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Una de les línies bàsiques de l'estratègia institucional de la Universitat Jaume I de Castelló és la 

posada en marxa d'iniciatives que afavorisquen l'estudi de situacions de vulnerabilitat personal, 

psicològica, social i comunitària. 

Així, en l'article 4 dels seus Estatuts, l'UJI afirma que contribuirà a aconseguir una convivència 

pacífica, justa, solidària, no discriminatòria […]. I, és en aquest marc on s'insereix la tasca de 

l'Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE), una de les àrees de 

treball de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS), l'objectiu de la qual 

és oferir als diferents sectors de la població formació, assessorament i recursos en relació a la 

idea d'esdeveniments potencialment traumàtics com ara successos desastrosos, accidents o 

emergències complexes a fi de desenvolupar una resposta eficaç.  

La impulsora de l'OPSIDE, un observatori innovador i que ha servit com a exemple en l'atenció 

psicosocial en desastres, a través de la seua tesina La intervenció en desastres: el paper del 

psicòleg (2003), va ser Mónica García-Renedo, tècnica de l'Observatori de 2004 a 2017, any en 

què va morir. 

Mónica García-Renedo va ser una pionera en la gestió, la investigació i la formació en atenció 

en desastres des del punt de vista de la prevenció i superació de les situacions potencialment 

traumàtiques a les quals les persones ens veiem exposades en el nostre dia a dia, així com en la 

promoció de la resiliència. Prova d'això són els projectes que va impulsar a Nicaragua i, en 

especial a Colòmbia, amb la promoció de la pau en la població infantil i adolescent afectada pel 

desplaçament forçat a causa del conflicte armat que s'estava vivint a l'esmentat país. També ha 

treballat en els projectes de promoció de la resiliència en el context educatiu. 

D'aquesta manera, des de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat i, en 

concret, des de l'Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE), junt 

amb l'Associació per a la Investigació de la Resiliència (AIRE), es convoca el “Premi Mónica 

García-Renedo Investigació i pràctica sobre promoció de la resiliència”, amb la finalitat de servir 

d'espai universitari interdisciplinari dedicat a la investigació i formació de la promoció de la 

resiliència, així com en els aspectes psicosocials que envolten una situació potencialment 

traumàtica. El premi es configura com una opció que arreplega la necessària implicació de totes 

i cadascuna de les disciplines implicades en la prevenció i atenció de situacions de desastre i 

emergència. 

 



1. OBJECTE DEL PREMI 

Fomentar, estimular i impulsar la investigació i pràctica en la resiliència, en tots els seus 

vessants i àmbits d'aplicació.  

2. ÀMBIT DE LA CONVOCATÒRIA 

Seran objecte d'aquest premi els projectes inèdits d'investigació o experiències pràctiques 

sistematitzades per a la promoció de la resiliència ja realitzades. 

3. REQUISITS DE LES PERSONES SOL·LICITANTS 

Estudiantat universitari i professionals que es dediquen a l'àmbit de la promoció i difusió de la 

resiliència. 

4. DOTACIÓ ECONÒMICA 

S'atorgaran dos premis, entre els projectes presentats: 

1. Primer premi, dotat amb 800 euros. 

2. Segon premi, dotat amb 500 euros. 

La imputació pressupostària és VICIM/VO 02G007/01 LF 09343. 

5. REQUISITS I FORMAT DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

Han de ser originals. 

Han de presentar-se en format PDF i tindran una extensió màxima de 20 pàgines. També han 

de contenir: 

 Títol i autoria. 

 Breu resum. 

 Estructura: introducció, accions realitzades, resultats obtinguts, conclusions, futures 

línies de treball o investigació. 

El format serà: tipus de lletra arial, onze punts, interlineat senzill, espai de sis punts entre 

paràgrafs, marges superior i inferior de 2,5 cm i dret i esquerre de 3 cm. 

Al treball presentat s'haurà d'adjuntar: 

 Carta de presentació, incloent-hi el nom de l'autora o autor, adreça postal completa, 

telèfon de contacte i adreça de correu electrònic. 

 Fotocòpia del DNI, NIE, passaport o cèdula de ciutadania. 

 Breu currículum relacionat amb l'objecte del premi (no superior a 5 pàgines). 

 Declaració jurada de propietat intel·lectual. 

6.- COMISSIÓ D'AVALUACIÓ 

El procediment serà resolt per la comissió científic tècnica composta per membres de l'UJI i 

d'AIRE: 

Raquel Flores Buils, doctora en Psicologia. Professora del Departament de Psicologia 

Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia de la Universitat Jaume I de Castelló.  

Rosa Mateu Pérez, doctora en Cooperació al Desenvolupament. Professora del 

Departament d'Educació del Departament de la Universitat Jaume I de Castelló. 



Anna Forés Miravalles, doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació. Professora del 

Departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona. 

Mar Valero Valero, doctora en Psicologia. Tècnica de l'Observatori Permanent de la 

Immigració (OPI-UJI) i de l'Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de 

Desastre (OPSIDE) de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) 

de la Universitat Jaume I de Castelló. 

7.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds es podran presentar fins a les 23.59 h (hora espanyola) del 17 de setembre de 

2018, en l'adreça electrònica opside@uji.es 

8. OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

8.1. Compromís de proporcionar la informació que se sol·licite des de l'UJI. 

8.2. Fer constar el finançament rebut en qualsevol difusió pública de resultats.  

8.3. Sense perjudici del que s'ha assenyalat en el punt anterior, qualsevol persona sol·licitant 

podrà renunciar al premi abans del lliurament dels fons, de manera expressa i per escrit, en el 

termini dels deu dies hàbils següents a la publicació de la resolució de concessió del premi, a 

través de l'adreça electrònica opside@uji.es Si la renúncia es produeix després d'haver 

percebut el premi concedit, haurà de reintegrar-se la quantitat percebuda més els interessos 

legals corresponents. 

8.4. Cedir el dret sobre el treball a l'OPSIDE i Fundació Aire per a la seua difusió 

9. INCOMPLIMENT 

L'incompliment total o parcial dels requisits i obligacions establerts en la present convocatòria 

donarà lloc, previ el corresponent expedient d'incompliment, a la revocació del premi i a 

l'obligació de reintegrar-lo. 

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest procediment de concurrència suposa, per part de les persones 
candidates, l'acceptació en tots els seus termes de les bases d'aquesta convocatòria. 

11. COMUNICACIONS 

Qualsevol comunicació que derive d'aquesta convocatòria es publicarà al web 
https://www.uji.es/serveis/ocds/, en el Tauler d'Anuncis Oficial (TAO) de la Universitat Jaume I 
de Castelló, i en el tauler d'anuncis de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat, 
situada en l'Àgora universitària, Edifici E1. 

Per a més informació, les persones interessades poden telefonar als números següents:  

964 729 390 o 964 729 392, o enviar un correu a l'adreça electrònica opside@uji.es. 

12. RÈGIM JURÍDIC 

Aquesta ajuda es regirà pel que es disposa en aquestes bases, per la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú i per les restants normes de dret públic. 
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13. RECURSOS QUE PROCEDEIXEN CONTRA AQUESTA CONVOCATÒRIA 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs de 
reposició davant el Rectorat de la Universitat Jaume I, de conformitat amb el que disposa 
l'article 116 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, 
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta 
convocatòria. 

No obstant això, les persones interessades podran interposar directament un recurs contenciós 
administratiu davant el tribunal contenciós administratiu, en el termini de dos mesos des de 
l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria. En el cas que les persones interessades 
hagueren interposat el recurs de reposició anteriorment mencionat, no es podrà interposar el 
recurs contenciós administratiu fins que no s'obtinga una resolució expressa o presumpta del 
recurs de reposició, d'acord amb el que disposa l'article 116 i següents de l'esmentada Llei 
30/1192. 

19. PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 

S'ordena la publicació d'aquesta convocatòria en el Tauler d'Anuncis Oficial (TAO) de la 
Universitat Jaume I i en la següent adreça web: https://www.uji.es/serveis/ocds/ 

Es publicarà també en el tauler d'anuncis de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i 
Solidaritat, Àgora universitària, Edifici E1, telèfon 964 729 390. 

 

La vicerectora, Inmaculada Rodríguez Moya, per delegació de competències de 12 de juny de 
2018. 

 

 

 

 

Castelló de la Plana, 11 de juliol de 2018 

 


