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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

Data: 17 de juny de 2015 

Lloc: Sala de Juntes 

Hora de la reunió: 10:00 en segona convocatòria 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència Cristina Aldana Nácher, Jorge 
Antonio Catalá Sanz, Jorge Izquierdo Comes, Felipe Jerez Moliner, Anaclet Pons Pons, 
Julián Sanz Hoya, Cristina Vidal Lorenzo.  

 

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària de 13 de maig de 2015.  

 S’aprova per assentiment. 

2. Informe de la Degana. 

 La Degana informa en relació als punts següents: 

• Estat de les obres de climatització de la Facultat. Finalitzada ja la primera fase, 
s’espera que les obres estén concloses per al mes de setembre, de cara al inici 
del curs següent. 

• Està previst que el curs que ve es realitze el procés d’acreditació dels títols de 
Grau del Centre, per la qual cosa la Degana recorda als assistents que convindrà 
tenir disponibles els diferents materials d’avaluació i docència que els 
avaluadors de l’ANECA puguen demanar per a dur a terme la seua tasca. 

• Així mateix, la Degana recordà que actualment es pot introduir modificacions a 
les Guies Docents de cara al curs 2015-2016. Des del moment en que, una vegada 
introduïts els canvis, cada Guia es tanque mitjançant l’aplicació informàtica, 
estarà disponible per als alumnes. 

• En el marc de l’oferta de cursos de la UVEG de cultura espanyola per a 
estrangers, per al proper curs s’oferiran tant cursos en anglès com en castellà, el 
contingut dels quals ha de ser revisat per a verificar la seua adequació als 
objectius docents. El cursos tenen una durada de 45 hores. De la comissió 
corresponent formen part la Degana, la Vicedegana Maria Dolores Pitarch i el 
Vicedegà Javier Navarro. 

• Finalment, el Rectorat ha concedit una sèrie de descàrregues a la Facultat per 
tal de repartir-les entre professors que desenvolupen tasques de recolzament al 
Deganat. Aprofitant tal possibilitat (que es concreta en un total de 70 hores de 
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descàrrega), la Degana ha nomenat com a delegat de qualitat el Prof. Antonio 
Ledo, com a delegat d’innovació el Prof. Toni Moran, i com a delegat de 
dinamització per al Grau d’Informació i Documentació, la Profª Josepa Cortés.  

3. Proposta i aprovació, si escau, del inici d’expedient per a nou estudi de doctorat i 
proposta de comissió i elaboració del pla d’estudis. 

 Com a fruit del conveni marc signat entre la UVEG i l’EASD, i com a resultat de la 
transformacions dels títols d’aquest Centre (que han assolit la categoria de graus superiors i 
màsters oficials), s’ha plantejat l’organització d’un doctorat, del qual seria responsable la 
Facultat de Geografia i Història, i que possibilitaria, d’una banda, la col·laboració amb el 
professorat de l’EASD en codirecció de tesis, i, per altra banda, una oferta major que l’actual 
de places de doctorat per als alumnes dels màsters de Patrimoni i d’Història de l’Art. La 
comissió d’elaboració del pla d’estudis estaria integrada per Ester Alba Pagán com a 
presidenta, i Ricard Huerta Ramón, José Luis Jiménez Salvador, Mª Dolores Pitarch Garrido i 
Joaquín Aldas Manzano, com a vocals. 

 La Degana va obrir un torn de paraula que fou aprofitat pel Prof. Amadeo Serra per 
a assenyalar algunes mancances de la proposta que s’ha presentat, pel que fa a la seua 
fonamentació en els antecedents històrics a la ciutat de València dels estudis de disseny. 
Així mateix va manifestar la seua preocupació per la possible sobrecàrrega de treball que 
suposaria per al personal de la Facultat. Per la seua part, el Prof. Enric Guinot va recordar els 
exigents requisits que es plantejaren per a aprovar els doctorats que actualment té el 
Centre i s’interessà per com afectaria la present proposta, en cas de ser aprovada, als altres 
doctorats de la Facultat. La Degana va respondre que les mancances assenyalades pel Prof. 
Serra seran corregides, i que les possibles repercussions negatives per al personal o per als 
altres títols s’han analitzat, i que per una banda s’estima que l’augment de càrrega no serà 
gran (donat el règim de co-tutela previst per a les tesis), i per altra banda, que no ha 
d’afectar als altres doctorats de la Facultat. En el mateix sentit manifestà que s’han 
examinat els inconvenients i les avantatges de la proposta, i s’ha considerat que aquestes 
superen aquells. 

 Seguidament es passà a la votació de la proposta i de la comissió, que varen ser 
aprovades per unanimitat (22 vots a favor, cap en contra i cap abstenció). 

4. Proposta i aprovació, si escau, de nomenament de representants de la Facultat en la 
Comissió que ha d’adjudicar una Beca de Catalogació i Informatització dels Fons de la 
Biblioteca Municipal Central de València. 

 La Degana proposà com a membre titular a la Profª Josepa Cortés i com a suplent al 
Prof. José Vicente Boscá. La proposta va ser aprovada per unanimitat (22 vots a favor, cap 
en contra i cap abstenció). 

5. Aprovació, si escau, del Pla d’Innovació Educativa del Centre. 
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 En aquest punt la Degana va cedir la paraula a la Vicedegana d’Estudis, que va 
explicar que la proposta es deu a la convocatòria del Programa d’Innovació per part del 
Vicerrectorat d’Innovació, amb el qual es pretén no només fomentar activitats, sinó 
especialment integrar-les en un pla director que puga aportar coherència a totes les 
activitats. Com a eix del primer programa s’ha plantejat “Societat, cultura i medi ambient al 
territori” amb quatre tipus d’activitats: eixides de camp, cicles de conferències, cicles de 
cine i difusió i projecció d’activitats d’innovació mitjançant elaboració de materials docents 
en diferents suports. Com a tema director per al any proper es proposa “València, capital de 
la república”, aprofitant l’aniversari que es celebrarà el 2016, que coincideix amb el 75 
aniversari del afusellament del rector Peset. Les activitats incloses en el programa podran 
formar part de la programació de les assignatures.  

 Exposada la proposta, la Degana obrí un torn de paraula, que es va decantar en 
primer lloc cap a aspectes de procediment i a continuació cap a aspectes de contingut. Pel 
que fa als primers, la Profª Yolanda Gil, que donà l’enhorabona al Deganat per la iniciativa, 
preguntà si n’hi hauria una o dues convocatòries d’activitats complementàries (depenent 
de si participen o no al programa). El Vicedegà va aclarir que el programa específic es fa 
aprofitant una convocatòria específica, però que es mantindran les altres activitats. La Profª 
Ana Camarasa va preguntar si, donat el sentit de la convocatòria, les activitats 
desenvolupades dins del programa tindran el reconeixement d’activitats de qualitat, a la 
qual cosa se li va respondre que sí. Pel que fa als aspectes de contingut, el Prof. Miguel 
Requena demanà que la proposta fora més ampla per tal d’acollir àrees de coneixement 
diferents de Contemporània, així com activitats que, des de fa temps, es desenvolupen pels 
professors d’Història de l’Antiguitat i que es podrien incloure al programa amb una 
denominació més ampla. En un sentit semblant es va pronunciar el Prof. Guinot, insistint en 
la necessitat de que dins de la proposta puguen tenir cabuda les diferents àrees de la 
Facultat; en aquest sentit va recordar algunes iniciatives per a englobar les activitats 
complementàries (com ara la que es va fer fa uns anys sobre la música dels anys 60), que no 
deixaven massa lloc per a moltes àrees. Per aquestes raons va demanar que l’eix 
vertebrador no es limités a una sola àrea. Tant la Vicedegana d’Estudis com el Vicedegà de 
Cultura van insistir en que la proposta no es limitava a Contemporània, sinó que s’havia 
concebut com a oberta a altres àrees: partint de la capitalitat de la república es podien 
abordar temes transversals de història, art i geografia urbanes, o enllaçar amb aspectes 
relacionats amb moltes àrees (com ara les guerres civils, la condició de València com a 
capital en èpoques diferents, el republicanisme, etc.). La Profª Gil tornà a demanar la 
paraula per a reiterar la seua enhorabona al Deganat per la iniciativa, i plantejà la possibilitat 
que en futures convocatòries la proposta de la Facultat es centrés en diferents àrees. Així 
mateix, la Profª Ana Camarasa, tot i fent constar la distància entre les àrees de coneixement 
de Geografia i la proposta, va lloar-la perquè al seu parer combina la possibilitat de propiciar 
l’aprenentatge de competències amb un fil conductor atractiu.  

 Una vegada tancat el torn de paraula, es va procedir a la votació, com a resultat de 
la qual la proposta va ser aprovada amb 21 vots a favor, cap en contra i una absetenció. 
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6. Aprovació, si escau, del posicionament de la Facultat davant la iniciativa pels drets 
humans “BDS a Israel” i estratègies futures. 

 La Degana recordà com aquesta proposta va ser portada a una sessió anterior de la 
Junta de Facultat pel sindicat d’estudiants SEPC, i, després del corresponent debat, es va 
decidir encarregar a una comissió la reelaboració de dita proposta per tal de presentar-la 
novament a la Junta de Facultat. Formant part de dita comissió ha estat el Vicedegà de 
Cultura i el Prof. Jorge Ramos, als quals la Degana va cedir la paraula. El Vicedegà de Cultura 
va explicar els detalls de la proposta i la intenció de que no s’ultrapassaren els límits de 
competències de la Facultat, així mateix s’ha intentat que la declaració no tingués un caire 
concret i limitat a un episodi o conjuntura específics sinó que es referís a situacions més 
generals de violacions de drets humans. Acabades les explicacions, s’obrí un torn de 
paraula, al qual el Prof. Guinot va fer una valoració del text i es va preguntar sobre la 
postura de l’Estat Palestí a propòsit del BDS a Israel; després d’una discussió sobre la 
naturalesa de dit Estat, es van demanar, per part del Prof. Requena, determinades 
modificacions al document inserides en una de les línies de treball de la comissió, 
concretament en l’orientació general de la proposta. Finalment, amb dites modificacions, 
que foren llegides, es va sotmetre a votació la proposta (inclosa a l’Annex 2), que va ser 
aprovada per unanimitat (17 vots a favor, cap en contra i cap abstenció).   

4. Assumptes de tràmit. 

No n’hi ha. 

8. Torn obert de paraula. 

 El Prof. Guinot va aprofitar el torn de paraula per a demanar, en primer lloc, una 
reflexió sobre la participació de les àrees d’Arqueologia i Història Medieval en el Máster de 
Secundària, i, en segon lloc, una valoració sobre la marxa dels TFGs d’Història (objectius, 
qualitat, nivell dels estudiants, etc.). La Degana va respondre, a propòsit de la primera 
qüestió, que s’elaborarà un informe que serà elevat al Vicerrectorat, i, sobre la segona 
qüestió, que s’obrirà un període de reflexió. 

 I sense més assumptes que tractar es clou la sessió a les 12:00 hores, de la qual, com 
a Secretari, done fe i, amb el vist-i-plau de la Degana, estenc la present acta. 

       Vist-i-plau 

El Secretari      La Degana 

  

 

       Juan Francisco Pardo Molero           Ester Alba Pagán 
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ANNEX 1 

JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

17 de juny de 2015 

 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

Ester Alba Pagán 

Ana Mª Camarasa Belmonte 

Yolanda Gil Saura 

Mercedes Gómez-Ferrer Lozano  

Enric Guinot Rodríguez 

José Luis Jiménez Salvador 

Antonio Carlos Ledo Caballero 

Mª Luz Mandingorra Llavata 

Francisco Javier Navarro Navarro 

Juan Francisco Pardo Molero 

Pablo Pérez García 

Miguel Requena Jiménez 

Amadeo Serra Desfilis 

Nuria Tabanera García 

PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Marta García Carrión 

Emilio Iranzo García 

Jaime Escribano Pizarro 

PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ 
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Sonia Machause López 

PAS 

María Nieves Julia Gómez Manzano 

Consuelo Mares García 

Elisa Palacios Sánchez 

Manuel Tamarit Marí 

Josep Vicó Crespo 

Joaquín Lacasta Calvo 

ESTUDIANTS 

Alejandro Llinares Planells 
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ANNEX 2 

POSICIONAMENT DE LA FACULTAT DAVANT LA INICIATIVA PELS DRETS HUMANS “BDS A 
ISRAEL” I ESTRATÈGIES FUTURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSICIONAMENT DE LA FACULTAT DAVANT LA INICIATIVA PELS DRETS 
HUMANS “BDS A ISRAEL” I ESTRATÈGIES FUTURES 

 
Els Estatuts de la Universitat de València estableixen que la institució està al servei de 

la pau (art. 4), que garanteix la llibertat acadèmica (art. 7.2) i que s’afirma el dret de no-
discriminació per raons d’ètnia, naixement, llengua o creença religiosa (art. 10.1). És 
fonamental que la universitat siga coherent amb aquests principis i defense els Drets Humans en 
totes les seues vessants i actuacions. 

Davant la sol·licitud d'alguns membres i col·lectius de la comunitat universitària, amb la 
intenció de complir amb els nostres Estatuts, amb la consideració de les funcions de les facultats 
i amb consciència de la iniciativa internacional pel compliment dels drets humans “BDS a 
Israel” (practicada amb èxit contra la Sud-àfrica de l’apartheid i que té el suport de premis 
Nobel, científics com Stephen Hawking o nombrosos supervivents jueus de l’Holocaust), la 
Junta de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València acorda: 

 
1. Atès que dins de les competències de les facultats no es troba l’àmbit dels projectes, 

convenis ni col·laboracions d’investigació, la Junta no pot posicionar-se en temes 
que no pertanyen a les seues atribucions. 
 

2. Segons els Estatuts de la UV (art. 34) entre les funcions de les facultats sí es troba: 
 

- Promoure activitats culturals i d’extensió universitària. 
- Promoure iniciatives i aplicar mesures que milloren la qualitat dels diversos 
ensenyaments i serveis prestats pel centre. 
- Dur a terme les activitats de col·laboració de la Universitat de València amb 
organismes públics o privats en tot allò que afecte el centre. 
- Administrar l’assignació pressupostària del centre i controlar els seus propis 
serveis. 
 
Igualment, entre les competències de la Junta del centre s’inclou (art. 37): 
- Formular propostes per a l’elaboració del pressupost i aprovar la distribució de 
l’assignació pressupostària del centre. Formular propostes per a l’elaboració del 
pressupost i aprovar la distribució de l’assignació pressupostària del centre. 
- Aprovar, a fi de facilitar-ne l’avaluació, la memòria anual d’activitats que es 
remetrà al Rectorat. 
 
D’acord amb aquests principis i únicament en els aspectes on té atribucions, la Junta 
decideix adherir-se a la iniciativa pels drets humans BDS a Israel, així com 
declarar-se espai lliure de tot apartheid com a manera de reafirmar el seu 
compromís amb la pau i de donar suport a la promoció del dret internacional i al 
dret de no-discriminació. D’aquesta forma, i sempre dins de l'ordenament legal 
vigent, la Facultat no col·laborarà ni tindrà vincles amb organismes i empreses de 
provada complicitat amb l'ocupació i l’apartheid israelià. En aquest àmbit, i sempre 
en referència als articles 34 i 37 dels Estatus de la UV, no es promouran activitats 
amb universitats i institucions israelianes que practiquen l’apartheid ni es 
contractaran empreses que estiguen implicades en la violació dels drets fonamentals 
de la població palestina. 
 

3. Difondre la iniciativa de BDS, així com recomanar que reba el suport dels membres 
de la comunitat universitària i dels seus òrgans, sempre dins de les seues atribucions 
estatutàries. 
 

4. Proposar la creació d’una comissió ètica dins de la nostra universitat que fomente 
les investigacions, col·laboracions i iniciatives relacionades amb la promoció dels 



Drets Humans i que revise les que poden comportar una violació del dret 
internacional o d’articles dels Estatuts de la UV com els 4, 7.2 i 10.1. 




