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LA UNIVERSITAT INVESTEIX DOCTOR “HONORIS
CAUSA” JÜRGEN BASEDOW 
 
El Paranimf de La Nau de la Universitat de València ha acollit
el solemne acte de la concessió dels doctorats “honoris causa”
a l’historiador Roger Chartier i al jurista Jürgen Basedow.

V o l  0 5

L’historiador Roger Chartier i el
jurista Jürgen Basedow han sigut investits
divendres 31 doctors “honoris causa” per
la Universitat de València a un acte
ocorregut al Paranimf de l’històric edifici
de La Nau i que ha estat presidit per la
rectora M. Vicenta Mestre. El catedràtic
d’Història Medieval i Ciències i Tècniques
Historiogràfiques, Francisco Gimeno, ha
sigut l’encarregat de llegir la “laudatio” de
Chartier, mentre que el catedràtic en Dret
Mercantil, Juan Bataller, ha llegit la de
Basedow.
El doctor i jurista Jürgen Basedow ha fet
un breu repàs sobre les seues
investigacions centrades en els darrers 50
anys de la ciència del dret, aprofitant, com
ha assenyalat “la concessió d’un doctorat
'honoris causa' per la Universitat de
València, és una excel·lent oportunitat per
a mirar cap enrere i fer una explicació dels
mètodes que ha emprat”.

Accés a la
lectio del Dr.
Basedow

https://www.uv.es/rectorat/discursos/honoris/basedow/lectio_basedow.pdf
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La rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre, ha destacat que
la Universitat de València és una universitat pública, valenciana i d’àmbit
internacional, fet que es fa palès en sendes investidures que hui s’han
celebrat. Al mateix temps ha remarcat que “la recerca d’abast internacional
hui es fa palesa a aquest Paranimf reconeixent dos destacats investigadors
amb el doctorat 'honoris causa', màxim reconeixement acadèmic a títol
honorífic, que s’ha atorgat a dos destacats professors que mantenen una
estreta relació amb la Universitat de València”.
 
Per part seua, el catedràtic en Dret Mercantil, Juan Bataller ha destacat a la
lectura de la laudatio les grans contribucions del professor Basedow al
patrimoni científic del Dret, amb aportacions destacades al Dret de la Unió
Europea, Dret internacional privat, Dret del transport, Dret del segur o al
Dret de la competència. També va posar en relleu la dimensió internacional
de Basedow, que va cursar estudis a Hamburg, Gènova, Pavia. Va cursar el
postgrau a Harvard, va ser assistent en l'Institut de Dret comparat de Paris,
ha sigut professor a la Universitat d’Augsburg, a la Universitat Lliure de Berlí
i a la d’Hamburg, entre d’altres.
 

Accés a la galeria d'imatges
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El prof. Dr. Dr. H.C. mult. Jürgen Basedow, LL.M. (Hamburgo, 1949) és
catedràtic de la Universitat d’Hamburg, on dirigeix el Max Planck
Institute for Comparative and International Private Law.
Format en Dret i Sociologia a les universitats d’Hamburg, Gènova i
Pavia, és doctor en Dret per la Universitat d’Hamburg i Master of
Law per la Harvard Law Business School. Especialitzat en dret
internacional privat, de la competència, del transport i de les
assegurances, destaca pel seu important treball en la reforma del Dret a
Alemanya i a la Unió Europea.
 
 
El Dr. Basedow ha impartit docència en la Universitat d’Augsburg; de la
seua Facultat de Dret fou degà. També va ser professor a la Universitat
Lliure de Berlín i professor visitant en diferents universitats italianes,
holandeses, britàniques, nord-americanes, de Rússia i de la  Xina.
Membre de nombroses Acadèmies i comitès governamentals, ha estat
reconegut amb doctorats “honoris causa” per diverses universitats, amb
l’Otto Hahn Medal de la Max Planck Society i el premi Kurt Siemers
Award, entre altres distincions.
 
El Dr. Basedow mantè una estreta relació de col·laboració amb la
Universitat de València, i ha participat en diferents activitats
organitzades per la seua Facultat de Dret.
 

En tot cas, l'acadèmic que hui és acollit a la
seua Universitat gràcies a la concessió d'un
doctorat honoris causa, mai ha pertangut a

una institució tan antiga i venerable.

Extracte de la lectio del Dr. Basedow

"
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EL COL·LEGI MAJOR RECTOR PESET ACULL LA
CONFERÈNCIA D’ÖZLEM CEKIC

 
 

L’Institut de Drets Humans de la Universitat de
València i la Institució Alfons el Magnànim han

organitzat una xarrada amb exdiputada i activista
danesa d’origen turc Özlem Cekic. La conferència

‘Prendre un café amb algú que m’odia’ es realitzarà
aquest dijous 6 de juny a les 19 hores en el Col·legi

Major Rector Peset.

En aquesta nova sessió dels Debats del Magnànim Cekic tractarà temes
de rellevància en la societat actual com quins són els orígens de l’odi,
com es pot gestionar l’assetjament i a quines dificultats s’enfronta una
persona quan intenta dialogar amb els seus agressors. 
 
Cekic serà presentada per Albert Mora, sociòleg i membre de l’Institut
de Drets Humans de la Universitat de València. L'entrada serà lliure i
gratuïta fins a completar l'aforament de la sala.
 
Cekic, exdiputada i activista danesa d´origen turc, ha sigut víctima de
nombroses amenaces i missatges d´odi per part de persones que no
acceptaren que una dona amb el seu perfil fóra diputada en Dinamarca.
Açò ocorre en un context en què un partit antiimmigració i antiislam
(Danish People’s Party) va obtindre un 21’1% dels vots en les eleccions
de 2015, la qual cosa li va donar la clau per a formar el govern de la
nació. Així, Cekic va haver de desenvolupar la seua tasca parlamentària
en un context en què el racisme estava ben present en la vida política
danesa.
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Diàleg i café contra l'odi

Cekic tenia una forma molt particular d’enfrontar els atacs racistes de
que era objecte. Ho feia convidant els seus agressors a prendre’s un café
amb ella. Aquest fet és tot un símbol de les possibilitats que obri
enfrontar-se a l’odi, la persecució i l’assetjament amb les ferramentes
de la raó, el diàleg i el respecte. “He aprés a allunyar-me dels punts de
vista d’odi sense allunyar-me de la persona que expressa aquests punts
de vista”, explica Cekic.
 
La primera vegada que va dur a terme aquesta estratègia va ser amb la
persona que més correus amenaçadors li havia enviat. Van quedar a
casa d’aquest home, van prendre café i van descobrir que tenien moltes
coses en comú. Cekic explica que “en tornar a casa, vaig tindre
sentiments ambivalents. D’una banda em va agradar aquesta persona,
però no podia suportar la idea de tindre tantes coses en comú amb algú
que tenia punts de vista clarament racistes”.
 
La visió de Cekic és especialment atractiva en el context del món
actual.  Cada vegada l’espai públic està més dominat  pels recels, la
polarització social i l’odi a la persona que és diferent. Açò és alarmant
en tant que contradiu valors democràtics essencials com la tolerància,
la comprensió i el respecte als discursos aliens. Per tant, conéixer
experiències com la d’Özlem Cekic permet pensar en noves formes,
més intel·ligents i efectives, de promoure la lluita contra el racisme i la
intolerància.
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LA PROFESSORA Mª JOSÉ VAÑÓ, NOVA DIRECTORA
DEL IUDESCOOP

Mª José Vañó, Professora Titular d'Universitat del Departament de Dret
Mercantil "Manuel Broseta Pont", ha estat escollida aquest dijous, 30 de
maig, nova directora de l'Institut Universitari d'Investigació en
Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP) de la
Universitat de València (UV).
 
Mª José Vañó era l'única candidata que s'havia presentat a la Direcció
de l'esmentat Institut, i el Consell l'ha votat per unanimitat. El
nomenament de Mª José Vañó es farà oficial en els pròxims dies, pel
que fa al Rectorat de la UV faci la corresponent publicació oficial.
 
Mª José Vañó substitueix en el càrrec al professor José Luis Monzón,
qui havia estat nomenat director provisional del IUDESCOOP després
de l'empat obtingut entre les dues candidates a la Direcció de l'Institut
en les eleccions anteriors, celebrades al juny de 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest període, el IUDESCOOP, de la mà dels membres del seu
Consell, ha consolidat una oferta formativa de qualitat, dirigida tant a
estudiants universitaris com a professionals i empreses de l'economia
social. Entre els èxits de l'Institut figuren, per exemple, la posada en
marxa del primer doctorat oficial a Espanya en Economia Social, dirigit
pel professor Rafael Chaves; o la consolidació del Màster Oficial en
Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives), que ja va per
la seva 14a edició, actualment sota la direcció de les professores
Gemma Fajardo i Teresa Savall.
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Una àmplia trajectòria de recerca i docència
 
La professora Vañó es va incorporar com a membre del IUDESCOOP
gairebé des dels seus inicis, i ha estat durant sis anys secretària del mateix.
Dins de la seva àmplia trajectòria investigadora destaca la seva dedicació a
l'estudi de les entitats de l'economia social i la seva participació en projectes
de col·laboració publicoprivada. Un ampli coneixement d'aquesta matèria li
ha permès trobar els punts de trobada, que ha anat materialitzant en
nombrosos articles, capítols de llibres i participació en jornades
d'especialització.
 
Una altra de les línies essencials del seu treball ha estat la relativa a les
tecnologies de la informació i comunicació i la seguretat en les transaccions
electròniques, o a la formalització de contractes.
 
Finalment, i també en l'àmbit de les entitats de l'economia social, i en
particular el de les empreses socials i l'estat del benestar, la professora Vañó
ha obtingut nombrosos resultats, entre conferències i estudis en matèria de
clàusules socials o elecció de forma jurídica per al desenvolupament d'una
activitat social, tot això analitzat no només des de la perspectiva societària,
sinó també des de la perspectiva del Dret de Defensa de la Competència.
 
Un Institut consolidat
 
Mª José Vañó, segons el programa presentat per a la seva elecció, es planteja
consolidar la posició de IUDESCOOP com a centre de referència nacional i
internacional. Destaquen, entre els objectius que ha exposat en el seu
programa, la constitució d'una comissió científica composta per
representants d'institucions públiques i privades i membres de
IUDESCOOP. També la promoció i suport a la investigació coordinada de
l'equip interdisciplinari que integra l'Institut, o la necessitat de definir una
estratègia integradora i impulsar el desenvolupament territorial i reforçar
els vincles entre les administracions públiques i les entitats representatives
de l'economia social, comptant amb les entitats que l'integren i per
descomptat reforçar el vincle amb la resta de centres d'investigació de les
universitats valencianes en què també es desenvolupa recerca en matèria
d'economia social.
 
La professora Vañó li ha dedicat una especial atenció al CIDEC, que
compleix 30 anys el 2020 i que és la columna vertebral de l'Institut, és un
Centre d'Informació i Documentació Europea d'Economia Pública, Social i
Cooperativa de referència no només en l'àmbit de la Universitat de València,
sinó un referent nacional i internacional.
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Summer
School

 Del 17 al 21 de juny tindrà lloc a la Facultat de Dret de la
Universitat de València la primera edició de la Summer
School for Young Researchers, un esdeveniment
acadèmic que compta amb la participació i assistència
de joves investigadors nacionals i estrangers. 
 
El programa acadèmic està basat en 5 temes i s'ofereix
també un programa social paral·lel durant tota la
setmana. 
 
Les inscripcions per assistir estaran obertes fins al
dimecres 12 de juny contactant
amb summer.school.lawUV@uv.es. 
 
Accés al Programa Acadèmic
 

2019
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50 anys de
l'ICCP

 
L'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals de
la Universitat de València es va crear fa cinquanta anys, i és el segon
institut d'Espanya més antic, només per darrere de l'Institut de
Criminologia de la Universitat Complutense de Madrid.
 
Per a celebrar aquest 50 aniversari hem programat unes Jornades que a més
de reunir exdirectors de l'Institut, i professors i juristes relacionats amb el
món de la criminologia pretenen donar respostes als actuals reptes de la
investigació criminològica.
 
La inauguració d'aquestes jornades dirigides per Mª Asunción Colás
Turégano, professora de Dret Penal i Co-Directora del Master en
Criminología i Seguretat, serà a càrrec de la Rectora de la UV, María Vicenta
Mestre Escrivá, de Javier Palao Gil, Degà de la Facultat de Dret i de José Luis
González Cussac, Catedrátic de Dret Penal i Director del ICCP.
La Jornada servirà també de clausura a la 6a Edició del Màster en
Criminologia i Seguretat.
 
 

Programa
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https://www.uv.es/iccp/PROGRAMA%2050%20AN%CC%83OS%20ICCP.pdf


La Facultat de Dret de la Universitat de València ha fet 520 voltes al sol des de la
seua fundació l'any 1499. Des d'aleshores, molts personatges il·lustres han ocupat les
seues aules, despatxos, laboratoris, sales i corredors. Gregori Maians, Tomás i
Valiente, Manuel Broseta, Blasco Ibáñez, Carmen Alborch...
 

La importància d'aquesta Facultat a la vida cultural, política i social de la Comunitat
Valenciana i de l'Estat Espanyol és inqüestionable, però la finalitat d'aquest recull no
és fer una lloança a la Facultat, sinó més bé projectar la seua realitat actual, qui som,
què fem i allò que ens diferencia són les preguntes que tractem de respondre en les
següents pàgines, sota la ferma convicció que obrir les portes de la Facultat al món és
un deure que com a servei públic hem d'oferir no sols a la comunitat universitària,
sinó a tota la societat valenciana. 
 
La Facultat de Dret de la Universitat de València acaba de traure a la llum 
el llibre que recull la major part dels seus cinc segles d’història (1499-1975). És una
trajectòria plurisecular, difícil i atzarosa en ocasions, que es va fent més rica i
complexa amb el temps. De fet, en aquest cas no pot dir-se que qualsevol temps
passat fou millor. Per donar algunes dades que ho demostren, els professors i grups
de recerca de la Facultat han aconseguit, en els últims dotze anys, la concessió de
més d’un centenar de projectes de R+D+i en  convocatòries competitives; això ha
suposat l’obtenció –en un context de greus restriccions pressupostàries- de més de
sis milions d’euros en fons per a la recerca en matèries jurídiques, politològiques i
criminològiques. En el centre hi ha constituïts una vintena de grups de recerca
consolidats i reconeguts per la UVEG. 
 
Les accions “Jean Monnet” dotades, les càtedres institucionals (
una desena), el nombre de beques pre i postdoctorals aconseguides, el volum de
publicacions, els sexennis reconeguts o els congressos, jornades i simpòsiums que
s'hi organitzen (uns 150 cada curs acadèmic), situen a la Facultat de Dret, dins de
l’àmbit de la recerca en ciències socials, com el centre de referència en la nostra
Universitat. La repercussió d’aquest fet en àmbits com la docència, la difusió del
coneixement o la transferència de resultats és molt notable, i en el seu conjunt situa
a la Facultat entre les més importants del sistema universitari espanyol.

 

recull estadístic de la

facultat de dret

Accés 
al recull
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https://www.uv.es/dretweb/Decanato/A%20tort%20i%20a%20dret/la%20facultat%20en%20xifres.pdf
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En aquesta segona entrega de la nostra sèrie "Il·lustres
paradigmàtics parlarem de Meló, el primer runner de terres
valencianes

ANAR
MÉS QUE 
 

MELÓ

Des de fa uns anys, córrer s'ha convertit en l'esport per excel·lència a terres valencianes i és estranya la
setmana en què no tenim algun col·lectiu que reivindique quelcom a través d'una carrera. "València,
ciutat del Running" es vanaglorien els nostres polítics. 
 
Anar més que Meló, a banda del significat més obvi, vist que Meló era corredor, en té d'altres. A les
comarques centrals, per exemple s'empra de forma assidúa per tal de designar una persona que ha begut
de més. "Xe mira, aquell va més que Meló." Sinònim doncs d'anar bufat, mamat, tort o agafar una bona
ceba, xufa o carxofa. Un altre dia parlarem dels significats ocults de les fruïtes i verdures en valencià.
Però de moment tornem amb Meló.
 
Molts anys abans de la febra del running, en algun indret del País va viure Meló. I diguem que va
viure en algun indret, així, sense concretar, perquè els valencians tenim tants Melons com variants de
la paella o l'arròs al forn. Des d'Almoradí, fins a Castelló de la Plana, passant per l'Olleria, multitud de
municipis tracten d'apropiar-se de la figura del nostre protagonista.
 
La versió més versemblant sembla aquella que diu que José Morant, Meló, era oriünd d'Almoradí, al
Baix Segura. A principis de segle va ser una figura reconeguda de l'atletisme amateur valencià. Meló
anava pels pobles en festes i desafiava als locals a què corregueren amb ell. D'aquesta manera, amb els
diners que apostava anava sobrevivint i, de rebot, adquirint fama. Però com Meló es va fer realment
famós, va ser a través de les carreres de llarga distància en les que solia participar. Va recórrer diverses
vegades els 100 quilòmetres que separen Alcoi de València i tornada. L'aleshores batlle de València, el
Marqués de Sotelo, el va rebre a l'Ajuntament del Cap i Casal. La volta a Espanya, la París-València o
fins i tot una cursa entre València i la Costa blava francesa que serviria per retre homenatge Blasco
Ibáñez són algunes de les fites que se li atribueixen a José Morant "Meló".
 
I de tot això, què ens queda als valencians? Amb independència de l'origen d'aquest atleta popular, o de
la importància de les seues fites, totes aquestes històries, certes o no, han convertit Meló en un element
vertebrador del territori, perquè, quasi un segle després de totes aquestes històries, l'expresió "anar més
que Meló" s'empra amb més o menys recurrència, i amb diversos significats, a la majoria de zones
valencianoparlants. 
 
El que queda clar amb la història de Meló, és que la llengua és poderosa, tal vegada per això, sovint la
destrucció d'un poble s'inicia amb la persecució dels seus elements d'identitat, amb la llengua al
capdavant. Les noves generacions s'oblidaran de Fermín Cacho, Abel Antón o Killian Jornet, però José
Morant, "Meló", seguirà cavalcant veloç pels nostres pensaments i les nostres cordes vocals mentre
continuem essent poble.
 
 
 
 

V o l  0 5J u n y  2 0 1 9



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.
 

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

 
A tort & 
a Dret
NEWSLETTER SETMANAL

14

04
Premis “Enrique Ruano
Casanova" 
Fins el 31 d'octubre
http://links.uv.es/GdxEt8R
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termins,
convocatòries &
ajudes.
 

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
 

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

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

 
A tort & 
a Dret
NEWSLETTER SETMANAL

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.
 

08
Premis Go! Diputació 
de València a la
Investigació
 

Fins al 25 de juny
http://links.uv.es/5BCK01T

 
A tort & 
a Dret
NEWSLETTER SETMANAL
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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.
 

10
Premis AECOC per a
TFG i TFM 
Fins al 22 de setembre
http://links.uv.es/l8Evzp6

 
A tort & 
a Dret
NEWSLETTER SETMANAL
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11
Premis Ajudar i Protegir
Protecpol 
Fins al 26 de juny
http://links.uv.es/V6rgHcb



termins,
convocatòries &
ajudes.
 

12
Convocatòria Erasmus
Pràctiques 
Fins el 16 de juliol
http://links.uv.es/FVM3fI0
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6-8 juny

10 juny

https://www.uv.es/uvweb/uv-noticias/ca/noticies/11-congres-internacional-associacio-professors-dret-processal-analitza-dicotomia-garanties-eficiencia-justicia-1285973304159/Novetat.html?id=1286080204318&plantilla=UV_Noticies%2FPage%2FTPGDetaillNews#.XPevgEyP2Is.twitter
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13 de
juny

11 de
juny

https://www.uv.es/master-estudios-internacionales-ue/es/novedades-1285960298628/Novetat.html?id=1286078582832
https://www.uv.es/institut-criminologia-ciencies-penals/ca/novetats-1285967266548/Novetat.html?id=1286077191541
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20-
21

juny

20-
21

juny

https://www.uv.es/institut-criminologia-ciencies-penals/ca/novetats-1285967266548/Novetat.html?id=1286077193237
https://relacioneslaboralesinternacionales.com/congreso-internacional/
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20-
22

juny

http://www.derechoderedes.es/proyectos/training-of-national-judges-in-eu-competition-law-defcomcourt-iii/



