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RESOLUCIÓ DEL DELEGAT DEL RECTOR PER A ESTUDIANTS DE LA
UNIVERSITAT DE VALENC~A DE 7 DE NOVEMBRE DE 2014, PER LA QUAL ES
SELECCIONEN LES PROPOSTES DEL PROGRAMA PARLEM D'ART EN EL
MARC D' ART PÚBLIC/UNIVERSITAT PÚBLICA 2014.
El delegat del Rector pera Estudiants de la Universitat de Valencia, fent ús de les funcions
delegades en la Resolució de 3 d'octubre de 20 14, del Rectorat de la Universitat de Valencia
(DOCV 10/10/2014), vista l'acta de la Comissió de selecció designada pel Rector de la UV
reunida el 12 de mar9 de 20 14 , i d 'acord amb les bases establertes en la Resolució del
delegat del Rector per a Estudiants de data 11 de desembre de 2013, per la qua! es convoca la
1 Edició de Parlem

d~Art

dins de la programació d'activitats culturals de la UV Art

Públic/Universitat Pública .

RESOL
Primer.
Seleccionar, amb una dotació de 600 euros, els projectes relacionats presentats pels estudiants/es
especificats a continuació:

•

Conversaciones en torno al arte y el espacio publico. Idensitat y Madrid Abierto .
Proposta individual presentada per Sandra Moros Sides .

•

Taller didactic: Derives entorna la ciutat. La natura coma resistencia .
Proposta col· lectiva presentada per Maria Isabel Vidagañ Murgi.

•

Los trastornos de Eros: Jornadas de Creatividad y reflexion sobre la cultura visual .
Proposta individual presentada per Maria Teresa Cabello Ruiz.

•

Fotografía: los límites del medio .
Proposta col·lectiva presentada per Esther González Gea.

•

Partlem de Patrimoni .
Proposta col· lectiva presentada per Elena Navarro Olmos.

•

Jornadas Internacionales: el reflejo de la multiculturalidad en el arte contemporáneo .
Proposta col·lectiva presentada per Rubén Gregori Bou.

•

1 Jornadas Universitarias: "Técnicas de análisis para el estudio, la conservación y la
difusión del Arte Contemporaneo"
Proposta col· lectiva presentada per Angela Ejarque Gallardo
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El desenvolupament d'aquests projectes es realitzara d'acord a les bases de convocatoria i es
concretara en una reunió amb persones de la comissió de selecció nomenada per Rector de la
Universitat de Valencia a tal efecte.

Segon
Denegar, segons els criteris del pun t 5b de les bases establertes en la Resolució del Delegat del
Rector per a Estudiants de data 11 de desembre de 20 13, les següents propostes:
•

Exposición/Performance FusionArte
Proposta col·lectiva presentada per Francesc Grane11 Sales .

•

OH!
Proposta col·lectiva presentada per Ana Mafe Garcia.

•

El papel de la mujer en la creatividad pública independiente : 1976-2013 .
Proposta individual de Jaume Gómez Muñoz.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podra interposar recurs
potestatiu de reposic ió en el termini d'un mes des del dia següent a la seua notificació, davant el
mateix organ que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu
davant els organs de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el
termini de dos mesos, comptats des de l'endema a la seua notificació .
Valencia, 7 de novembre de 20 14
El Delegat del Rector per a estudiants
Per delegaci6 del Rector ( DOCV JO! 1012014)

2

