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nomenat a la professora Consuelo Ramón Chornet com a
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CONSUELO RAMÓN, NOVA
DIRECTORA DE L'IDH
# N O M E N A M E N T S  

La rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, ha nomenat a la
professora Consuelo Ramón Chornet com a nova directora de l’Institut de
Drets Humans de la institució acadèmica. El nomenament es produeix
després de la seua elecció pel Consell extraordinari de l’institut celebrat el
passat 17 de juny, com a conseqüència de la dimissió del seu anterior
director, el professor Javier de Lucas, en ser elegit senador per la
circumscripció de València i quedar en situació de serveis especials.
 
Consuelo Ramón Chornet és catedràtica de Dret Internacional Públic i
Relacions Internacionals a la Facultat de Dret de la Universitat de València,
i membre de l'Institut de Drets Humans (IDH) de la UV, del qual va ser
directora entre 2010 i 2016, segons un comunicat de la UV.
 
Coordina   el programa de Doctorat de l'IDH, "Drets humans, democràcia i
justícia internacional", que és un dels huit doctorats de Dret de totes les
universitats espanyoles que compta amb la Menció d'excel·lència.
 
La professora Ramon també lidera el grup de recerca en Dret Internacional
dels Drets Humans i és especialista en problemes de Dret Internacional
Humanitari, política europea de seguretat i defensa, polítiques de
cooperació i ajuda al desenvolupament i qüestions de terrorisme i drets
humans.
 
Dirigeix   la col·lecció 'Drets humans' de l'editorial Tirant lo Blanch i ha
escrit llibres com "Terrorisme i resposta de força en Dret internacional",
"Querella pacis, perpètua? Una reivindicació del Dret internacional" (amb J.
de Lucas), que va obtenir el Premi d'Assaig Manuel Castillo de la
Universitat de València el 2003, i "Violència necessària? La intervenció
humanitària en Dret internacional". EFE
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Per matèries, de les 54 del rànquing, la Universitat de València està
classificada en 33, i d’aquestes lidera la classificació en la Comunitat
Valenciana en 25.
 
Per a ser inclòs en el rànquing per matèries, les universitats han de tindre
un nombre mínim de publicacions d’investigació durant el període 2013-
2017 i les dades bibliomètriques es recopilen de Web of Science i Incites.
Els indicadors utilitzats són el nombre d’articles publicats en aquest
període (PUB), les cites normalitzades per categoria (CNCI). També la
col·laboració internacional (IC) o nombre de publicacions amb almenys
dos països diferents en la signatura dels autors, dividit pel nombre total de
publicacions en una matèria. També són indicadors TOP, nombre
d’articles publicats en les principals revistes sobre una matèria acadèmica, i
AWARD, nombre de persones de la institució que han guanyat un premi
significatiu en una matèria acadèmica des del 1981.
 
A més cal recordar que la Facultat està classificada 151+ al Times Higher
Education i al top 250 al QS World Universities by subject.
 
Pel que fa a la Universitat, la darrera actualització del rànquing destaca a la
Universitat de València en la novena posició mundial en Teledetecció (àrea
de José A. Sobrino, recent premi Rei Jaume I de Protecció del Medi
Ambient), i la 21 en Ciència i Tecnologia dels Aliments. A més, la institució
lidera la classificació espanyola en les dues citades més Ciència Energètica,
Administració d’Empreses (juntament amb ESADE i la Universitat Ramon
Llull) i Dret (amb la Complutense de Madrid, la de Barcelona i la del País
Basc).

 
 

 
 

La Universitat 201-300 del món al
rànquing de Shanghai, 1-4 a Espanya i
primera valenciana en Dret
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Noah Higón, estudiant de Dret i Ciències Polítiques a la Facultat,
participa en ‘Jóvenes invisibles’, un documental sobre créixer amb una
malaltia rara. Codirigit per Isabel Gemio, relata la vida de set afectats per
patologies minoritàries.
 
Més de 7.000 malalties són actualment poc conegudes, però a Espanya les
pateixen al voltant de 3 milions de persones. El documental "Joves
invisibles" narra la història de tots aquells que, cada dia, s'enfronten a
aquest tipus de malalties, que encara són "invisibles" per a la resta de la
societat. La cinta dóna veu a aquells que, com Gustavo, Marcelo, Mikel,
Cristina, Noah, Antía o Regina, lluiten per conscienciar enfront d'aquestes
malalties i promoure la investigació per al seu tractament.
 
"Aquest documental s'ha realitzat per fer visible a aquests joves, ignorats
habitualment per la societat, els mitjans, el cinema, les sèries, la televisió,
les estadístiques i la publicitat. No existeixen per a gairebé ningú, però,
com tots els joves, lluiten pels seus somnis i els seus drets, reivindicant el
seu lloc en la societat", explica Isabel Gemio.

 
 

 
 

"Joves Invisibles"

Fer visible allò invisible. 
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La ministra d'Educació i Formació Professional en funcions, Isabel
Celaá, i el ministre de Ciència, Innovació i Universitats en funcions,
Pedro Duque, han inaugurat hui a València els Campus Científics d'Estiu
2019.
 
La Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i el
Consell Superior d'Investigacions Científiques formen part del conjunt de
13 campus d'excel·lència que donaran acollida a un total de 1.552 joves de
4t de l'ESO i 1r de Batxillerat i que, fins al 27 de juliol, duran a terme una
“immersió científica” en quatre torns de set dies. En el cas d'aquestes dues
universitats, 119 estudiants participaran en un dels quatre projectes, sent la
Comunitat Valenciana la segona comunitat, després de l'andalusa, que més
sol·licituds de participació ha rebut.
 
Els projectes que es desenvoluparan són: “Criptografia: com usar les
matemàtiques per a entendre'ns”, “La Química: una font inesgotable de
solucions per a la salut i el benestar”, “Tecnologia i Física Mèdica, la
innovació al servei de la Medicina” i “Un viatge Fantàstic amb els peus en
la Física”.

 
 

 
 

Els ministres en funcions Isabel Celaá i
Pedro Duque inauguren el Campus
Científic d'Estiu en la UV i la UPV
 

J u l i o l  2 0 1 9 V o l  0 906



 
 

En la inauguració duta a terme en les dependències de la Universitat de València, la
rectora M. Vicenta Mestre ha agraït als dos ministres i al rector de la UPV la seua
presència en un acte “que és un acte acadèmic i científic”. Així mateix, ha posat en
valor el treball dels coordinadors, professors i monitors que “han treballat per a
preparar totes aquestes activitats científiques”. És –ha conclòs– “un dia en què 30
estudiants vénen a conéixer més i millor les diferents opcions de formació que les
universitats els oferim”.

Per part seua, el rector de la Universitat
Politècnica de València s'ha dirigit als
estudiants que participen en el programa per a
recomanar-los que gaudisquen “al màxim” de
l'experiència. “Aquesta iniciativa és un luxe. Us
anime a provar, a experimentar, a tantejar
altres disciplines. Aprofiteu els laboratoris,
l'entorn, la possibilitat d'interactuar amb
professors i investigadors experts cadascun en
la seua àrea per a descobrir la vostra passió. No
coneixereu a cap persona que siga excel·lent en
el seu àmbit que no l'apassione el que fa.”
 
Els Campus Científics d'Estiu, que són
organitzats pel Ministeri d'Educació i
Formació Professional i la Fundació Espanyola
per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT)
dependent del Ministeri de Ciència, Innovació
i Universitats, estan dirigits a joves de 4t d'ESO
i 1r de Batxillerat de tota Espanya i el seu
objectiu és reforçar el gust per la ciència i
incentivar les vocacions científiques. 
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Pablo Martínez i Alberto Armero, alumnes de
la Facultat reben el Premi Nacional de Final

de Carrera al millor expedient

Pablo ha cursat el doble grau en ADE i
Dret i Alberto el Grau en Ciències
Polítiques. 
 
En total són 10 els estudiants de la
Universitat de València que han
aconseguit el Premi Nacional de Fi de
Carrera d'Educació Universitària concedit
pel Ministeri d'Educació a l'alumnat amb
millor expedient acadèmic, i la institució
es converteix així en la segona universitat
espanyola amb més persones premiades.
 
En total, són dos primers premis, sis
segons i dos tercers, i per branques de
coneixement, hi ha quatre premis en Arts
i Humanitats, quatre en Ciències Socials i
Jurídiques, un a Ciències de la Salut i un
en Enginyeria. Els premis concedits
figuraran a l'expedient acadèmic de
l'alumnat i es concedeixen a l'estudiantat
que va acabar els seus estudis el curs 2014-
2015.
 



 
 

La Facultat de Dret estrena un servei
unidireccional de missatgeria instantània 

El nou servei suposa un nou pas en l'estratègia de comunicació de la Facultat,
sumant-se als ja existents de Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin.
 
Quin servei oferim?
 
La Facultat de Dret de la Universitat de València ofereix als membres de la
comunitat universitària un servei unidireccional de distribució d’informació
d’interès per als usuaris i personal de la Facultat.
Puc fer una consulta?
 
NO es tracta d’un servei de xat. Els usuaris no poden fer cap consulta ni mantenir         
converses entre la resta de membres del grup mitjançant aquesta aplicació.
 
Que he de fer per donar-me d’alta?
 
Inclou el número de la Facultat (669843043) en la teua llista de contactes i envia
un whatsapp indicant les paraules ALTA + PDI, PAS o ESTUDIANT (per exemple
ALTA + ESTUDIANT). En un període màxim de 72 hores, començaràs a rebre
informació de la Facultat de Dret.
 
Si el teu perfil de whatsapp és privat i vols que continue sent-ho, esborra el
número de la Facultat de la teua llista de contactes. Continuaràs rebent la
informació sense compartir les teues dades de perfil, foto, estat, etc.
I per a sol·licitar la Baixa?
 
Enviant un whatsapp amb la paraula BAIXA deixaràs de rebre les comunicacions
de la Facultat de Dret. En un termini de 10 dies confirmarem la teua baixa dels
serveis.
 
La meua privacitat està protegida?
 
Com usuari de whatsapp hauries de saber que les teues dades seran utilitzades i
emmagatzemades per WhatsApp Inc. Pots consultar les condicions d’ús i de
privacitat de whatsapp. Pel que fa al tractament de les teues dades per part de la
Universitat de València, en concret per la Facultat de Dret, pots rebre més
informació en les nostres polítiques de privacitat.
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Afegeix la Facultat de
Dret als teus

contactes

Accedeix al web i
segueix les
instruccions

TROBA'NS A LES XARXES
N O U  S E R V E I  D E  
W H A T S A P P
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L'associació de Juristes Valencians distingeix
Pascual Sala amb el premi Gregori Maians

L'AJV li atorga aquest premi atenent a la seua trajectòria
professional i "la seua defensa dels interessos valencians en
l'àmbit del poder judicial", ha explicat l'associació en un
comunicat.
 
"LIBERTAS PERFUNDET OMNIA LUCE"
 
Així obria el professor Martín Queralt la seua laudatio a l'acte
d'investidura de Pascual Sala com a Doctor "honoris causa" per la
Universitat de València. La llibertat il·lumina totes les coses. Pascual
Sala ha estat l'únic jurista que a Espanya ha presidit els 3 Tribunals
que, cada un en el seu àmbit, són la màxima instància
jurisdiccional: Tribunal de Comptes, Tribunal Suprem i Tribunal
Constitucional. Poc més cal afegir.
 
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, va exercir la
docència com a professor ajudant a la Facultat de Dret d’aquesta
universitat i com a professor consult de la Escuela del Cuerpo de
Abogados del Estado de Argentina.
 
Pascual Sala va ingressar a la carrera judicial el 1962, amb el
número un de la seua promoció. Al llarg de la seua dilatada activitat
judicial va exercir com a jutge de primera instància i instrucció, i
com magistrat de la Sala del Contenciós Administratiu. Després
d’obtenir per oposició la categoria de magistrat especialista en
aquesta jurisdicció, va exercir en diferents audiències territorials,
com a conseller del Tribunal de Comptes, com a Magistrat del
Tribunal Suprem i com a vocal permanent de la Comissió General
de Codificació.
 
Autor d’una àmplia obra de treball doctrinal en l’àmbit del Dret, la
seua activitat jurídica ha estat reconeguda amb els premis
‘Importante’ i ‘García Esteve’ a juristes de reconegut prestigi. Entre
altres distincions i condecoracions li han estat concedides la Gran
Cruz de San Raimundo de Peñafort i la Medalla de la Orden del
Mérito Constitucional.
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https://www.uv.es/rectorat/discursos/honoris/pascualsala/LaudatioPascualSala.pdf
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Carregant l'apocalipsi
Espere...

ActuarEsperar

HORA D'ESCOLLIR
20 DE  SETEMBRE DE  2019

#FRIDAYSFORFUTURE

Tu tries



 
 

CAP A L'APARTHEID
CLIMÀTIC?

 "El canvi climàtic tindrà conseqüències devastadores per a les persones
en situació de pobresa. Fins i tot en el millor dels casos, centenars de
milions s'enfrontaran a la inseguretat alimentària, la migració forçada,
les malalties i la mort. El canvi climàtic amenaça el futur dels drets
humans i corre el risc de desfer els últims cinquanta anys de progrés
en matèria de desenvolupament, salut mundial i reducció de la
pobresa."
 
Amb aquestes paraules comença el seu informe sobre Canvi climàtic i
pobresa el relator especial de l'ONU sobre la pobresa extrema, publicat
aquest dimarts.
 
Per Philip Alston, el canvi climàtic no només tindrà el impacte més
notable sobre els que viuen en la pobresa, sinó que també amenaça fins a
la mateixa democràcia i els drets humans.
 
"No falten les veus d'alarma sobre el canvi climàtic, però sembla que
fins ara no s'han escoltat", assegura l'expert.
 
En aquest sentit, cita William Nordhaus qui, en acceptar el Premi Nobel
d'Economia de 2018, va descriure el canvi climàtic com un "Colós que
amenaça el nostre món" i "l'últim desafiament per a l'economia". També
esmenta al guanyador del mateix premi el 2001, Joseph Stiglitz, qui es va
referir al canvi climàtic més recentment com l'adveniment de la Tercera
Guerra Mundial. I també recorda que el Papa Francesc ha declarat una
"emergència climàtica" mundial i ha advertit que si no es prenen
mesures urgents hi haurà "un acte brutal d'injustícia cap als pobres i les
generacions futures".
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"El canvi climàtic amenaça amb
conseqüències veritablement
catastròfiques en gran part del món i
els drets humans d'un gran nombre de
persones estaran entre les víctimes.
De bon tors, la càrrega més gran
recaurà sobre els pobres, però de cap
manera seran les úniques víctimes.
Fins ara, la majoria dels organismes de
drets humans amb prou feines han
començat a bregar amb el que augura
el canvi climàtic. No obstant això, a
mesura que una crisi en tota regla
s'apodera del món, continuar com si
res passés és una resposta que convida
al desastre", raona el relator.
 
Per donar una idea de l'escala del
desastre que suposa el canvi climàtic,
recorda les paraules del periodista
nord-americà especialitzat en el canvi
climàtic David Wallace-Wells, qui en
el seu llibre Uninhabitable Earth (La
terra inhabitable) assenyala que el
carboni s'afegeix a l'atmosfera cent
vegades més ràpid que en qualsevol
moment de la història humana
preindustrial i que des de 1988, quan
les Nacions Unides van establir el
Panell Intergovernamental sobre el
Canvi Climàtic, s'ha sumat més
carboni a l'atmosfera que en tota la
història de la humanitat.
 
 

 
 

"
Una persona en l'1 per cent més ric fa servir 175
vegades més carboni que una al 10 per cent inferior.

ELS DRETS HUMANS ENTRE LES
VÍCTIMES
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El canvi climàtic exacerbarà la pobresa i la desigualtat existents, d'acord amb
l'informe del relator.
 
Segons el Banc Mundial, amb 2 ° C graus d'escalfament, entre 100 i 400 milions
de persones més estaran en risc de passar gana i entre 1000 i 2000 milions ja
no tindran prou aigua. El canvi climàtic podria donar lloc a pèrdues en el
rendiment mundial dels cultius del 30 per cent per al 2080, fins i tot si es
prenen mesures per adaptar-s'hi.
 
A més, entre 2030 i 2050, s'espera que cause aproximadament 250,000 morts
addicionals per any a causa de la desnutrició, la malària, la diarrea i l'estrés per
calor. Atés que les persones en situació de pobresa en gran part no tenen
assegurança mèdica, el canvi climàtic exacerbarà les crisis de salut que ja
empenyen a 100 milions de persones a la pobresa cada any.
 
Un exemple de segregació climàtica: els bombers privats de guant blanc enviats
per salvar les mansions dels clients d'assegurances d'alt nivell en els recents
incendis forestals.
 
Les persones en la pobresa enfronten una amenaça molt real de perdre les
seues llars. Per a l'any 2050, el canvi climàtic podria desplaçar a 140 milions de
persones a l'Àfrica subsahariana, el sud d'Àsia i Amèrica Llatina només.

ELS POBRES ES DURAN
LA PITJOR PART



 
 

FRIDAYS FOR
FUTURE

 
El Moviment Fridays for Future va néixer a l'agost de l'any passat i es
va expandir per tot el món a través de les xarxes socials. Aquest
divendres 15 de març es va dur a terme una vaga escolar mundial. Es
tracta d'una manifestació de joves reclamant per accions contra el
canvi climàtic.
 
L'origen va ser un divendres d'agost de 2018, quan una adolescent de 15
anys, Greta Thunberg, es va asseure al davant del parlament a Estocolm,
Suècia.
 
El motiu era protestar per la falta d'acció en relació amb la crisi
climàtica. Específicament, Greta tenia com a objectiu que el seu país
complira amb l'Acord de París.
 
En pocs mesos, l'acció de la filla d'una famosa cantant sueca d'òpera es va
convertir en viral en xarxes socials sota el hasthag #FridaysForFuture.
Així mateix, representa un moviment juvenil de lluita contra el canvi
climàtic.
 
El passat 15 de març la protesta es va dur de les xarxes als carrers a través
d'una vaga mundial per visibilitzar aquesta problemàtica i reclamar
mesures urgents.
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GRETA THUNBERG

 
 
Greta Thunberg és una estudiant
i activista sueca de només 16 anys. 
 
L'agost de 2018 es va convertir en una
destacada figura dins de les  vagues
estudiantils  realitzades als afores
del Riksdag (Parlament de Suècia) per a
generar consciència sobre
l'escalfament global.
 
Greta és sobretot un exemple de com
la determinació d'una adolescent de 15
anys pot provocar un moviment tan
potent com Fridaysforfuture
 
 
 
 

 
 
 

"No hem vingut aquí a pregar als líders mundials que es
preocupen. Ens han ignorat en el passat i ens tornaran
a ignorar. Ens hem quedat sense excuses i ens estem
quedant sense temps. Hem vingut aquí per fer-los
saber que el canvi està arribant, els agrade o no. El
veritable poder pertany a la gent. "
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DISCURS DE GRETA A L'ONU

El 4 de desembre de 2018, Greta va pronunciar aquest inspirador discurs a la
cimera de l'ONU:
 
El meu nom és Greta Thunberg. Tinc 15 anys. Sóc de Suècia. Parle en nom de
Climate Justice Now (...) Vostés només parlen del creixement econòmic verd i
etern, perquè tenen massa por de no ser populars. Només parlen sobre seguir
endavant amb les mateixes males idees que ens van ficar en aquest desastre,
fins i tot quan l'únic sensat que poden fer és posar el fre d'emergència. No són
prou madurs per a dir les coses com són. Fins i tot aquesta càrrega ens la
deixen a nosaltres els nens. Però a mi no m'importa ser popular. Em preocupe
per la justícia climàtica i pel planeta (...) 
 
La nostra biosfera s'està sacrificant perquè les persones riques en països com el
meu puguen viure de luxe. Són els sofriments de molts dels que paguen pel
luxe d'uns pocs (...) Vostés diuen que estimen als seus fills per sobre de tot,
però els estan robant el seu futur davant els seus propis ulls (...) Necessitem
mantenir els combustibles fòssils a terra i hem de centrar-nos en l'equitat. I si
les solucions dins del sistema són tan impossibles de trobar, potser hauríem de
canviar el sistema en si mateix.
 
No hem vingut aquí a pregar als líders mundials que es preocupen. Ens han
ignorat en el passat i ens tornaran a ignorar. Ens hem quedat sense excuses i
ens estem quedant sense temps. Hem vingut aquí per fer-los saber que el canvi
està arribant, els agrade o no. El veritable poder pertany a la gent. Gràcies.
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termins,
convocatòries &
ajudes.
 

01
Ajudes SEDI.
Fins l'1 de desembre
http://links.uv.es/o0FIsI4

02
Convocatòria d’Estudis
d’Extensió Universitària  
Termini de presentació obert
durant tot el curs 2018-2019
http://links.uv.es/neP4J70

 
A tort & 
a Dret
NEWSLETTER SETMANAL
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termins,
convocatòries &
ajudes.
 

 
A tort & 
a Dret
NEWSLETTER SETMANAL

03
Incentius per a la qualitat
lingüística en l'elaboració
en valencià i anglès
de materials docents

 

Fins el 31 de desembre
http://links.uv.es/VP0zBK5

04
Premis “Enrique Ruano
Casanova" 
Fins el 31 d'octubre
http://links.uv.es/GdxEt8R
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05
Convocatòria per a
l'abonament de
despeses generades per
la participació en
Congresos
Internacionals del PDI
de la Facultat de Dret

 

Oberta durant tot el curs
http://links.uv.es/EPX4mxz
Tramitació Econòmica:
http://links.uv.es/MX9BOkm
 

J u l i o l  2 0 1 9 V o l  0 921



termins,
convocatòries &
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06
Premis Mavi Dolç i
Gastaldo a l’ús del
valencià i la qualitat
lingüística en tesis
doctorals

 

Fins el 15 d'octubre
http://links.uv.es/6calwRI

07
Ajudes per a l'organització
d'activitats que
contribuïsquen a dinamitzar
l'ús del valencià

 

Fins al 29 de novembre  
http://links.uv.es/ifBLo8e
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termins,
convocatòries &
ajudes.
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08
Premis AECOC per a
TFG i TFM 
Fins al 22 de setembre
http://links.uv.es/l8Evzp6

09
Premis AECOC per a
TFG i TFM 
Fins al 22 de setembre
http://links.uv.es/l8Evzp6
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ajudes.
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11
Convocatòria Erasmus
Pràctiques 
Fins el 16 de juliol
http://links.uv.es/FVM3fI0

12
VI Edició del concurs
5UCV Startup per a
emprenedors i empreses
 

Fins el 13 de de setembre
http://links.uv.es/2Zl2ZtF
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13
XXV Premi europeu de
divulgació científica
Estudi General
 

Fins el 9 de setembre
http://links.uv.es/V6hgqKa

14
Ajudes per a cursos de
postgrau propis de la
Universitat de València
 

Fins a l'11 de juliol
http://links.uv.es/r9YEKnx
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15
Premi Càtedra
"Bienvenido Oliver" als
millors TFG i TFM en dret  
Inmobiliari

 

Fins a l'1 de desembre
http://links.uv.es/67EMjxk

16
X Premis Ángel
Olavarría 
Fins l'1 d'octubre
http://links.uv.es/q5BYnp0
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17
XXIII Premi d'estudis
jurídics universitaris
"Manuel Broseta"
 

Fins al 29 de novembre 
http://links.uv.es/r461YPA
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Del 15 al
19 de juliol 

V o l  0 9

http://www.fundaciouv.es/uegandia/index.asp?


Activitats de
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12-13 de
setembre

V o l  0 9  

https://www.uv.es/catedra-economia-colaborativa-transformacion-digital/es/novedades-1286057015758/Novetat.html?id=1286072899145


Activitats de

la Facultat
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6-8 de
setembre

J u l i o l  2 0 1 9 29 V o l  0 9  

https://www.conpedi.org.br/

