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La Fundació General, d’acord amb els seus Estatuts, 
té com a missió fonamental cooperar en el 
compliment dels fins de la Universitat de València. 
Aquesta és una tasca que realitza mitjançant 
l’encomana de gestió de la Universitat a través de tres 
grans àrees d’actuació: Cultura i Formació, Serveis 
Universitaris, Solidaritat i dels seus serveis generals.

L’experiència i el coneixement de l’entorn 
sociocultural, formatiu i docent, així com de l’àmbit de 
la cooperació universitària al desenvolupament, 
proporcionen a la Fundació General les eines 
necessàries per a configurar-se com a un pont, entre 
la Universitat de València i la societat, de 
transferència, divulgació, difusió, democratització 
cultural, formació i solidaritat.

-688 -
ACCIONS EXECUTADES



-200-
NOTES DE PREMSA

-23.224-
SEGUIDORS EN TOTES 
LES XARXES SOCIALS

ACCIONS ESTRATÈGIQUES
La Fundació continua donant suport a diferents 
programes del Vicerectorat de Cultura i Esport, com a la 
programació de l’Escola Europea de Pensament Lluís 
Vives, que en 2018 va organitzar 34 activitats amb la 
participació de vora 40 expertes i experts, personalitats 
com ara Carmen Calvo, Javier Defelipe, Paula Bonet, 
Elvira Lindo, Inmaculada Rodríguez Piñero, Javier Plaza 
o Jo Freeman; també en la gestió i difusió del programa 
Art i Ment, amb l’objectiu de promocionar l’expressió 
artística i la integració social en menors i que va 
aconseguir un resultat exitós. 

D’altra banda, la Fundació General continua aportant la 
seua col·laboració en la gestió del projecte IMP (Programa 
Internacional d’Assessorament) del Vicerectorat 
d’Internacionalització i Cooperació.

PREMIS I RECONEIXEMENTS 2018 
Nominació de l’Orquestra Filharmònica de la 
Universitat de València al I Premis Carles Santos 
de la Música Valenciana pel disc ‘La música del 
grup dels joves‘.

Esment especial del jurat del Premi ‘PEARLE Live 
Performance Europe‘, que atorga la Lliga Europea de 
les Federacions d’Empreses d’Arts Escèniques, al 
projecte Erasmus+ Scene Network per la seua promoció 
del patrimoni a través de la cultura i les arts.



ÀREA D’ACTIVITATS MUSICALS
Gestiona la programació musical, organitzada pel  
Vicerectorat de Cultura i Esport. Es tracta d’un col·lectiu 
de més de 350 persones que assagen de manera 
regular durant tot el curs acadèmic i que engloba 
l’organització de més de 60 concerts a l’any de tot tipus.

ORQUESTRA FILHARMÒNICA DE LA UV
14 concerts / 21 recitals de cambra 
CLUB CORAL LA NAU GRAN 
5 concerts  / 1 acte acadèmic 
ORFEÓ UNIVERSITARI DE VALÈNCIA 
17 concerts / 10 actes acadèmics
ESCOLA CORAL LA NAU 
6 concerts
COLLA DE DOLÇAINES I PERCUSSIÓ DE LA UV
3 concerts

ÀREA D’ARTS ESCÈNIQUES
ASSAIG (Grup de Teatre de la Universitat de València) ha 
creat un projecte teatral: “Assaig als pobles”, que pretén 
apropar el teatre i la Universitat de València a les 
comarques valencianes, enguany amb l’espectacle “La 
patti de peixcaors” d’Eduard Escalante. Han participat 
15 alumnes-actors i actrius. 

ERASMUS+ SCENE NETWORK
Es va celebrar “Erasmus Scene European Festival”, la 
primera trobada teatral europea que va aplegar a València 
totes les seus Escena Erasmus. Va incloure l´estrena de 
noves produccions teatrals dels grups de les universitats 
de València, Pàdua i Marburg: una trilogia que reflexionava 
sobre Europa, hi va participar estudiantat de més de 25 països 
i incorporava en el seu repartiment persones refugiades. 

ÀREA DE PATRIMONI 
Realitza una intensa tasca de recuperació, estudi, 
catalogació, restauració i difusió dels béns artístics de la 
Universitat de València, mitjançant la revisió i 
actualització d’autories, datacions, ubicacions i bibliografies.

S’ha treballat en el projecte expositiu per a la Sala de 
Bigues de l’edifici de La Nau de la Universitat de 
València, un complet discurs sobre la seua història, el 
conjunt dels seus edificis i les seues col·leccions patrimonials.

CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA
Enguany ha celebrat la 35a edició de la Universitat d’Estiu 
amb el lema “A cavall entre dos segles” ha organitzat una 
nova edició de la Universitat dels Majors, ha acollit la XI 
Winter School Bernhard Wilpert i ha celebrat 19 cursos 
sobre història, art, òpera, anglés, etcètera.

-27.120-
ESPECTADORS/ES

-4- 
NOVES OBRES 

A LES COL.LECCIONS 
PATRIMONIALS

35a UNIVERSITAT D’ESTIU 

-20- 
CURSOS, TALLERS 

I SEMINARIS

-600- 
ALUMNES

UNIVERSITAT 
DELS MAJORS 

-636-
 ALUMNES

XI WINTER SCHOOL 
BERNHARD WILPERT 

-55-
 ESTUDIANTS/ES

-18- 

PAÏSOS

-5- 
TALLERS 

I MONOGRÀFICS

-64- 
REPRESENTACIONS 
DE TEATRE I DANSA

-6.072-
ESPECTADORS/ES



L’ESCOLA D’ESTIU
En 2018, la Fundació General pren el relleu en 
l’organització de l’escola d’estiu de la Universitat de 
València. La Nau dels Xiquets i les Xiquetes està 
adreçada a participants entre els 5 i els 12 anys i la Nau 
Jove a joves entre 13 i 16 anys. Ambdues estan dirigides 
principalment als fills i filles dels membres de la 
comunitat universitària. 

Les activitats programades es plantegen al voltant d’un 
fil conductor, que en 2018 ha sigut ’País Joc: tradicions i 
jocs de la nostra terra’, i que s’ha centrat en les 
tradicions, oficis i costums de la nostra cultura.
 
S’ha visitat el Museu Valencià d’Etnologia o el Museu del 
Xocolate de Sueca, el barri del Cabanyal o han pogut 
conéixer el Taller d’Audiovisuals de la Universitat (TAU). 
També s’han fet excursions a la piscina Parc El Vedat 
(Torrent) o una acampada a l’alberg de Geonatur que els 
ha permés gaudir del Parc Natural de Xera-Sot de Xera.

ALUMNI UV 
Integrat per més de 2.400 
membres, ha organitzat enguany 
56 activitats culturals i d’oci, que 
inclouen clubs de lectura on 
s’han analitzat obres de 
Leonardo Padura, Eduardo 
Mendoza, Penelope Fitzgerald o 
Ralf Rothmann, entre altres, i 
propostes del programa Alumni 
Comparteix, d’assistència 
gratuïta. S’hi van celebrar 
xarrades sobre ’Catarisme a 
València’, ’l’Arquitectura Popular 
Valenciana’, ’Qualitat en la 
Medicina’ i ’Anàlisi dels somnis'; 
excursions al Monestir de 
Cotalba; tallers de fotografia i 
Kinomishi; i passejada literària al 
voltant de l’obra de Manuel 
Vicent ’Tramvia a la Malvarrosa’.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
EUROPEA
Es defineix com un banc de dades 
idoni per a resoldre les 
necessitats de la tasca 
investigadora relacionada amb 
Europa, així com una entitat 
divulgadora de la informació que 
es genera al si de la Unió 
Europea.

Amb l’objectiu de fomentar el 
debat sobre el futur d’Europa 
com a espai comú d’intercanvi 
cultural i social, el CDE organitza 
el Desembre Europeu amb una 
programació de debats, 
exposicions, cinema i concerts.

VOLUNTARIAT CULTURAL
És un col·lectiu format pels 
membres de la comunitat 
universitària que participen 
desinteressadament en la 
divulgació de l’activitat cultural 
de la Universitat de València, 
sobretot, dels projectes 
expositius organitzats des del 
Vicerectorat de Cultura i 
Esport amb el suport de la 
Fundació General. En 2018, 
han estat 24 les persones 
inscrites.

GUIA DE FINANÇAMENT 
COMUNITARI  

- 34.657- 
CONSULTES

BUTLLETÍ ELECTRÒNIC 

-2.357- 
SUBSCRIPTORS/ES

-4.177- 
PERSONES HAN FET VISITES 

GUIADES AL PATRIMONI 
UNIVERSITARI
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PARTICIPANTS EN TALLERS 
DIDÀCTICS I EXPOSICIONS

-37- 
EIXIDES I PASSEJADES

-9- 
CLUBS DE LECTURA

-10- 
PROPOSTES DEL PROGRAMA 

ALUMNI COMPARTEIX

LA NAU DELS XIQUETS 
I LES XIQUETES 

-270-
PARTICIPANTS
DE 5 A 12 ANYS 

LA NAU JOVE 

-88-
 PARTICIPANTS
DE 13 A 16 ANYS 

CULTURA I FORMACIÓ
27_ EXPOSICIONS

77_ CONCERTS I RECITALS
64_ REPRESENTACIONS DE TEATRE I DANSA

95_ CURSOS I TALLERS
9.476_ PERSONES EN VISITES GUIADES



EXPOSICIONS
La Fundació ha col·laborat en la producció, 
coordinació, muntatge i/o difusió de les 
exposicions organitzades pel Vicerectorat de 
Cultura i Esport de la Universitat de València, que 
han visitat desenes de milers de persones. 
Destaquen els projectes:
‘Ocultes i il·lustrades. Creixement i èxit de les 
il·lustradores a València’. ‘Material de Somnis. 
Trenta anys de la Filmoteca (1987-2017)’. 
‘Descobrint tresors: Manuscrits i Incunables.’
‘Distopia. Juan Cuéllar’.

OBSERVATORI D’INSERCIÓ PROFESSIONAL I 
ASSESSORAMENT LABORAL (OPAL) 
Té per objectiu ajudar en la inserció laboral de tot 
l’estudiantat i persones titulades de la Universitat 
de València, i millorar les seues possibilitats 
professionals.

Compta amb un nou portal web, visualment més 
atractiu i que facilita la navegació a través de totes 
les eines del servei.

En 2018, s’ha posat en marxa un nou model del 
Fòrum d’Ocupació i Emprenedoria de la 
Universitat de València, més específic per a cada 
facultat, on la col·laboració és conjunta amb cada 
centre. Han participat 35 empreses i institucions.

Es realitzà el curs associat al Practicum ‘Tres 
passos per a la teua inserció laboral’ en 39 
titulacions, la publicació del II Estudi d’Inserció 
Laboral dels Màsters Oficials, l’inici del VI Estudi 
d’Inserció de Titulats i Titulades, i el III Estudi de 
Graduats i Graduades de la Universitat de 
València. També s’han realitzat 22 cursos sobre 
competències i eines per a la cerca d’ocupació.

El projecte ‘Talent i Capacitat a la Universitat‘ per 
a persones amb discapacitat igual o superior al 
33% i finançat per l’Obra Social ‘la Caixa‘ va 
aconseguir la inserció de 38 persones.

Uniempren, la primera plataforma universitària 
espanyola de micromecenatge, va rebre 6 
sol.licituds de projectes emprenedors.
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-27-
EXPOSICIONS

SERVEIS UNIVERSITARIS
1.216_ PERSONES ATESES AMB 

DIVERSITAT FUNCIONAL
188_ PERSONES VAN 

ACONSEGUIR TREBALL

Ací s’inclou l’activitat duta a terme per la COL·LECCIÓ 
MARTÍNEZ GUERRICABEITIA, encarregada de gestionar 
i difondre la col·lecció d’art contemporani de la 
Universitat de València. En 2018, va organitzar tres 
grans mostres: ‘Parelles de Tiepolo‘ de Rafael 
Armengol, ‘Bonus track‘ de Joan Verdú, ‘Moments ago: 
de l´infern al paradís‘ d’Isidre Manils a la Sala Martínez 
Guerricabeitia del Centre Cultural La Nau. ‘Fidelitats a 
contracorrent. El món dels Martínez Guerricabeitia’ va 
ser una coproducció de la Fundació General de la 
Universitat de València i la Generalitat Valenciana que va 
tindre lloc al Monestir de Sant Miquel dels Reis. Una 
selecció d’obres ha viatjat a la Universitat Jaume I de 
Castelló per a l’exposició ‘Realisme social valencià en la 
col·lecció Martínez Guerricabeitia’



UNITAT PER A LA 
INTEGRACIÓ DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT (UPD) 
En matèria d’inclusió, la 
Universitat de València és 
pionera i referent per a les 
universitats espanyoles.

1. ASSESSORAMENT 
PSICOEDUCATIU 
Les accions més nombroses 
són les d’Assessorament i 
Informació (831), en 2018 s’han 
donat d’alta 171 expedients.

2. EQUIPARACIÓ 
D’OPORTUNITATS 
Amb accions de suport 
personal, com la Llengua de 
Signes i la transcripció 
d’exàmens.

3. SENSIBILITZACIÓ 
S’han executat 593 accions, 
entre les quals 118 han estat de 
formació i 418 de voluntariat.

4. ACCESSIBILITAT 
UNIVERSAL
Amb accions destinades a 
aportar informació (22) i 
assessorament especialitzat (79).

5. ATENCIÓ AL PROFESSORAT
Pioner a Espanya, l’acció més 
destacada ha estat 
l’assessorament individualitzat 
(110), seguit de sol·licituds 
rebudes (67) i les accions 
d’avaluació (64). 

CENTRE UNIVERSITARI 
DE DIAGNÒSTIC I ATENCIÓ 
PRIMERENCA (CUDAP)
És un centre singular de la 
Universitat de València el 
principal objectiu del qual és 
possibilitar la inclusió en els 
medis familiar, escolar i social 
de xiquetes i xiquets que 
presenten trastorns en el seu 
desenvolupament o tenen risc 
de patir-los. Els programes 
que executa el CUDAP són:

1. ACOLLIDA 
Benvinguda a les famílies que 
inicien teràpia.

2. AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC 
S‘expliquen els objectius a 
treballar amb la xiqueta o el xiquet.

3. ATENCIÓ TERAPÈUTICA 
Fisioteràpia, Logopèdia, Estimu-
lació Sensorial i Cognitiva, 
Atenció Terapèutica
i Orientació a la Família.

ÀREA DE COOPERACIÓ
Formada per les àrees d’informació i documentació, 
formació, recerca i sensibilització. També es gestionen 
els projectes de cooperació internacional dirigits per la 
Fundació General i aquells que s’emmarquen en el 
Programa 0,7 Una Nau de Solidaritat de la Universitat 
de València. 

A més de la programació habitual, i del suport al 
Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació i al 
SEDI, en 2018 destaca la celebració de les II Jornades 
sobre Sostenibilitat i Cultura (REDS), el projecte 
‘Taller Universitat-Ciutat-ODS: universitaris per una 
ciutadania global‘, nous repertoris documentals 
temàtics en InfoSud i el suport a les Jornades sobre 
Comunicació per al Desenvolupament amb 
publicacions científiques.

-93- 
PDI ATESOS/ES

-19-
 PAS ATESOS/ES

-1.104-
 ESTUDIANTS/ES ATESES

-13-
 PAÏSOS I TERRITORIS
A AMÈRICA I ÀFRICA

-18- 
PROJECTES DE COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL

SOLIDARITAT
18_ PROJECTES DE COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL
178_ EXPEDIENTS ACTIUS DE XIQUETES I 

XIQUETS AMB TRASTORNS EN EL SEU 
DESENVOLUPAMENT



Amadeu de Savoia, 4 
46010  València
Tel. 963 531 063  
Fax 963 531 090
www.fundacio.es
fguv@uv.es

@FundacioUV

CULTURA I FORMACIÓ           SERVEIS UNIVERSITARIS          SOLIDARITAT

PER AMPLIAR INFORMACIÓ ES POT CONSULTAR 
L’INFORME ANUAL COMPLET 2018 EN: 

www.fundaciouv.es/memoria


