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Resolució de 17 de gener de 2023 de la Vicerectora de Sostenibilitat, 

Cooperació i Vida Saludable  DE la Universitat de València per la qual es 

resol la concessió de la XIII Edició dels Premis Manuel Castillo 2022 . 

 

Mitjançant Resolució de 23 de maig de 2022, de la Vicerectora de Sostenibilitat, 

Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de València. es van convocar la XIII Edició 

dels Premis Manuel Castillo 2022 

La Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de 

València, fent ús de les atribucions que li confereix el Reglament d'Execució 

Pressupostària de la Universitat de València per a 2022, així com la Resolució de 20 

de maig de 2022 (DOGV núm. 9350 de 30 de maig de 2022), de la rectora de la 

Universitat de València, per la qual es deleguen determinades competències en els 

vicerectorats, la Secretaria General, la Gerència i altres òrgans d'aquesta universitat; 

i d'acord amb els Estatuts de la Universitat de València, aprovats pel Decret 

128/2004, de 30 de juliol, de la Generalitat Valenciana, la Llei 1/2015 de la 

Generalitat Valenciana d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 

Subvencions, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu 

Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; 

RESOL 

 

Primer 

Concedir els Premis Manuel Castillo 2022 de la XIII Edició als candidats següents: 

Categoria A.-  Monografía universitària de investigación publicada 

Eva María Trescastro López (coordinadora), per la monografía titulada “Experiencias 

de mejora de la soberanía alimentaria y la malnutrición: el papel de los recursos y las 

políticas locales.”  

Premi: Diploma i un premi de 3000 euros. Aquest premi està subjecte a les retencions 

i les normatives fiscals pertinents 
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Categoria B.- Treball Fin de Màster i Tesi Doctoral 

Estrella Del Valle Calzada, per la Tesi Doctoral: “Acaparamiento de tierras y derechos 

humanos: un análisis crítico desde el continente africano”. 

Premi: Diploma i un premi de 400 euros. Aquest premi està subjecte a les retencions 

i les normatives fiscals pertinents. 

 

Categoria C.- Reportatge periodístic emès. 

Jose Ignacio Martínez Rodríguez, per “El tiovivo Español que viaja por África”. 

Premi: Diploma i un premi de 1800 euros. Aquest premi està subjecte a les retencions 

i les normatives fiscals pertinents 

 

Categoria D. Iniciatives “Lluís Vives” de cooperació al desenvolupament 

de la Universitat de València: 

 Premi Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperació al 

desenvolupament de Personal d'Administració i Serveis de la 

Universitat de València. 
Angeles Beneyto Casado. 

Premi: Diploma i guardó.Aquesta categoria no té dotació econòmica. 

 

 Premi Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperació al 

desenvolupament de Personal Docent Investigador de la 

Universitat de València. 
Irene Verde Peleato. 

Premi: Diploma i guardó.Aquesta categoria no té dotació econòmica. 

 

 Premi Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperació al 

desenvolupament de centre, institut, servei o càrrec institucional 

de la Universitat de València Centre, Institut, Servei, Càrrec 

Insitutcional 
L'Institut de Desenvolupament Local de la Universitat de València. 

Premi: Diploma i guardó.Aquesta categoria no té dotació econòmica. 

 

 

El Premi Manuel Castillo a iniciativa “Luis Vives” de cooperació al desenvolupament de 

Estudiants de la Universitat de València queda desert. 
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Segon 

Es comunicarà la data de l'acte protocol·lari de lliurament dels Premis Manuel Castillo. 

 

Tercer 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar, 

conforme a l'article 123 de la Llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el 

termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació, davant al mateix òrgan que 

dicte la resolució, o bé directament recurs contenciós administratiu enfront dels 

òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana en el 

termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua publicació. 

 
València, 17 de gener de 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per delegació de la Rectora 

Pilar Serra Añó 

Vicerectora de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable 
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