


------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. La importància del treball de la força en el rendiment esportiu 
30 de juny, 1, 2 i 3 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Discriminació i ocupació: múltiples causes, nous efectes, i les solucions?
1, 2 i 3 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Els arxius: la memòria..., perduda? 
1, 2 i 3 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. De Sud a Sud 
1, 2 i 3 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Són bones les emocions per a la salut? 
1, 2 i 3 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Reptes del periodisme en el segle XXI
6, 7 i 8 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Gènere, cultura popular, teoria crítica i transformacions socials 
7, 8 i 9 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Arquitectura rural, tradició i modernitat 
7, 8 i 9 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Bioètica: de la pràctica clínica a l’estructura organitzativa 
7, 8, 9 i 10 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Crisis, what crisis? Un canvi polític per al segle XXI 
8, 9 i 10 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. El pinzell de Mnemòsine. Deu pintures essencials que van transformar l’art
8, 9 i 10 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Els límits de la representació audiovisual: Eros i Thanatos 
8, 9 i 10 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Viatjar amb les llengües, conèixer els parlants 
8, 9 i 10 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. El màrqueting de ciutats 
8, 9 i 10 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. La decisió d’emprendre: oportunitats des del desenvolupament rural 
9 i 10 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Ecodisseny i etiquetatge ecològic. Una avantatge competitiva per empreses
14 i 15 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Verdures de la mar, verdures de l’horta
14, 15, 16 i 17 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Art, dissidència i espai públic 
15, 16 i 17 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. La incorporació de les tecnologies sanitàries en l’estat espanyol: 
situació present i perspectives de futur 
15 i 16 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. El medi rural com a oportunitat educativa per al desenvolupament sostenible
21, 22 i 23 de juliol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Avanços en investigació de resultats en salut 
22 i 23 de juliol

----------------- 
6| 

------------------
6|

-----------------
7| 

-----------------
7| 

-----------------
8| 

-----------------
8|

------------------
9| 

-----------------
10| 

-----------------
10| 

-----------------
11| 

-----------------
12|

-----------------
12| 

-----------------
13| 

-----------------
14|

-----------------
14| 

-----------------
15| 

-----------------
16|

-----------------
16|

-----------------
17|

-----------------
17|
 
-----------------
18| 

Pàg.

Índex



copatrocinadors

patrocinador principal patrocinadors

col•l aboradors

Cátedra Yunnus

organitza

------------------------------------------------------
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INFORMACIÓ GENERAL

Matrícula

Termini
La matriculació de tots els cursos s’inicia el dia 1 de • 
juny del 2009, a les 10.00 hores. Els ingressos bancaris 
només es poden realitzar a partir de la impressió del 
rebut que s’obté en la pàgina web de la inscripció. 
Les despeses que originen les operacions bancàries 
corren a compte de l’alumnat.
El termini de matriculació finalitza 4 dies hàbils abans • 
del començament de cada curs o quan es cobrisquen 
les places.
Els cursos es completaran per rigorós ordre • 
d’inscripció en la pàgina web, però aquesta no serà 
efectiva fins que no es presente l’acreditació del 
pagament bancari. 
Les places són limitades. • 
No s’admeten oients als cursos. • 
Per a justificar el tipus de matrícula abonada cal • 
entregar en el Servei d’Activitats Socioculturals 
(SASC) la justificació documental.
La direcció dels Cursos d’Estiu no es responsabilitza • 
de les alteracions que, per causes alienes a 
l’organització, es puguen produir en el programa.

Formalització de la matrícula
La matriculació es pot fer únicament per Internet, en • 
la pàgina: http://inscripcio.uji.es.
La Universitat facilitarà l’accés a la matrícula amb • 
ordinadors a disposició dels membres de la comunitat 
universitària en les seus de l’UJI i en el Rectorat.
En el mateix moment de la inscripció es pot consultar • 
si queden places en el curs que us interessa o si 
quedeu en llista d’espera (apareix un missatge en 
roig en aquest últim cas). Al final de la inscripció 
s’ha d’imprimir el rebut amb les vostres dades i el 
nom del curs (imprès dividit en tres parts iguals amb 
codi de barres). S’ha de realitzar una inscripció per 
a cada curs, i ha d’obtenir-se un rebut per cada un 
dels cursos matriculats. El rebut s’ha de fer efectiu 
en una sucursal de Bancaixa. Excepte la sucursal del 
campus, que accepta el pagament de rebuts durant 
tot el seu horari, la resta de sucursals només accepta 
el pagament de rebuts de 8.30 a 10.30 hores.
El rebut, una vegada imprès, té una validesa de 3 dies • 
naturals. Si no s’ha fet efectiu el pagament abans que 
finalitze aquest termini, es perd la plaça reservada i 
aquesta queda lliure, o, si el curs s’havia tancat perquè 
s’havien cobert les places, es contactarà amb les 
persones en llista d’espera per ordre d’inscripció.

Documentació que cal presentar al SASC

Rebut del banc amb segell de l’entitat bancària.• 
Fotocòpia del DNI per a l’expedició de la certificació • 
d’assistència.
Si és el cas, fotocòpia del carnet d’estudiant, de SAUJI • 
i/o declaració de no tenir contracte de treball.

Presentació de la documentació
Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) de l’UJI
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals. 12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 728 870.  Fax: 964 728 869 
Adreça electrònica: sasc@uji.es
Horari: de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres.

També es pot presentar aquesta documentació el 
primer dia del curs, en la recepció i entrega de material 
del curs.

Devolució de les taxes
La Universitat Jaume I gestionarà, a partir del mes 
d’octubre, la devolució de les taxes corresponents, si és 
el cas.

La renúncia a la matrícula i la devolució de les taxes es pot 
sol.licitar fins a 7 dies naturals abans del començament 
del curs. La devolució de taxes s’ha de sol.licitar, en 
tot cas, mitjançant l’imprès oficial de l’UJI, que s’ha de 
presentar en el Registre General de l’UJI.

Certificacions
Se certificarà l’«assistència amb aprofitament» al curs a 
les persones que han assistit almenys al 80% de les hores 
de classe i que han signat el control corresponent.

Informació actualitzada
http://www.uji.es/serveis/sasc/cest2009/

Ajudes que pot sol.licitar l’alumnat

Programa d’ajudes a la mobilitat de l’alumnat DRAC-
ESTIU. http://www.vives.org/drac/
Convocatòria d’ajudes per a l’assistència d’alumnat de la 
Universitat Jaume I a universitats, cursos d’estiu i congressos.
http://www.uji.es/infoest/ajudes/
20 beques de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
Dirigides a alumnat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials 
que desitge assistir als cursos vinculats a aquesta facultat.
Informació: Facultat de Ciències Humanes i Socials.
Telèfon: 964 729 816. http://www.uji.es/infoest/ajudes/

Servei gratuït d’autobusos per als cursos 
a Morella i a Benicàssim
La Universitat facilitarà aquest servei per a aquelles persones 
que en el moment d’efectuar la inscripció hagen manifestat 
la intenció d’utilitzar-lo marcant l’opció corresponent 
en l’aplicació d’inscripció. En cas contrari, la Universitat 
considerarà que no es vol fer ús d’aquest servei i cancel.larà la 
reserva del transport.
Per als cursos que tenen lloc a Morella el servei d’autobús 
consistirà en un viatge de Castelló a Morella el dia de 
començament del curs i de Morella a Castelló el de la seua 
finalització per al trasllat de les persones inscrites.
Per als cursos que tenen lloc a Benicàssim, el servei consistirà 
en un viatge diari des de Castelló fins a les seus dels cursos i 
tornada a Castelló en finalitzar la sessió per al trasllat de les 
persones inscrites.
Pel que fa al transport, s’informarà en la pàgina web dels 
Cursos d’Estiu de l’UJI del punt de recollida dels participants a 
Castelló i a la Universitat i dels horaris.

Servei d’allotjament per als cursos de Morella
Per a les persones inscrites que així ho manifesten contactant 
amb el SASC (sasc@uji.es o 964 728 896), l’allotjament durant 
els dies del curs serà gratuït i a l’Escola Llar fins a cobrir les 60 
places disponibles. Si se supera aquesta capacitat, s’oferirà, a 
preus especials, altres allotjaments.
Els participants que preferisquen un allotjament alternatiu a 
preus especials per a l’estudiantat, poden contactar amb la 
central de reserves Cases de Morella: www.morella.net/cases, 
o al telèfon 964-173117 (extensió 2).
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Presentació

Amb l’arribada de les dates estivals, la Universitat Jaume I acudeix 
una vegada més a la seua cita en l’edició dels Cursos d’Estiu de 2009.

En aquesta ocasió la proposta que presenta respon a la demanda 
universitària i de la societat, tant de Castelló en particular com de la 
resta de l’Estat en general, d’organitzar una sèrie de cursos pràctics, 
formatius, de continguts que responguen a la formació dels discents al 
més alt nivell.

Les característiques que presenten els Cursos responen a una 
política determinada que intenta conjuminar la docència i formació 
universitària amb la interacció entre aquests i els discents fora del 
campus universitari i de la docència reglada ja de per si extensa 
després de deu llargs mesos de curs.

És per això que la Universitat Jaume I continua apostant per les seus 
de Benicàssim, Morella i Castelló com els centres on desenvolupar 
aquestes activitats.

En aquesta edició un total de 21 cursos oferiran una formació, debat 
i problemàtica que va des de l’actual crisi econòmica i social, fins a 
temes ja clàssics com la història de l’art, relats de viatges, qüestions 
d’educació i gènere, problemàtiques laborals en el món jurídic, 
etc. Sense oblidar l’aposta decidida que té l’UJI en aquests últims 
anys per oferir uns cursos en ciències de la salut i en ciències de la 
comunicació.

MANUEL CHUST CALERO

Vicerector de Relacions Institucionals i Benestar Social

Castelló de la Plana, maig de 2009
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1. La importància del treball 
de la força en el rendiment 
esportiu
Lloc: Hotel Orange, Benicàssim
Dies: 30 de juny; 1, 2 i 3 de juliol del 2009

Director
Carlos Hernando Domingo, Servei d’Esports
Objectius
Un dels grans reptes de l’esport modern, i en particular en 
l’alt rendiment, està sent el desenvolupament del treball 
de força en totes les seues manifestacions. Els objectius 
del curs són definir els tipus de força, comprendre les 
formes de millora, entendre les característiques en el 
desenvolupament, valorar la importància del treball de 
força en diferents col•lectius, dones i joves, i conèixer 
l’aplicació pràctica dels elements teòrics treballats.

Programa
Dimarts, 30 de juny
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.30 «Conferència», Miquel Vélez, entrenador nacio-

nal d’atletisme, Centre d’Alt Rendiment de Sant 
Cugat (Barcelona).

12.30 «Marc teòric de la força. Tipus i desenvolupament», 
Miquel Vélez, CAR Sant Cugat.

14.00 Final de la jornada.

Dimecres, 1 de juliol
9.00 «La força dels esports d’equip», Francisco Seiru-

lo, INEF Barcelona.
11.30 «La força dels esports individuals», Joan Forca-

des, preparador físic.
16.00 «Pràctiques de força en gimnàs», Antonio Sima-

rro, Club de Atletismo.
18.30 Final de la jornada.

Dijous, 2 de juliol
9.00 «El desenvolupament de la força en els esports 

de resistència», Rafael Sánchez.
11.30 «Particularitats del treball de la força», Manuela 

Alonso, Universitat Jaume I.
16.00 «Pràctiques de desenvolupament de la força es-

pecial», Manuela Alonso, Universitat Jaume I.
18.30 Final de la jornada.

Divendres, 3 de juliol
9.00 «La planificació de la força», Antonio Simarro, 

Club de Atletismo.
11.30 «El treball de la força dels joves», José Peiró, Club 

de Atletismo.
14.00 Cloenda del curs.

Dirigit a: estudiants de Mestre d’Educació Física, estudiants 
de l’activitat física i l’esport, llicenciats/des en Educació 
Física, mestres d’Educació Física i entrenadors.
Nombre màxim d’assistents: 30. Durada: 25 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 60 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 70 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet i justificant de no tenir cap contracte). 
• 90 euros per a professorat i públic en general. 

2. Discriminació i ocupació: 
múltiples causes, nous 
efectes. I les solucions?
Lloc: Hotel Bonaire, Benicàssim
Dies: 1, 2 i 3 de juliol del 2009

Directora
Amparo Garrigues Giménez, Departament de Dret del 
Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat
Objectius
La Unió Europea tracta d’assegurar que totes les 
persones queden lliures de discriminació, posseïsquen 
una protecció efectiva enfront d’aquesta i gaudisquen 
del dret a un tracte igual i a la igualtat d’oportunitats. En 
aquest curs s’aborden les causes de la discriminació, les 
seues manifestacions i efectes i les possibles solucions, 
des de la casuística del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea.

Programa

Dimecres, 1 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.30 «Discriminació per edat», Juan López Gandía, 

catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social, Universitat Politècnica de València.

12.00 Pausa.
12.30 «Discriminació per orientació sexual», Carles Vi-

llagrasa, professor titular de Dret Civil, Universi-
tat de Barcelona.

14.00 Fi de la primera sessió.

Dijous, 2 de juliol
10.00 «Discriminació per raó de gènere», Pilar Rivas, 

professora titular de Dret del Treball i de la Se-
guretat Social, Universitat de Barcelona.

11.30 Pausa.
12.00 «Discriminació per discapacitat», Richard Whitt-

le, Senior Lecturer, University of Sheffield-Hallam 
(Regne Unit).

13.30 Pausa.
16.30 Mesa de treball: modera Yolanda Cano Galán, 

professora titular de Dret del Treball i de la Segu-
retat Social, Universitat Rey Juan Carlos. E. Barra-
gán (CCOO), C. Calero (UGT), G. Belbís (ASCER), 
A. Cuella (Inspecció de Treball).

19.30 Fi de la segona sessió.

Divendres, 3 de juliol
10.00 «Discriminació per raça i per religió o creences», 

Lourdes Arastey Sahún, magistrada del Tribunal 
Suprem.

11.30 Pausa.
12.00 «Multidiscriminació», Amparo Garrigues, profes-

sora titular de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social, Universitat Jaume I.

13.30 Cloenda.
14.00 Fi de l’última sessió.

Dirigit a: alumnat de primer, segon o tercer cicle de 
Dret, Ciències del Treball, Humanitats, Relacions La-
borals i Ciències Empresarials; professionals de Dret, 
responsables de Recursos Humans en empreses i admi-
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nistracions públiques, membres de les organitzacions 
sindicals i personal d’ONG.
Nombre màxim d’assistents: 40
Durada: 15 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 0,5 crèdits
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general. 

3. Els arxius: la memòria… 
perduda?
Lloc: Hotel Orange, Benicàssim
Dies: 1, 2 i 3 de juliol del 2009

Director
Francisco José Guerrero Carot, Departament d’Història, 
Geografia i Art
Objectius
Aquest curs se centra en els arxius, patrimoni documental 
col•lectiu, com a memòria de la societat. A vegades, els 
arxius s’obliden o destrueixen premeditadament, com 
una manera d’esborrar la memòria. Es presentaran 
experiències i mètodes sobre aquestes situacions en 
què els documents s’han destruït i les conseqüències 
que això suposa. El patrimoni documental, en resum, 
representa la memòria històrica i social de les llibertats 
fonamentals de l’ésser humà i de la seua societat.

Programa

Dimecres, 1 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.30 «Arxius i drets humans: la recuperació, organitza-

ció i accés als arxius de les dictadures militars a 
Iberoamèrica», Ramón Alberch Fugueras, mem-
bre fundador d’Archiveros Sin Fronteras.

12.30 Presentació pràctica.
16.30 «Fonts i arxius locals: Castelló. Recordar la his-

tòria, recordar la memòria», Rosa Monlleó Peris, 
Universitat Jaume I.

18.30 «Els arxius en el joc de la memòria: el cas de la 
Safor», Jesús Eduard Alonso López, Arxiu His-
tòric de la Ciutat de Gandia i Centre Comarcal 
d’Arxius de la Safor.

Dijous, 2 de juliol
10.00 «Reconstruint la memòria del poble sahrauí. Una 

experiència personal», Remedios Antequera Bo-
rredá, cap d’Arxius de Conselleria d’Agricultura 
de la Generalitat Valenciana.

12.00 «Val més prevenir que curar: projectes digitals 
per a la preservació i difusió del patrimoni do-
cumental», Lidón París Folch, Arxiu General de la 
Universitat Jaume I.

16.30 «Els arxius: memòria i drets dels ciutadans», 
Mariona Corominas Noguera, presidenta 

d’Archiveros Sin Fronteras.
18.30 «L’arxiver itinerant, un model per a la recupe-

ració de la memòria local», Pablo Ferrer Bel-
trán, arxivador itinerant dels arxius municipals 
d’Almenara i Moncofa.

Divendres, 3 de juliol
10.00 «Construint la memòria històrica», Francisco José 

Sanchís Moreno, Arxiu General i Fotogràfic, Di-
putació de València.

12.00 «La documentació arxivística: possibilitats per a 
la difusió i la investigació universitàries», Veróni-
ca Mateo Ripoll, Universitat d’Alacant.

14.00 Cloenda.

Dirigit a: alumnat universitari de diferents titulacions 
i, en especial, al col•lectiu d’arxivers i arxiveres de la 
Comunitat Valenciana i al públic en general interessat 
per aquesta matèria.
Nombre màxim d’assistents: 60
Durada: 20 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general.

4. De Sud a Sud
Lloc: Casa de la Cultura, Benicàssim
Dies: 1, 2 i 3 de juliol del 2009

Directores
Rosalía Torrent Esclapés, Departament d’Història, 
Geografia i Art
Dora Sales Salvador, Departament de Traducció i 
Comunicació
Objectius
El curs s’articula al voltant de la temàtica dels viatges, 
en un ampli sentit del terme. Cerquem promoure 
una trobada plural de reconeguts especialistes en 
diversos àmbits de les ciències humanes i socials, 
reunits a l’entorn de la temàtica, que s’abordarà des 
d’una perspectiva interdisciplinària: literatura, cinema, 
expedicions, antropologia, periodisme, immigració, etc. 
Un punt de trobada reflexiva. Setena edició.

Programa

Dimecres, 1 de juliol
10.30 Recepció i entrega de material.
10.50 Inauguració del curs.
11.00 «Àfrica, de Caire a Cap», Enrique Meneses, pe-

riodista i reporter.
12.30 «Títol per confirmar», deportista per confirmar.
16.30 «En la carretera…anècdotes de gires», Carlota 

Ojea, productora executiva.
18.00 «El camí del Cid», María Ángeles Sánchez, periodista.
 Modera les sessions: Dora Sales.
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Dijous, 2 de juliol
10.30 «Viatgers de viatge», Andrea Semplici, periodis-

ta, fotògraf i viatger.
12.30 «Els viatges d’Ulisses», Joan Manuel Marín, Uni-

versitat Jaume I.
16.30 «Les mars del sud de la memòria», Tono Fornés, 

biòleg, i Joan Gargallo, professor de Literatura.
 Modera les sessions: Juncal Caballero.

Divendres, 3 de juliol
11.00 «Els soterranis del món», Ander Izaguirre, viat-

ger i escriptor.
12.30 «Al costat de la mar... Voramar», Manuel Vicent, 

escriptor.
14.00 Cloenda del curs.
 Modera les sessions: Rosalía Torrent

Dirigit a: alumnat de primer, segon o tercer cicle, 
llicenciats/des, professorat i qualsevol persona 
interessada en els continguts del programa.
Nombre màxim d’assistents: 50
Durada: 20 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general.

5. Són bones les emocions 
en la salut?
Lloc: Llotja del Cànem. Carrer Cavallers, 1. Castelló
Dies: 1, 2 i 3 de juliol del 2009

Directora
Consuelo Gómez Iñiguez, Departament de Psicologia 
Bàsica, Clínica i Psicobiologia
Objectius
Entre els múltiples factors reguladors de la salut, 
destaquem el paper de les emocions com a 
possibles mecanismes explicatius de les alteracions 
psicosomàtiques i la seua funció moduladora en els 
estats de salut i malaltia. Les emocions, positives i 
negatives, són processos adaptatius que garanteixen 
la nostra supervivència en el medi en què ens movem. 
El coneixement del seu funcionament permetrà 
comprendre com influeixen en el nostre benestar.

Programa

Dimecres, 1 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.30 «Funcions i disfuncions de les emocions», Fran-

cisco Palmero, catedràtic de la Universitat Jaume I.
12.30 «Les connotacions saludables de les emocions 

negatives», Consuelo Gómez, professora doctora 
de la Universitat Jaume I.

16.00 «L’afecte i les emocions positives al llarg del 

cicle vital», Rosana Clemente, catedràtica de la 
Universitat Jaume I.

18.00 «Afectivitat positiva: repercussions en la salut», 
Cristina Guerrero, professora doctora de la Uni-
versitat Jaume I.

19.30 Col•loqui.

Dijous, 2 de juliol
9.30 «Afrontament emocional i salut», Amparo Carpi, 

professora doctora de la Universitat Jaume I.
11.30 «Dinàmiques emocionals de l’assetjament», Enri-

que J. Carbonell, professor titular de la Universi-
tat de València.

16.00 «Per què rius?: anàlisi psicològica del que ens fa 
gràcia», Mariano Chóliz, professor titular de la 
Universitat de València.

18.00 «Intel•ligència emocional i salut», Juan A. Mora, 
professor titular de la Universitat de Màlaga.

19.30 Col•loqui.

Divendres, 3 de juliol
9.30 «Trastorns en la identificació i expressió emocio-

nal i la seua repercussió en la salut», Francisco 
Martínez, professor titular de la Universitat de 
Múrcia.

11.30 «Paper de les emocions en el dolor», Javier Pérez 
Pareja, professor titular de la Universitat de les 
Illes Balears.

16.00 «Les emocions en les situacions traumàtiques», 
Juan José M. Tobal, catedràtic de la Universitat 
Complutense de Madrid.

18.00 «Emocions positives i salut», Enrique G. Fernán-
dez-Abascal, catedràtic de la Universitat Nacio-
nal d’Educació a Distància.

19.30 Col•loqui.
20.00 Clausura del curs.

Dirigit a: alumnat de primer i segon cicle de les 
llicenciatures de Psicologia, Psicopedagogia i Filosofia i 
de les diplomatures universitàries d’Infermeria i Treball 
Social i públic interessat en general.
Nombre màxim d’assistents: 50
Durada: 25 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 60 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 70 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 90 euros per a professorat i públic en general. 

6. Reptes del periodisme 
en el segle XXI
Lloc: Casa Ciurana, Morella
Dies: 6, 7 i 8 de juliol del 2009

Director
Andreu Casero Ripollés, Departament de Ciències de la 
Comunicació
Objectius
El periodisme constitueix un dels pilars de les actuals 



99
--------------------------

-------------

societats democràtiques. Resulta essencial explorar 
quins són els reptes a què ha de fer front en aquest 
inici de segle. Des dels aspectes ètics fins a l’impacte 
d’Internet, passant per la situació dels seus professionals, 
el pes dels aspectes econòmics o la supervivència dels 
diaris en paper, són nombrosos els desafiaments i els 
interrogants oberts. Aquest curs té com a objectiu oferir 
una visió panoràmica d’aquests reptes.

Programa

Dilluns, 6 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.30 «Cap a la fi dels diaris? El futur de la premsa 

escrita», Antonio Franco, conseller editorial del 
Grupo Zeta i exdirector d’El Periódico de Cata-
luña.

12.30 «Qüestions de gènere en les redaccions i els mi-
tjans», Lucía Martínez Odriozola, vicepresidenta 
de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
de España (FAPE).

16.30 Taula redona: «L’ètica del periodisme: una qües-
tió pendent?», moderador: Lluís Meseguer; po-
nents: Lucía Martínez Odriozola (FAPE), Domingo 
García Marzá (UJI), Francisco Fernández Beltrán 
(UJI), Basilio Trilles (Asociación de la Prensa de 
Castellón) i Jesús López Flor (Cadena Ser). 

Dimarts, 7 de juliol
10.30 «Estratègies del periodisme per a recuperar la 

confiança dels ciutadans», Xosé López García, 
catedràtic de Periodisme, Universitat de Santiago 
de Compostel•la.

12.15 Taula redona «El periodisme a Castelló i la Co-
munitat Valenciana: situació actual i perspectives 
de futur», moderador: Hugo Doménech; ponents: 
J. L. Valencia, J. Lozoya, X. Genís, D. Guardiola.

16.30 «L’economia i el periodisme: diners, mercantilit-
zació i grups de comunicació», Marcial Murciano, 
Universitat Autònoma de Barcelona.

Dimecres, 8 de juliol
10.00 «Els límits del periodisme: quan la professió es 

perverteix», Andreu Casero, Universitat Jaume I.
12.15 «L’impacte d’Internet en el periodisme», Bruno 

Patino, Radio France.
14.00 Cloenda.

Dirigit a: estudiants de Ciències de la Comunicació, 
Ciències Socials i Humanitats, professionals del 
periodisme o de la comunicació en actiu i persones 
interessades en general.
Nombre màxim d’assistents: 60
Durada:  20 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general. 

7. Gènere, cultura popular, 
teoria crítica 
i transformacions socials
Lloc: Llotja del Cànem. Carrer Cavallers, 1. Castelló
Dies: 7, 8 i 9 de juliol del 2009

Directora
Consol Aguilar Ródenas, Departament d’Educació
Objectius
Considerar l’aprenentatge com a activitat reflexiva 
adaptada al context real de les persones participants 
vinculant la cultura acadèmica i la cultura popular. 
Fomentar el coneixement i la reflexió sobre la diversitat 
d’identitats des dels feminismes i les subcultures de 
les dones. Afavorir un espai de reflexió al voltant de les 
opcions curriculars institucionals lligades a la formació 
cultural de la ciutadania i les desigualtats socials.

Programa

Dimarts, 7 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.30 «Cultura popular, gènere i educació», Mª Jesús 

Ruiz, Universitat de Cadis.
12.30 Taula redona «Transformacions socials, educació 

i dones»,
  - Representant de CREA (El projecte MAR: dones, 

academicisme i cultura popular). CREA, Univer-
sitat de Barcelona.

 - Paqui Perona («Aprenentatge de l’experiència: 
dones gitanes i cultura popular»), Asociación de 
Mujeres para la Inserción Laboral, Barcelona.

16.00 Recital «El hilo de Ariadna», Nieves Simón, Ala-
cant.

Dimecres, 8 de juliol
9.30 «Transformacions socials, coeducació i teoria 

crítica», Ramón Flecha, Universitat de Barcelona, 
doctor honoris causa per la Universitat de Vest 
Timisoara (Romania).

12.00 «Teoria crítica, democràcia i cultura popular», 
Luis Torrego, Universitat de Valladolid.

16.00 Taula redona «Educació afectiva i sexual, dones i 
cultura popular», Patrícia Melgar («Revistes, web 
i un altre model coeducatiu»), CREA, Universitat 
de Barcelona; Mª José Gámez («Cinema, dona i 
cultura popular»), Universitat Jaume I.

18.00 Taula redona «Art, cultura popular i dona», Maite 
Alario («Art popular, representació de la realitat 
i dona»), Universitat de Valladolid; Antonio Men-
doza («Intertextualitat, imatge, dona i cultura po-
pular»), Universitat de Barcelona.

Dijous, 9 de juliol
9.30 Taula redona «Sabers de dones, transgressió i 

poder: experiències», Museu de les Bruixes de 
Zugarramurdi, Navarra; Museu de les Trementi-
naires de Tuixén, Girona, i Juan Francisco Fandós, 
de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló.

12.00 Taula redona «Contar la vida: consideracions de 
dones», Elena Cánovas, grup de teatre Las Yesas; 
Berna Wang, «La mirada obliqua: blog, ràdio i li-
teratura».
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16.00 Taula redona: «Trencant límits: de la cultura aca-
dèmica a la cultura popular, un camí d’anada i 
tornada». Antonio Méndez, Universitat de Valèn-
cia; Joaquín López, Instituto de Cultura Gitana, 
Madrid.

18.00 Assemblea dialògica.

Dirigit a: professorat de tots els nivells, alumnat i 
professionals vinculats al camp de l’educació i la igualtat 
de gènere, persones interessades en les implicacions 
socials de l’educació, el gènere i la igualtat, i públic en 
general.
Nombre màxim d’assistents: 80
Durada: 30 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1,5 crèdits
Preus de la matrícula: 
• 60 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 70 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 90 euros per a professorat i públic en general. 

8. Arquitectura rural, 
tradició i modernitat
Lloc: Hotel Orange, Benicàssim
Dies: 7, 8 i 9 de juliol del 2009

Directors
Vicent Ortells Chabrera, Departament d’Història, 
Geografia i Art
Javier Soriano Martí, Departament d’Història, Geografia 
i Art
Objectius
El món rural ha canviat en els últims anys i ha rebut un nou 
impuls amb les activitats com ara el turisme rural, noves 
indústries agràries, energies renovables, agricultura 
i ramaderia ecològiques, turisme d’aventura... Amb 
això, s’han renovat bona part de les infraestructures 
en habitatge, indústria i construccions vinculades. 
L’objectiu del curs és posar en valor l’arquitectura 
tradicional i conèixer les noves formes i funcions, 
materials i tècniques constructives. Es combinarà treball 
i visites de camp.

Programa

Dimarts, 7 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.30 «Arquitectura de pedra en sec: memòria i mo-

del», Arturo Zaragozà, Generalitat Valenciana.
12. «La legislació actual en la recuperació del patri-

moni», Ramón Monfort, Col•legi d’Arquitectes.
16.00 Taller de camp «La tàpia en la restauració 

d’edificacions defensives a les comarques de 
Castelló: una visita guiada», Fermín Font, Escola-
Taller.

Dimecres, 8 de juliol
10.00 «Masies i torres en els Ports i el Maestrat (Vila-

franca)», Vicent Ortells, Universitat Jaume I.
12.00 Visita al museu «Arquitectura de pedra en sec», 

Javier Soriano, Universitat Jaume I.
16.00 Taller de camp «Construcció de pedra en sec», V. 

Ortells i J. Soriano.
 Visita de camp.

Dijous, 9 de juliol
10.00 «Disseny i nous materials en les construccions», 

Rosario Vidal, Universitat Jaume I.
12.00 «Arquitectura rural, tradició i modernitat a Caste-

lló», Begoña Bernal, Universitat de Burgos.

Dirigit a: alumnat en general, professionals de les 
àrees d’arquitectura, personal tècnic de l’Administració, 
personal tècnic de desenvolupament rural i persones 
interessades en general.
Nombre màxim d’assistents: 80
Durada:  20 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general. 

9. Bioètica: de la pràctica 
clínica a l’estructura 
organitzativa
Lloc: Hotel El Palasiet, Benicàssim
Dies: 7, 8, 9 i 10 de juliol del 2009

Director
Domingo García Marzá, Departament de Filosofia i 
Sociologia
Elsa González Esteban, Departament de Filosofia i 
Sociologia 
Objectius
La bioètica, com a ètica aplicada, s’ha convertit en 
l’actualitat en objectiu prioritari d’atenció per part 
de totes aquelles persones implicades en la prestació 
de l’assistència sanitària, ja siga a nivell individual o 
organitzatiu, de prevenció o curatiu. El curs té com a 
objectiu reflexionar sobre els fonaments ètics de la 
bioètica i dels principals problemes i reptes que es 
plantegen a la bioètica en el començament del segle 
XXI.

Programa

Dimarts, 7 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.15 «Bioètica cívica transnacional», Adela Cortina, 

Universitat de València, directora de la Fundació 
ÉTNOR.

12.00 «L’actualització dels principis de la bioètica», Die-
go García, Universitat Complutense de Madrid.
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13.00 «Economia de la salut», Jesús Conill, Universitat 
de València.

Dimecres, 8 de juliol
9.30 «La utilitat de la bioètica en la pràctica assisten-

cial», Ricard Abizanda Campos, cap del Servei 
de Medicina Intensiva de l’Hospital General de 
Castelló.

10.30 «Els criteris de limitació del tractament de suport 
vital», Luis Cabré Pericás, cap del Servei de Me-
dicina Intensiva de l’Hospital de Barcelona.

12.00 «La limitació de la prestació sanitària segons 
pronòstic», Felipe Solsona Durán, cap del Servei 
de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari 
Nuestra Señora del Mar de Barcelona

13.00 Taula redona «L’ètica de l’atenció», modera: 
Mª Ángeles Vicent, directora d’Infermeria de 
l’Hospital de la Magdalena de Castelló. Ponents: 
Luis Vicente Lizán Tudela, director de la Càte-
dra UJI AstraZéneca d’Investigació en Resultats 
de Salut; Amparo Bernat Adell, supervisora de 
l’UCI-Hospital General de Castelló, i Mercedes 
García Sanz, Servei de Medicina Intensiva i Co-
mitè de Bioètica Assistencial de l’Hospital Arnau 
de Vilanova.

Dijous, 9 de juliol
09.30 «El paper de l’expert en els comitès de bioètica», 

Azucena Couceiro Vidal, metgessa del Departa-
ment d’Història de la Medicina de la Universitat 
Autònoma de Madrid.

10.30 «L’ètica del reconeixement mutu en l’àmbit de la 
salut», Juan Carlos Siurana, Universitat de Valèn-
cia.

13.00 Taller pràctic «Presa de decisions compartides 
amb el pacient: un estil de consulta per a facili-
tar el reconeixement mutu», Ana Mª Costa, met-
gessa d’atenció primària a Natzaret; professora 
associada del Departament de Medicina de la 
Universitat de València.

Divendres, 10 de juliol
9.30 «L’ètica en les organitzacions sanitàries», Domin-

go García-Marza, Universitat Jaume I i coordina-
dor de la Fundació ÉTNOR- Castelló.

10.30 «La responsabilitat social corporativa en organit-
zacions sociosanitàries», Elsa González Esteban, 
Universitat Jaume I.

12.00 Taller «La comunicació de la qualitat en les orga-
nitzacions sanitàries», Francisco Fernández Bel-
trán, Universitat Jaume I.

14.00 Cloenda.

Dirigit a: estudiants de les titulacions d’Humanitats, 
Medicina, Infermeria, Psicologia, Treball Social i 
afins, professionals implicats en l’assistència sanitària 
(hospitals, mútues, companyies d’assegurances...) i 
públic en general.
Nombre màxim d’assistents: 40
Durada: 20 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general. 

10. Crisis, what crisis? 
Un canvi polític per al 
segle XXI
Lloc: Hotel Orange, Benicàssim
Dies: 8, 9 i 10 de juliol del 2009

Director
Fernando Peña Rambla, Departament d’Història, 
Geografia i Art
Objectius
L’actual crisi financera i les seues conseqüències van 
més enllà del purament econòmic i repercuteixen també 
en l’àmbit sociopolític. Aquest curs tracta d’aprofundir, 
des d’una perspectiva teòrica i pràctica, en l’actual 
procés de transformació sociopolític a nivell mundial i 
en l’impacte de la crisi en els “diferents mons”: Europa, 
Amèrica, Àsia i els països de l’islam. És suficient la 
política per a frenar i solucionar la crisi?

Programa

Dimecres, 8 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.30 «Crisi econòmica i canvi polític», Fernando Valle-

spín, Catedràtic de Ciència Política, Universitat 
Autònoma de Madrid.

12.00 «Dones en l’Espanya actual: societat i política», 
Celia Valiente, Titular de Ciència Política y Socio-
logia, Universitat Carlos III de Madrid.

13.00 «Els canvis polítics en Europa», Carlos Taibo, Ti-
tular de Ciència Política i de l’Administració, Uni-
versitat Autònoma de Madrid.

Dijous, 9 de juliol
10.00 «El cicle electoral de 2009: del canvi en El Sal-

vador a la continuïtat de Chávez», Manuel Al-
cántara, Catedràtic de Ciència Política i de 
l’Administració, Universitat de Salamanca. Direc-
tor de l’Institut d’Estudis d’Iberoamèrica i Portu-
gal de la Universitat de Salamanca. Codirector de 
la revista América Latina hoy.

12.00 «Revolucions o canvis polítics en Amèrica Llati-
na?», Roberto Viciano, Professor Titular de Dret 
Constitucional, Universitat de València. Respon-
sable de projectes en Amèrica Llatina de la Fun-
dació CEPS.

13.00 Mesa redona «Canvis i política en Amèrica Llatina». 

Divendres, 10 de juliol
10.00 «Els reptes d’un nou liberalisme», Juan Costa Cli-

ment, ex Ministre de Ciència i Tecnologia, dipu-
tat per Castelló (PP), advocat.

11.00 «Els reptes de la socialdemocràcia», Artemi Ra-
llo Llombarte, catedràtic de Dret Constitucional, 
Universitat Jaume I, president de l’Agència Es-
panyola de Protecció de Dades

12.00 Taula redona «Crisis, what crisis?». Intervenen:
 - Juan Costa Climent, ex Ministre de Ciència i 

Tecnologia. Diputat per Castelló (PP). Advocat.
 - Artemi Rallo Llombarte, Catedràtic de Dret 

Constitucional, Universitat Jaume I, President de 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
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 - Julio González García, Titular de Dret Adminis-
tratiu, Universitat Complutense de Madrid.

 - Miguel Angel Villena, Escriptor i Periodista de 
El País.

 Modera:  Francisco Toledo Lobo, Catedràtic de 
Ciències de la Computació i Intel•ligència Arti-
ficial, Rector de la Universitat Jaume I.

Dirigit a: alumnat (de primer, segon o tercer cicle) de 
Dret i Humanitats; llicenciats/des en Ciències Socials, 
persones directament o indirectament vinculades o 
interessades en el món de la política: membres de 
partits polítics, assessors/es polítics, periodistes…
Nombre màxim d’assistents: 40. Durada: 15 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 0,5 crèdits
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general. 

11. El pinzell de Mnemòsine. 
Deu pintures essencials que 
van transformar l’art.
Lloc: Hotel Bonaire, Benicàssim
Dies: 8, 9 i 10 de juliol del 2009

Director
Víctor Mínguez Cornelles, Departament d’Història, 
Geografia i Art
Objectius
En tota obra d’art podem descobrir, si analitzem la seua 
història, iconografia i context social, gran multitud de 
funcions diferents, com ara la didàctica, la religiosa, 
la propagandística o la decorativa, entre altres. En 
aquest curs s’analitzen una desena de pintures que van 
contribuir de forma decisiva a l’evolució de la història 
artística, que ens portaran des de l’Europa renaixentista 
i barroca fins al Neoclassicisme napoleònic, les 
avantguardes històriques o el Japó del període d’Edo.

Programa

Dimecres, 8 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.15 «Napoleó creuant els Alps i David transcendint 

en l’art», Víctor Mínguez, Universitat Jaume I.
11.30  «La malenconia de Dürer i les representacions 

del pensament», Inmaculada Rodríguez, Univer-
sitat Jaume I.

12.30 «Dalí i la persistència de la memòria, o com els 
records són de Camembert», Joan Feliu, Univer-
sitat Jaume I.

13.30 Taula redona «Obres mestres als museus valen-
cians». Víctor Mínguez, Inmaculada Rodríguez, 
Joan Feliu i Juan Chiva.

Dijous, 9 de juliol
9.30 «Hiroshige i les seues Cent vistes d’Edo: noves 

influències per a un nou art», Juan Chiva, Univer-
sitat Jaume I.

10.30 «Friedrich. El monjo a la vora del mar, art i in-
finitud», Ignacio Henares Cuéllar, Universitat de 
Granada.

11.45 «Força, esperit i veritat: Ribera i Santiago el Ma-
jor. Models, arquetips i ideologia contrareformis-
ta», Juan Manuel Monterroso, Universitat de San-
tiago de Compostel•la.

12.45 «El prudent Ticià i l’Al•legoria de la prudència», 
Rafael Zafra, Universitat de Navarra.

13.45 Taula redona «Obres mestres als museus espan-
yols». Fernando Checa, Felipe Marín i Manuel 
Núñez.

Divendres, 10 de juliol
10.00 «Käthe Kollwitz, el xiquet i els efectes demolidors 

de la guerra», Manuel Núñez, Universitat de San-
tiago de Compostel•la.

11.00 «Sorolla i l’Ayamonte», Felipe Garín, Universitat 
Politècnica de València.

12.15 «Velázquez i Les filadores», Fernando Checa, Uni-
versitat Complutense de Madrid.

13.15 Taula redona «Obres mestres als museus euro-
peus». Rafael Zafra, Juan Monterroso i Ignacio 
Henares.

14.00 Cloenda.

Dirigit a: alumnat (de primer, segon o tercer cicle), particularment 
d’Humanitats, Història de l’Art, Arquitectura, Turisme i Belles 
Arts. Llicenciats/des, professorat i qualsevol persona interessada 
en els continguts del programa.
Nombre màxim d’assistents: 40
Durada: 20 h 
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general. 

12. Els límits de la 
representació audiovisual: 
Eros i Thanatos
Lloc: Casa Ciurana, Morella
Dies: 8, 9 i 10 de juliol del 2009

Director
Francisco Javier Gómez Tarín, Departament de Ciències 
de la Comunicació
Objectius
El desenvolupament del discurs audiovisual en els últims 
temps es caracteritza per la hibridació i la superació 
de límits concebuts en un altre temps com tabús (mort, 
guerra, violència i sexe); les teories sobre l’audiovisual 
sempre han tingut un primer marc de reflexió que se situa 
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en els límits de la representació. L’objectiu és desvelar 
els límits d’aquestes representacions, conseqüències 
socials i trames ocultes, i reflexionar sobre la seua 
pertinència en l’actual context audiovisual.

Programa

Dimecres, 8 de juliol
16.00 Recepció i entrega de material.
16.30 Inauguració del curs.
17.00 «Cos de llum oferit: ahir i avui del cinema porno-

gràfic», Juan Miguel Company Ramón, professor 
titular de la Universitat de València.

19.00 «Ob/scenitat: perversions polimorfes i posada 
en discurs del desig», Giulia Colaizzi, catedràtica 
de la Universitat de València.

Dijous, 9 de juliol
10.00 «Censura, erotisme i representacions explícites», 

Román Gubern, catedràtic de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

12.00 «A propòsit d’Eros»: taula redona, debat i conclu-
sions. Modera: Agustín Rubio Alcover, professor 
col•laborador de la Universitat Jaume I.

Participen: Román Gubern, Juan Miguel Company Ra-
món, José Luis Castro de Paz i Giulia Colaizzi.

16.30 «La impossibilitat del desig masculí», José Luis 
Castro de Paz, catedràtic de la Universitat de la 
Corunya.

18.30 Projecció cinematogràfica.

Divendres, 10 de juliol
10.00 «El camp robat, el cos buit: la televisió en la vida 

i al cinema», José Antonio Palao Errando, profes-
sor contractat doctor de la Universitat Jaume I. 

12.00 «El cinema postmodern com a experiència dels 
límits (ambivalència i hibridació de categories)», 
Gérard Imbert, catedràtic de la Universitat Car-
los III.

16.30 «A propòsit de Thanatos»: taula redona, debat i 
conclusions. Modera: Javier Marzal Felici, profes-
sor titular de la Universitat Jaume I.

Participen: José Antonio Palao Errando, Agustín Rubio 
Alcover, Gérard Imbert i Francisco Javier Gómez 
Tarín.

18.30 Projecció cinematogràfica.
20.30 Cloenda del curs.

Dirigit a: alumnat (de primer, segon o tercer cicle) del 
camp de les ciències de la comunicació i de titulacions 
relacionades amb les ciències socials. Professionals 
del sector audiovisual i d’entitats audiovisuals d’àmbit 
local. 
Nombre màxim d’assistents: 60
Durada: 20 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general. 

13. Viatjar amb les llengües, 
conèixer els parlants
Lloc: Hotel Bonaire, Benicàssim
Dies: 8, 9 i 10 de juliol del 2009

Directors
Germà Colón Domènech, Departament de Filologia i 
Cultures Europees de l’UJI i Fundació Germà Colón
Lluís Gimeno Betí, Departament de Filologia i Cultures 
Europees de la Universitat Jaume I
Objectius
La variació lingüística és una qüestió que ha d’interessar 
a tot especialista en el coneixement del llenguatge, és 
a dir, en la capacitat de comunicació a través de signes 
orals que només posseeix l’ésser humà. Les llengües, 
realització concreta d’aquesta capacitat, tendeixen a la 
centrifugació, la qual cosa les fa més atraients perquè 
mostra l’autenticitat de l’acte de la parla.

Programa
Dimecres, 8 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.30 «Noves tècniques de representació de dades dia-

lectals», Mª Pilar Perea, Universitat de Barcelona.
12.15 «L’estudi de la variació espacial de les llengües: 

persona, lloc i paraula», Xulio Sousa, Universitat 
de Santiago de Compostel•la.

14.00 «Mètodes de tractament informatitzat de dades 
lingüístiques hispàniques», Hiroto Ueda, Univer-
sitat de Tòquio.

Dijous, 9 de juliol
10.00 «Presentació de les dues parts del projecte geo-

lingüístic de l’Atlante linguistico della Ladinia 
dolomitica e dei dialetti limitrofi», Hans Goebl, 
Universitat de Salzburg.

12.00 «L’estudi de la variació gramatical en el corpus 
oral i el sonor de l’espanyol rural», Inés Fernán-
dez-Ordóñez, Universitat Autònoma de Madrid.

16.00 «Le Thesaurus Occitan: une base de données 
dialectales multimédias», Michèle Oliviéri, Uni-
versité de Nice.

18.00 «Realitat lingüística i sociolingüística de l’asturià 
d’avui», Ramón de Andrés, Universitat d’Oviedo.

Divendres, 10 de juliol
10.00 «El llenguatge de les dones en Castella-La 

Manxa», Pilar García Mouton, Consell Superior 
d’Investigacions Científiques.

12.00 «Petit atles lingüístic del domini del català», Joan 
Veny, Universitat de Barcelona.

14.00 Cloenda.

Dirigit a: públic interessat en general.
Nombre màxim d’assistents: 35. Durada:  20 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet i un justificant de no tenir cap contracte). 
• 80 euros per a professorat i públic en general. 
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14. El màrqueting de ciutats
Lloc: Casa de la Cultura. Benicàssim
Dies: 8, 9 i 10 de juliol del 2009

Directors
Luis Callarisa Fiol, Departament d’Administració 
d’Empreses i Màrqueting
Javier Sánchez García, Departament d’Administració 
d’Empreses i Màrqueting
Objectius
Les gestions municipals han d’aconseguir que les seues 
ciutats siguen abellidores tant per a qui les visita com 
per a qui hi habita de forma permanent. La lògica de 
llarg termini és inevitable en aquest tipus de projectes 
que involucra imatge i identitat urbana. En aquest curs 
pretenem donar resposta i debatre sobre el futur de les 
nostres ciutats i les conseqüències del progrés per a les 
ciutats i el seu entorn.

Programa

Dimecres, 8 de juliol
9.00 Recepció i entrega de material.
9.30 Inauguració del curs.
10.00 «De la identitat a la imatge de ciutats», Miguel 

Cervantes, professor titular d’universitat de Co-
mercialització i Investigació de Mercats de la 
Universitat de Lleó.

11.15 Pausa-cafè.
11.45 «El city-marketing. Imatge o model de ciutat», 

Antonio Martínez Gómez, Futurelx.
13.00 Taula redona.

Dijous, 9 de juliol
9.00 «Estratègies de màrqueting per a les ciutats: 

el turisme i l’organització d’esdeveniments en 
l’Europa del segle XXI», David García Castro, 
Universitat del País Basc.

10.15 «Passió per Castelló», Ana Rosa San Feliu, direc-
tora de Comunicació de l’Ajuntament de Caste-
lló.

11.30 Pausa-cafè.
12.00 «Estratègies de posicionament de ciutats en mer-

cats internacionals», Isaac Vidal Sánchez, Conse-
lleria de Turisme.

13.00 Taula redona.

Divendres, 10 de juliol
9.00 «Imatge i màrqueting de ciutat», Teodoro Luque, 

catedràtic d’universitat de Comercialització i In-
vestigació de Mercats de la Universitat de Granada.

10.15 «La ciutat desitjada. Avaluació i gestió de la reputa-
ció urbana», Justo Villafañe, Villafañe & Asociados.

11.30 Pausa-cafè.
12.00 «Paisatge i ciutat», Miguel Ángel López Navarro, 

IMK Innovación en Marketing, Universitat Jaume I.
13.00 Taula redona.
14.00 Cloenda del curs.

Dirigit a: professionals del màrqueting, personal tècnic 
d’ajuntaments, promotors i agents turístics, agències de 
viatges i alumnat de grau i postgrau.
Nombre màxim d’assistents: 50
Durada:  15 h

Crèdits reconeguts per l’UJI: 0,5 crèdits
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general. 

15. La decisió d’emprendre: 
oportunitats des del 
desenvolupament local
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Morella
Dies: 9 i 10 de juliol del 2009

Director
María Ripollès Meliá, Departament d’Administració 
d’Empreses i Màrqueting
Ana María Fuertes Eugenio, Departament d’Economia
Objectius
L’increment dels indicadors de desocupació i la 
intensificació del procés de reestructuració productiva 
en determinades zones rurals ha generat un progressiu 
augment de les demandes socials que exigeixen als 
seus governants que incentiven la posada en marxa de 
polítiques concretes de generació d’autoocupació i de 
creació d’empreses per a revertir els efectes negatius 
del canvi estructural patit en aqueixes zones. Aquest 
curs pretén ser un instrument concret que contribuïsca 
al desenvolupament local.

Programa

Dijous, 9 de juliol
10.30 Recepció i entrega de material.
11.00 Inauguració del curs.
11.30 «Tecnoemprenedor i desenvolupament local: la 

gestió d’empreses de tecnologia avançada en 
entorns rurals», Isidre March, Universitat de Va-
lència.

15.00 «El paper dels agents de desenvolupament local 
(ADL) en la creació d’empreses», Javier Gonzá-
lez, ADLYPSE.

17.00 «Taller d’identificació d’oportunitats de negoci 
en entorns rurals», Andreu Blesa, professor titu-
lar de l’àrea de Comercialització i Investigació 
de Mercats de la Universitat Jaume I, membre del 
Grup d’Investigació de Creació d’Empreses de 
la Universitat Jaume I.

Divendres, 10 de juliol
9.00 «L’ADL com a agent innovador: el cas MECAD», 

Maite Magareto Pellicer, Ajuntament de Vilamar-
xant.

11.15 «Els microcrèdits per al desenvolupament local», 
Nazrul Chowdhury, Grameen Bank.

13.15 «El paper de la European BIC Network en la crea-
ció d’empreses», Luis Castells, CEII Castelló.

15.30 Taula redona «Bones pràctiques del desenvolu-
pament local en entorns globals», Ana Fuertes, 
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Universitat Jaume I.
17.30 Reflexions i conclusions del curs, María Ripollès, 

Universitat Jaume I.
18.30 Clausura del curs.

Dirigit a: agents de desenvolupament local, estudiantat, 
llicenciats/des i persones amb experiència i inquietud 
empresarial.
Nombre màxim d’assistents: 25
Durada: 20 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general. 

16. Ecodisseny i etiquetatge 
ecològic. Un avantatge 
competitiu per a empreses
Lloc: Llotja del Cànem. Carrer Cavallers, 1. Castelló
Dies: 14 i 15 de juliol del 2009

Direcció
María Dolores Bovea Edo, Departament d’Enginyeria 
Mecànica i Construcció
Antonio Gallardo Izquierdo, Departament d’Enginyeria 
Mecànica i Construcció
Objectius
Aquest curs té com a objectiu fonamental sensibilitzar 
empreses i consumidors dels avantatges que té 
dissenyar i demandar productes valorant el seu aspecte 
ambiental. El programa ofereix una visió aplicada de 
l’ecodisseny, donant resposta a dues qüestions: com 
dissenyar productes respectuosos amb el medi ambient 
(ecodisseny) i com donar a conèixer la millora ambiental 
dels productes al consumidor (ecoetiquetatge).

Programa

Dimarts, 14 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.15 «Present i futur de l’ ecodisseny», Julio Rodrigo i 

Juan Carlos Alonso, Àrea d’Ecoinnovació de SIM-
PPLE.

10.45 «Ecodisseny aplicat als productes que utilitzen 
energia (PuE)», Julio Rodrigo i Juan Carlos Alon-
so, Àrea d’Ecoinnovació de SIMPPLE.

12.15 «Ecodisseny en el sector de l’envàs i embalat-
ge. Experiències en empreses», Mercedes Hor-
tal, línia tecnològica d’envasos i medi ambient 
d’ITENE (Institut Tecnològic de l’Embalatge, 
Transport i Logística).

14.00 Debat.
16.00 «Ecodisseny en el sector del moble. Experiències 

en empreses», Patricia Boquera Tovar, Depar-
tament de Materials i Medi Ambient d’AIDIMA 

(Institut Tecnològic de la Fusta, Moble i Afins).
18.00 «Ecodiseño en el sector metall-metàl•lic. Expe-

riències en empreses», Ana María Hurtado Ruiz, 
Departament de Medi Ambient d’AIMME (Insti-
tut Tecnològic Metall-Metàl•lic).

20.00 Debat.

Dimecres, 15 de juliol
9.30 «Certificació de l’ecodisseny», José Magro Gonzá-

lez, gerent de l’Àrea de Sostenibilitat d’AENOR.
12.00 «Experiència d’Esfera en la implantació de la 

norma d’ecodisseny. Lliçons apreses», Jordi Miró, 
director d’Operacions d’Esfera de Negocis.

13.00 «Ecodisseny urbà: de l’ecodisseny en edificació 
a l’ecodisseny en urbanisme», Ramón Navarro 
Conde, de Navarro Conde Arquitectura.

14.00 Debat.
16.00 «Comunicació ambiental de productes: etiquetes 

i declaracions ambientals», Dolores Bovea Edo, 
Universitat Jaume I.

17.00 «Etiqueta ecològica europea per a taulells cerà-
mics. Criteris ecològics», Valeria Ibáñez Forés, 
Universitat Jaume I.

18.00 «Etiqueta ecològica europea. Procediment i con-
cessió», Raquel Minguet, Centre de Tecnologies 
Netes, Generalitat Valenciana.

19.00 «Experiències en empreses amb etiqueta eco-
lògica europea: Pinturas Monto», Eva Montagud 
Masiá, Departament de Medi Ambient i Qualitat 
de Pinturas Monto.

20.00 Conclusions i cloenda.

Dirigit a: estudiants d’enginyeries i ciències ambien-
tals, personal d’oficines tècniques, dissenyadors/es de 
productes i responsables de I+D, medi ambient i comu-
nicació d’empreses.
Nombre màxim d’assistents: 40
Durada: 20 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral).

• 80 euros per a professorat i públic en general. 
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17. Verdures del mar, 
verdures de l’horta 

Lloc: Hotel El Palasiet, Benicàssim.
Dies: 14, 15, 16 i 17 de juliol del 2009

Director
José A. Aguilar García, Càtedra de Gastronomia i Nutrició 
FEPAC-Asaja UJI
Objectius
Curs de gastronomia, nutrició i salut.

Programa

Dimarts, 14 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.30 «Les verdures del mar», Porto Muiños, Galícia.
12.30 «Algues, productes envasats i cuinats». Demos-

tració pràctica dels productes. Porto Muiños i 
José Aguilar.

Dimecres, 15 de juliol
10.00 «Les verdures de l’horta», Frutas Floren, Granja 

Cosendo, Juan Echanove.
12.00 «Cuina amb verdures de la seua pròpia produc-

ció». Demostració pràctica dels productes. José 
M. Martín, soci de Granja Rosendo.

Dijous, 16 de juliol
10.00 Taula redona «El món de les verdures», Miguel A. 

López, José V. Climent, El Lledoner i José Aguilar.
12.00 «Cuina de les verdures de la nostra terra», Pedro 

Salas, Hotel Luz.

Divendres, 17 de juliol
10.00 «Les verdures del mar i de l’horta», Lluís Ruiz So-

ler, crític gastronòmic de la Guía Gourmet i del 
Periódico de Informaciones d’Alacant.

12.00 «Cuina de plats amb verdures de l’horta i algues 
o verdures de mar», Ricard Camarena, Restaurant 
Arrop, Gandia.

Dirigit a: públic interessat en general.
Nombre màxim d’assistents: 35
Durada:  20 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general. 

18. Art, dissidència i espai 
públic
Lloc: Hotel Bonaire, Benicàssim
Dies: 15, 16 i 17 de juliol del 2009

Directors
José Luis Paulete, Coordinador d’Activitats Extramusicals 
del Festival Internacional de Benicàssim
Manuel Chust Calero, Departament d’Història, Geografia 
i Art
Objectius
En el context d’un control progressiu de l’espai públic 
per part de les diferents administracions, les expressions 
culturals de tota índole es veuen interferides per gestors 
aliens al procés creatiu en tots els seus ordres. En aquest 
curs pretenem una aproximació al fet des de diferents 
pressupòsits científics i experimentals. Arquitectura, art, 
institucions de món de l’art, comissaris, historiografia, 
sociologia… diverses perspectives per a afrontar 
aquesta realitat.

Programa

Dimecres, 15 de juliol
11.00 Recepció i entrega de material.
11.30 Inauguració del curs.
12.00 «Experiències», José Luis Paulete, coordinador 

d’activitats extramusicals del FIB
16.00 «Activisme», projecció de vídeos.
18.00 «L’art avui: mercats i institucions. Dependències i 

connivències», Juan A. Blasco Carrascosa.
20.00 «Disseny, art del segle XX?», Wenceslao Rambla. 

Universitat Jaume I

Dijous, 16 de juliol
12.00 «Art i disidència», projecció de vídeos.
16.00 «Arquitectures col•lectives: la fi dels pepinos de 

colores», Santiago Cirugeda.
18.00 «Disidència sexual en l’esfera pública», Álex 

Brahim.

Divendres, 17 de juliol
12.00 «Street Art», projecció de vídeos.
16.00 «Política cultural i dissidència: entre la contradic-

ció i la complicitat», Xavier Fina.
18.00 «Disseny, una acció política», Óscar Guayabero.

Dirigit a: estudiantat d’art, història de l’art, humanitats, 
ciències socials, ciències polítiques, professionals de la 
creació i gestors culturals.
Nombre màxim d’assistents: 40 
Durada:  20 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general. 



1717
--------------------------

-------------

19. La incorporació de les 
tecnologies sanitàries en 
l’estat espanyol: situació 
present i perspectives de 
futur
Lloc: Hotel Orange, Benicàssim
Dies: 15 i 16 de juliol del 2009

Director
Luis Vicente Lizán Tudela, Departament d’Economia
Objectius
Aquest curs pretén contribuir a la formació professional 
revisant i actualitzant aspectes claus per a la incorporació 
de tecnologies sanitàries en el sistema públic de salut.

Programa

Dimecres, 15 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.30 «Incorporació de tecnologies sanitàries en la Co-

munitat Valenciana», Conselleria de Sanitat, Co-
munitat Valenciana

11.30 «Què és una tecnologia sanitària innovadora?», T. 
Cerdá, AVALIA-T, Galícia.

12.30 «Incorporació de tecnologies sanitàries en el sis-
tema públic de salut espanyol: escenari actual», 
S. Paz, Universitat Jaume I

13.30 Ronda de preguntes.
16.00 «Com valorar ràpidament l’impacte que va a 

tenir l’entrada d’una nova tecnologia sobre la 
mobilització de recursos públics?», pendent de 
confirmar.

17.15 Taula redona «La incorporació actual de tecnolo-
gies sanitàries des de la perspectiva dels agents 
implicats», moderador: S. Paz, Universitat Jaume I.

 Participants: A. Boada, Conselleria de Sanitat, Valèn-
cia; Margarita Alfolsel, Secretària general de FENIN; 
Carmen Piñol, Bayer Health Care, Espanya.

19.15 Ronda de preguntes

Dijous, 16 de juliol
9.30 «L’avaluació de la incorporació de noves tecno-

logies en la pràctica hospitalària: Experiències a 
nivell espanyol (Clínic, Vírgen del Rocío, Miguel 
Servet...) i internaciona», Laura San Pietro, Hospi-
tal Clínic, presidenta de la HTAi (Barcelona)

10.30 «Valor afegit i valor incremental: com i quan han 
de tenir-se en compte?», S. Peiró, IISP València.

11.30 «Ineqüitats territorials en salut», Fundació BBVA, 
pendent de confirmar.

12.30 «El futur de la incorporació de tecnologies en Es-
panya: àrees d’acord entre decisors claus», S. Paz, 
Universitat Jaume I.

13.30 Ronda de preguntes.
16.30 Taula redona «Escenaris possibles per a una in-

corporació més efectiva de les tecnologies sani-
tàries des de la perspectiva dels diversos agents 
implicats», moderador: Luis Lizán, Universitat 
Jaume I. Participen. Javier Colas, President de la 

Fundació Tecnologia i Salut; Guillermo Ferrán, 
gerent Departament 02, Conselleria de Sanitat, 
Hospital General de Castelló; David Elvira, di-
rector general de Recursos Sanitaris del Depar-
tament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

18.30 Cloenda del curs.

Dirigit a: llicenciats/des en Medicina, Farmàcia, 
Psicologia, Economia i Sociologia i graduats/a en 
Infermeria.
Nombre màxim d’assistents: 40
Durada: 20 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general. 

20. El medi rural com a 
oportunitat educativa per al 
desenvolupament sostenible
Lloc: edifici Hucha. Carrer Enmig, 82. Castelló
Dies: 21, 22 i 23 de juliol del 2009

Directores
Isabel Queral Ruano, Àrea de Conservació de la 
Naturalesa, Fundació Caixa Castelló-Bancaixa
Leonor Lapeña Barrachina, Departament de Fisiologia 
Vegetal
Objectius
Conèixer els recursos i la problemàtica del medi 
rural. Comprendre els problemes i facilitar la recerca 
de possibles solucions per a compatibilitzar el 
desenvolupament i conservació del medi des de 
diferents perspectives. Capacitar per a l’elaboració, 
desenvolupament i coordinació d’iniciatives i projectes 
d’intervenció i participació social en els àmbits de 
treball amb la metodologia i recursos que proporciona 
l’educació mediambiental.

Programa

Dimarts, 21 de juliol
9.00 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.30 «Recursos naturals en el medi rural», Leonor La-

peña, Universitat Jaume I.
12.00 Descans.
12.30 «Elaboració de programes per a l’educació en 

la sostenibilitat en el medi rural», Vicent Vicent, 
assessor del CEFIRE de Castelló.

Dimecres, 22 de juliol
8.00 Eixida amb autobús, des del parc de Ribalta 

(Castelló) cap a Ares del Maestrat.
8.00 Itinerari barranc dels Horts-Mas Vell: recursos 
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naturals, usos del territori, gestió i conservació 
del patrimoni arbori monumental.

14.30 Descans-dinar.
16.30 Patrimoni etnològic i arquitectònic: museu i 

abrics del barranc de la Valltorta (Tírig) i arqui-
tectura de pedra seca.

19.00 Tornada a Castelló.

Dijous, 23 de juliol
8.30 Eixida amb autobús des del parc de Ribalta (Cas-

telló) cap a Ares del Maestrat-Benassal.
10.00 Recursos agropecuaris: visita a explotacions ra-

maderes i truferes amb tècnics especialistes.
14.30 Descans-dinar.
16.30 Elaboració d’un projecte en equip i posada en 

comú.
19.00 Cloenda i tornada a Castelló

NOTA: La inscripció inclou el transport i el dinar dels 
dies 22 i 23 de juliol.
Dirigit a: estudiants de qualsevol disciplina, docents, 
formadors de docents, persones que han de prendre 
decisions i ciutadania en general.
Nombre màxim d’assistents: 30
Durada: 30 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1,5 crèdits
Preus de la matrícula: 
• 60 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 70 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 90 euros per a professorat i públic en general. 

21. Avanços en investigació 
de resultats en salut
Lloc: Hotel Orange, Benicàssim
Dies: 22 i 23 de juliol del 2009

Director
Luis Lizán Tudela, Departament d’Economia
Objectius
Tradicionalment, la investigació mèdica s’ha basat 
únicament en la mesura de variables clíniques, 
centrades en els símptomes i proves de laboratori, com 
a mesura de resultat de les intervencions mèdiques. 
Aquest curs pretén donar a conèixer els fonaments 
de la IRS (investigació de resultats en salut), com una 
font important en el coneixement de l’efectivitat dels 
tractaments i intervencions sanitàries.

Programa

Dimecres, 22 de juliol
9.30 Recepció i entrega de material.
10.00 Inauguració del curs.
10.30 «La investigació de resultats en salut: variables 

referides i centrades en els pacients», Luis Lizán, 
Universitat Jaume I.

11.15 «La investigació de resultats en salut per detec-

tar i optimitzar les oportunitats de millora en el 
SNS», Yolanda Agra Varela, Consellera tècnica de 
l’Agència de Qualitat del SNS, Ministeri de Sani-
tat i Consum.

12.30 «Variabilitat en la pràctica clínica», S Peiró, IISP, 
València.

13.30 Ronda de preguntes.
16.30 «La història clínica electrònica: explotació de 

dades per al investigació; la realitat actual», Ruth 
Usó, Direcció General de Farmàcia i productes 
sanitaris, Conselleria de Sanitat, València; Direc-
ció Assistencial del Servei de Salut de les Illes 
Balears, Conselleria de Salut Balear; Direcció 
General d’Informàtica, Comunicació i Innovació 
Tecnològica, Conselleria de Salut de Madrid.

18.30 Ronda de preguntes.

Dijous, 23 de juliol
9.30 «La valoració de la qualitat de vida relacionada 

amb la salut», Abilio Reig, Universitat d’Alacant.
10.40 «La investigació de resultats en salut per l’adopció 

i difusió de tecnologies en sanitat», Beatriz López 
Valcárcel, Universitat de Las Palmas.

12.30 «Estudis de preferències», S. Paz, Universitat 
Jaume I.

13.30 Ronda de preguntes.
16.30 «Els estudis de costos de la malaltia: Algú els fa 

cas?», pendent de confirmar.
17.30 «L’impacte de les tecnologies d’informació i co-

municació en els professionals i usuaris de la sa-
nitat», R. Meneu, Conselleria de Sanitat, pendent 
de confirmar.

18.30 Ronda de preguntes.

Dirigit a: llicenciats/des en Medicina, Farmàcia, 
Psicologia, Economia i Sociologia, graduats/a en 
Infermeria, i públic interessat en general.
Nombre màxim d’assistents: 40
Durada:  20 h
Crèdits reconeguts per l’UJI: 1 crèdit
Preus de la matrícula: 
• 50 euros per a alumnat de primer i segon cicle (ha 

d’adjuntar-se el carnet d’estudiant) i socis de SAUJI. 
• 60 euros per a alumnat de tercer cicle (ha d’adjuntar-

se el carnet d’estudiant i un justificant de no tenir cap 
contracte laboral). 

• 80 euros per a professorat i públic en general. 


