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UNIVERSITÀRIA

CARRERA SOLIDÀRIA
1 de desembre a les 12 h. Pistes d’Atletisme del Polies-
portiu de Burjassot (Av. Vicent Andrés Estellés, s/n).
Té com a objectiu oferir l'oportunitat, a través d'un 
esdeveniment esportiu, de reunir a persones interessa-
des en l'àmbit de la cooperació. Es cobrirà una distàn-
cia de tres mil metres. En finalitzar la prova es repartirà 
avituallament entre els participants i es realitzarà un 
lliurament de premis solidaris.  La inscripció és gratuï-
ta per a tots els participants en: 
fundaciouv.es/cursos-cooperacion. 

Co-organitza: Departament de Medicina Preventiva i 
Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i 
Medicina Legal.
Col·laboradors: ADINU Solidària.
Cronometratge: Conxip.

EXPOSICIONS
Vestíbul Facultat de Farmàcia. Campus Burjassot.
Desnutrición infantil: una emergencia sanitaria. 
Fotografies realitzades per cooperants de Metges 
Sense Fronteres durant el seu treball en projectes de 
nutrició infantil en diversos contextos d'emergència en 
l'Àfrica subsahariana.

Deporte y cooperación. 
Fotografies cedides per l'organització SaharaMarathon. 
Aquesta organització realitza una marató en el desert 
Sahara, durant la qual els participants conviuen amb 
les famílies d'acolliment. Una carrera per evitar que el 
poble sahrauí reste en l'oblit. 

Hall de la Facultat de Psicologia. Campus Blasco Ibañez.
Formació per a avançar. Treballant amb dones de 
Burkina Faso. 
Resultat d'un projecte de cooperació per al desenvolu-
pament cofinançat entre la Fundació General de la 
Universitat de València, l'Obra Social "la Caixa" i la APFG.
Coordinat per la professora María Jesús Bravo.

La Universitat de València convoca a tota la 

comunitat universitària a debatre i reflexio-

nar sobre el desenvolupament humà sosteni-

ble i la cooperació. Ho vol fer en un moment 

especialment compromés. Fa un any Nacions 

Unides ha aprovat l’Agenda 2030 pel Desen-

volupament Sostenible que implica a perso-

nes i institucions per a optar por un model de 

desenvolupament humà conduent a la reduc-

ció de les desigualtats, al sosteniment de 

l’entorn i a eixamplar les llibertats de les 

persones des de la justícia i la pau.

L’Àrea de Cooperació de la Fundació Gene-

ral de la Universitat de València ha organitzat 

aquest programa d’activitats per fomentar la 

reflexió i afavorir la participació de totes les 

persones a través dels instruments de coopera-

ció universitària que tenim a la vostra disposició. 



29 DE NOVEMBRE DE 2016

10:00-10:30 h. Saló d’Actes de Rectorat, 1ª planta. 
Campus Blasco Ibáñez.
Inauguració de la Setmana de la Cooperació  Universi-
tària al Desenvolupament en la Universitat de València

• Guillermo Palao. Vicerector d’Internacionalització i 
Cooperació de la Universitat de València.
• Jose Miguel Soriano. Delegat del Rector per a 
Cooperació de la Universitat de València.
• Cristobal Suria. Gerent de la Fundació General de 
la Universitat de València.

10:30-11:30 h. Saló d’Actes de Rectorat, 1ª planta.
Conferencia Inaugural: El papel de la reducción de 
pérdidas y desperdicios alimentarios en los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. 
Antonio Blanco, fundador de Alianza Nacional contra el 
Hambre y la Malnutrición de España.
Modera: José Miguel Soriano. Delegat del Rector per a 
Cooperació de la Universitat de València.

10:30-11:30 h. Vestíbul superior de l’Edifici Rectorat.
Degustació productes Comerç Just.

12:00-14:00 h. Saló d’Actes de Rectorat, 1ª planta.
Seminari CUD: Instruments/experiències de la 
cooperació universitària al desenvolupament a la 
Universitat de València.
L’objectiu és donar a conèixer els principals instruments 
i programes d’actuació en matèria de cooperació 
universitària al desenvolupament per a estudiants, 
professors i personal de la Universitat. Cada instrument 
comptarà amb l’explicació d’un responsable de cada 
programa i la intervenció d’algun universitari que hi ha 
participat. Informació i experiència en cooperació 
universitària al desenvolupament a l’abast de totes i tots.

Infosud: 
• Rosa Vela. Coordinadora de Infosud. Àrea de 
Cooperació de la Fundació General de la Universitat 
de València.  
• Boriana Valerieva. Estudiant en pràctiques a InfoSud.

EDHC :
• Joan Lacomba. Director de la revista Quaderns 
Electrònics sobre Desenvolupament Humà i Coopera-
ció de la Universitat de València.

Projectes de Cooperació Estudiants:
• Raquel Signes. Tècnica de gestió cultural i dinamitza-
ció d’Estudiants de la Universitat de València (SEDI). 
• Gloria María Caravantes López de Lerma

IV Convocatòria Projectes Universitat de València:
• José Miguel Soriano.
• María M. Morales, coordinadora del projecte: Identifi-
cación de barreras de comunicación entre el personal 
de la salud y los pacientes que acuden a los servicios de 
atención de la malaria. Colòmbia.

Beques Cooperació: 
• Carles Pomer. Cap de Servei de Relacions Internacio-
nals i Cooperació de la Universitat de València.
• Chakir Mazouz, becari de cooperació de la Universi-
tat de València.

Universitat pel Comerç Just
• Maria Vicenta Mestre. Vicerectora d'Ordenació 
Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat.
• Esther Oliver. Responsable coordinadora de “La 
Tenda” Fundació General de la Universitat de València.

Premis Manuel Castillo.
• José Miguel Soriano. 

Càtedra UNESCO 
• Ximo Revert. Cap d’Àrea de Cooperació de la Funda-
ció General de la Universitat de València. Coordinador 
de la Càtedra UNESCO.
• Marisa Guillem, professora coordinadora del projec-
te UNESCO-UV. 

Pràctiques Màster Cooperació
• Elena Mut. Professora del departament Treball social 
i Serveis socials. Coordinadora de Pràctiques del 
Màster de Cooperació al Desenvolupament de la 
Universitat de València. 
• Carola Garci. Estudiant en pràctiques 2015 en Àrea 
de Cooperació de la Fundació General de la Universi-
tat de València. 

1 DE DESEMBRE DE 2016 

10:00-12:00 h. Aula PB04 Planta Baixa Facultat Magisteri.
Campus Tarongers.
Presentació Edició: Talis mucho más que coordille-
ras... Cuentos en el Perú.
Presenta: Maria Alcantud. Coordinadora del projecte i 
professora de la Facultat de Magisteri de la Universitat 
de València. 
Modera: Jose Miguel Soriano. 

TEATRE  
12:00-14:00 h. Aula: EP 01 Facultat de Magisteri. 
Campus Tarongers.
Refugi-arte, una experiència de teatre social per 
apropar-nos a situacions de vulneració de drets del 
Nord i del Sud.

30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

12:00-14:00 h. Aula F 3.4, (Antiga Sala Palmireno). Facul-
tat de Geografia i Història. Campus Blasco Ibáñez.
Seminari CUD: Educació i patrimoni cultural per el 
desenvolupament. Aquest seminari posa de relleu 
l'aportació que les ciències de l'educació i les humani-
tats poden aportar a l'Agenda 2030 i a la cooperació pel 
desenvolupament humà. 
Elaboració de materials didàctics des de la cooperació.

• Joan Mª Senent. Coordinador del Projecte Educatiu 
en Salta (Argentina).

Educació i desenvolupament: binomi estratègic.
• Luis Miguel Lázaro. Professor departament d’Edu-
cació Comparada i Història de l’Educació.

Experiències educatives per al desenvolupament.
• Maria Jesús Martínez Usarralde. Directora del 
Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa 
de la Universitat de València. 

Patrimoni per al Desenvolupament.
• Marisa Vázquez. Professora d’Història de l’Art de la 
Universitat de València. Projecte La Blanca (Guate-
mala).

Taller: Universitat/Ciutat/ODS.
• Ximo Revert. 

19:00 h. Saló d’Actes Facultat Psicologia. Campus 
Blasco Ibáñez.
Xerrada-Col·loqui: Treballant amb dones de Burkina 
Faso. 
María Jesús Bravo. Professora del Departament de 
Psicologia Social. 
Xerrada al voltant de les activitats que realitza la 
associació APFG en pro dels drets de les dones i del 
seu empoderament al sud-oest de Burkina Faso. Una 
zona rural on la pobresa i la insuficiència d'infraestruc-
tures,  d'aigua i de combustibles per a ús domèstic i  
transport, s'uneixen a tradicions que dificulten la vida i 
el desenvolupament de les dones. 


