una mitja de 150 persones a cadascuna de les conferències. En llista d'espera es van
quedar 100 persones.



Projecte formatiu. El Centre d'Educació Especial. Un potencial resilient

L'objectiu del projecte, amb la col·laboració del CEFIRE de Torrent, era dotar els professors de
ferramentes  i  estratègies  per  a  fomentar  la  resiliència  en  les  escoles  i  facilitar  les  pautes
d'intervenció davant d'un succés traumàtic. Aquest curs es va impartir a tot el claustre de docents
del Centre de Educació Especial l'Encarnació (Torrent). La duració va ser del 15 del novembre de
2010 al 21 de febrer de 2011.



Seminari. Cóm podem les famílies enfortir-nos davant de situacions traumàtiques?

Com a resultat i procés de continuïtat del projecte formatiu “El Centre d'Educació Especial. Un
potencial resilient” es va impartir un seminari de formació dirigit als pares dels alumnes del col·legi.
Aquesta activitat va tindre lloc en les instal·lacions del col·legi el 8 de juny de 2011. L'assistència
va ser de 30 persones.

Curs d'estiu 2011: La resiliència. Un canvi de mirada sobre les fortaleses humanes.

L’objectiu  del  curs  era  reflexionar  sobre  diferents  aspectes  relacionats  amb la  resiliència  i  les
implicacions que té en el nostre dia a dia. Per a això, s’abordarà el paper de la resiliència en la
societat  actual;  es  tracta  d’aclarir  el  concepte,  trencar estereotips  i  centrar-nos en les  fortaleses
humanes davant de situacions traumàtiques. Els tallers permetran dotar d’estratègies de  treball per
al  foment de la resiliència, treballar des de la prevenció i el paper que pot arribar a exercir en el
context laboral. Es va a celebrar a la UJI els dies 5, 6 i 7 de juliol de 2011 i van participar 30
persones (30 persones van quedar en llista de espera). 

Diferents professionals de reconegut prestigi van a participar com a docents al curs, entre ells el Dr.
Jorge Barudy, Roberto Pereira, Anna Forés i José Luis Rubio.

Col·laboracions:

Vam col·laborar com a docents amb altres serveis i institucions en els següents curs formatius:
Màster en Cooperació al Desenvolupament. Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local
(IIDL). “Aspectes psicosocials de l'ajuda humanitària”.
Seminari de preparació psicològica d'una missió al terreny. Es va a oferir un seminari a les persones
del Màster en Cooperació al Desenvolupament que van a desenvolupar les seues pràctiques en
països empobrits.
Curs de formació en Cooperació. Aquest curs ha estat organitzat per l'associació Redolí i el Col·legi
Oficial d'Infermeria. Des de l'OPSIDE es va impartir un seminari sobre aspectes psicològics als
infermers.
“III Jornades de víctimes del terrorisme de la Comunitat Valenciana”. La L'Associació de Víctimes



del Terrorisme de la Comunitat Valenciana es va posar en contacte amb el OPSIDE i així es va
impartir la conferencia “¿La botella medio llena o medio vacía? Trauma, resiliencia y crecimiento
postraumático”.

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 es duen a terme són les següents:

Pàgina web especialitzada en aspectes psicosocials relacionats amb els desastres i emergències:
www.opside.uji.es. Dins de l'área de formació i assessorament:

• Pàgina web per a pares: com ajudar els seus fills a fer front a situacions traumàtiques.
http://www.opside.uji.es/desastres2/index.html

• Pàgina web per docents: com ajudar als seus alumnes a fer front a situacions
traumàtiques. http://www.opside.uji.es/padres/index.html

• Adquisició de material per a l’espai de recursos de l’ OPSIDE situat a la 1ª planta de la
Biblioteca de l’UJI (250 materials).

• Gestió dels voluntaris del programa UJI-Voluntaria-OPSIDE.
• Presentació i difusió de les activitats de l’OPSIDE als següents congrés:

I Congrés Europeu de Resiliència. Créixer des de l'adversitat (Barcelona, 20-22 d'octubre de 2010)

Des de l'OPSIDE es van presentar 2 treballs:

-El treball de les habilitats de resiliència a l'aula

-La importància dels docents com guies o tutors de resiliència

Congrés de la L'Associació Mundial de Psiquiatria. Migració, Salud mental y Transculturalidad al
segle XXI (Barcelona, 30-31 d'octubre i 1 de novembre de 2010)

Des de l'OPSIDE i l'OPI es van presentar 3 treballs:

-La diversitat funcional a Tanzània: influència del context cultural

-Danys al projecte de vida d'una dona desplaçada a Colòmbia

-Dol transcultural: pautes d'atenció psicosocial en desastres y emergències



VI Congrés Internacional de Psicologia y Educació (Valladolid, 29, 30 i 31 de març i 1 d'abril de
2011)

Des de l'OPSIDE es presentaren 2 treballs:

-La promoció de la resiliència des de les escoles

-El perfíl de resiliència docència

V Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament (Càdis, 6-8 d'abril de 2011)

Des de l'OPSIDE es presentaren 3 treballs:

-Creació  d'un  sistema  de  formació,  investigació  e  intervenció  psicosocial  en  desastres  a  la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León)

-El treball psicosocial amb víctimes de la violència socio-polítca

-Programa de cooperació interuniversitària e investigació científica. Aspectes psicosocials del dol a
Nicaragua.

• Publicacions: 

Libre: García-Renedo;  Gil-Beltrán, Caballer  Miedes,  A (2011).  “¿Qué implicacions psicosocials
tenen lels desastres a l'infància?” Editorial Académica Española: Alemania.

Capítols de llibres: 

Mateu Pérez, R; García-Renedo, M, Gil-Beltrán, J. M y Caballer Miedes, A.  (2011).  La promoción
de la resiliencia desde las escuelas. En Román Sanchez, J.M; Carbonero Martín, M.A; Valdivieso
Pastor, J.D (Comps.). Madrid: Ediciones de la Asociación Nacional de Psicología y Educación

Mateu Pérez, R; García-Renedo, M, Gil-Beltrán, J. M y Caballer Miedes, A.  (2011).  El perfil de
resiliencia  docente  En  Román  Sanchez,  J.M;  Carbonero  Martín,  M.A;  Valdivieso  Pastor,  J.D
(Comps.). Madrid: Ediciones de la Asociación Nacional de Psicología y Educación.

Revistes:García-Renedo, M; Gil Beltrán-Mateu Pérez, R (2011). Els xiquets i la seua reacció a la
mort d'un ésser estimat. Revista de Recerca Humanística i Científica, 22, p.p 41-50.

• Sensibilització i formació des de la premsa.

En 2008 vam iniciar 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 tòpics. 

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

Es desenvolupen quatre línies d’investigació: 

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



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

forzado y proyecto de vida. Un estudio de caso en Colombia”, presentada per Sandra Milena
Alvarán López.

OPSIDE-UNAN LEÓN (NICARAGUA)
Des de l'OPSIDE-UJI s'està donant recolzament i assessorament a les accions que s'estàn realitzant
des  de  l'Observatorio  Psicosocial  de  Recursos  en  Situaciones  de  Desastre  (OPSIDE)  en  la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León. A l'àrea d'investigació s'ha portat a terme un
projecte sobre dol transcultural subvencionat per l'Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.



Accions de formació
Curs “Gestió bàsica de les entitats no lucratives” (V edició)

Aquest curs 2010/2011 ha tingut lloc la V edició del curs de formació superior “Gestió bàsica de les
entitats no lucratives”, organitzat per l'OCDS.

El curs es va desenvolupar en maig de 2011 a la Llotja del Cànem, a través de sessions teòriques,
seguides de supòsits pràctics basats en casos reals. Aquest curs té per objectiu l'estudi de les entitats
no lucratives, desenvolupant els aspectes comptables, fiscals, així com la col.laboració empresarial i
la gestió del voluntariat.

Aquest curs és convalidable per 1'5 crèdits de lliure configuració.

“III Jornades sobre Justícia Econòmica”

Aquestes jornades van ser organitzades pel Proyecto Consolider HURI-AGE, Grup d'Investigació
de  Drets Humans i Drets Fonamentals de la UJI, Centre d'Investigació de la Efectivitat dels Drets
Humans i per l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.

Van tindre lloc el 15 de març de 2011 a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i
Econòmiques de la UJI i van dur com a títol “¿Son merecidas las desigualdades? Los principios de
igualdad, mérito y capacidad frente a los hechos económicos y sociales”.

En aquestes jornades es va debatre i reflexionar sobre el compliment dels principis constitucionals
d'igualtat, mèrit i capacitat en la realitat social. 


