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PRESENTACIÓ

El Patronat Sud-Nord. Solidaritat i Cultura és un patronat especial de la Fundació
General de la Universitat de València que realitza les seues tasques des de l’àmbit
de la cooperació universitària i al desenvolupament.
Es crea l’octubre de 1991 per donar contingut efectiu
als objectius que emanen de l’article 4rt. dels Estatuts
de la Universitat de València:
«La Universitat de València està al servei del
desenvolupament intel·lectual i material dels pobles,
de la defensa ecològica del medi i de la pau. Les
tasques universitàries no han d’estar mediatitzades
per cap classe de poder social, econòmic, polític o
religiós».
Els objectius generals que defineixen l’activitat del Patronat són:
I.

Educació per al desenvolupament i la pau dels pobles, des de la comunitat
educativa de la Universitat de València, en coherència amb els seus
Estatuts.

II.

Foment dels processos de sensibilització, conscienciació i compromís de
grups i institucions socials, des de nous valors i accions cooperatives i
solidàries amb els països del tercer món.

III.

Promocionar plataformes socials, governamentals i no governamentals, de
caràcter nacional i internacional, que possibiliten actuacions i programes
específics d’investigació, docència i intervenció directa als països del tercer
món.

IV.

Afavorir que els processos d’educació, sensibilització i solidaritat entre el
Nord i el Sud, així com els programes específics que els desenvolupen.
Aquests es realitzen atenent les necessitats d’alliberament concretes i
estratègiques que tenen les dones en la seua posició de subordinació i
opressió pels sistemes patriarcals. Els objectius d’aquest eix són transversals
als objectius anteriors.

A partir d’aquests objectius generals s’han establert un seguit de programes i
projectes d’activitats que han pretès la implantació i consolidació del projecte global
del Patronat.
A curt termini, es va prioritzar la implantació del projecte en tres contexts
diferenciats però simultanis:
a) Universitat de València.
b) Universitats i organitzacions no governamentals nacionals i internacionals.
c) Societat valenciana.
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A mig termini, la programació d’activitats prioritzà la consolidació del projecte
mitjançant dues línies de treball:
Estructuració a la Universitat de València d’una oferta rigorosa i coherent de
línies d’investigació i programes de formació en la problemàtica Sud-Nord.
Definició d’un espai propi del Patronat en el context de les organitzacions,
institucions, associacions, etc. Aquesta definició es fa en relació a la seua
especificitat, és a dir, la seua vinculació universitària, i permet impulsar i
constituir programes propis de solidaritat i cooperació Sud-Nord.
Simultàniament als processos d’implantació i de consolidació del projecte, es
realitzen actuacions que, tot i partint de l’àmbit universitari, el transcendeixen i
incideixen en àmbits més amplis. La dimensió universitària del projecte possibilita
una autonomia enfront dels poders públics i un espai d’intervenció propi, que es
fonamenta en la seua solvència científica i proporciona al conjunt de la societat
elements d’anàlisi i reflexió sobre les complexes i desiguals realitats dels països del
sud; relativitza l’etnocentrisme dominant i l’ordre econòmic que sustenta l’actual
desigualtat entre els pobles.
El 1995, la Universitat de València aprova destinar el 0,7% del seu pressupost i
l’aportació del 0,7% de la seua nòmina d’aquells membres de la comunitat
universitària que així ho decideixen a projectes de cooperació i sensibilització amb
l’anomenat tercer món. També s’incorpora el 0,7% voluntari de l’import de
matrícula dels estudiants que ho desitgen.
Des d’aquest postulats el Patronat Sud-Nord emprèn els anys posteriors una
intensa tasca de programes, projectes i activitats amb finançament extern i del
mateix 0,7% de la Universitat de València, que consisteixen bàsicament en la
realització de cursos de postgrau, seminaris, cursos, conferències, creació d’un
centre de documentació especialitzada, projectes de cooperació, campanyes de
sensibilització, publicacions, etc.
Aquesta trajectòria i experiència ha permès concretar línies de treball específiques
en l’actualitat. Bàsicament les tasques prioritàries són:
D’una banda, incidir en el teixit mateix de les unitats i programes docents de
la Universitat perquè hi incorporen transversalment una concepció global
del problema del desenvolupament en l’oferta docent pròpia;
De l’altra, des del programa 0,7% de la Universitat de València, el Patronat
s’ofereix a donar suport a aquelles iniciatives i projectes d’ajuda directa o
de sensibilització procedents dels departaments i d’organitzacions
universitàries.
Així mateix, el Patronat Sud-Nord, en coordinació amb les universitats valencianes,
està treballant per integrar projectes i emprendre iniciatives interuniversitàries, tot
unificant criteris i donant cohesió a les sinèrgies en matèria de cooperació al
desenvolupament i la pau amb aquestes universitats.
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2.2 DEL GOVERN DEL PATRONAT SUD-NORD
2.1.1.

De la Presidència Executiva del Patronat

La presidència executiva del Patronat Sud-Nord és designada pel Rector de la
Universitat de València i President d’aquest patronat. Des de l’u de març de 2004 i
durant dos mil cinc la presidència executiva del Patronat ha estat a càrrec del
Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de València, professor Josep Maria
Jordan Galduf, que ja ha estat membre del Ple i dels órgans de govern d’aquest
patronat des dels seus inicis en 1991.

2.2.2.

Del Ple del Patronat

Davant l’increment de l’activitat del Patronat i a proposta de la Presidència
Executiva, el Ple del Patronat aprova incrementar, en virtut de l’article 6.c) del
reglament, a un membre més els vocals integrants del Ple. Aprovada aquesta
proposta és nomenat el professor Joan Lacomba Vázquez nou membre del Ple a
tenor de la seua coneguda reputació personal i acadèmica com a especialista en
temes de societat magrebí. Des del quatre de maig de 2005 la composició del Ple
del Patronat és tal com segueix:

President
Executiu

FRANCISCO TOMAS VERT

Excm. i Magfc. Sr. Rector de la Universitat de
València
President de la Fundació General de la
Universitat de València

A

Secretària General
de la Universitat de
València
Secretària de la Fundació General de la
Universitat de València

Dpt. Economia Aplicada
Universitat de València
(des de l’u de març de 2004)

Vicerector de Cultura de la Universitat de
València
Vicepresident Executiu de la Fundació General
de la Universitat de València

ARTURO GARCÍA IGUAL

ISIDRO ANTUÑANO MARURI

Departament d’Economia Aplicada
Universitat de València
Delegat d’InfoSud
(des del 6 d’abril de 2004)

JOAQUÍN GARCÍA ROCA

Marmessor del llegat fundacional
Manuel Castillo

Departament de Treball Social i
Serveis Socials
Universitat de València

JOSÉ LUIS MIRALLES ADELL

NÚRIA TABANERA GARCÍA

EVA BARRENO RODRÍGUEZ

JOSÉ ENRIQUE BIGNÉ ALCAÑIZ

O
L

C
S

Mª LUISA CONTRÍ SEMPERE

JOSEP MARIA JORDAN GALDUF

RAFAEL GIL SALINAS

V

Secretàri

President

Integrants del Ple del Patronat:

Dpt. Psicologia Bàsica
Universitat de València

Dpt. Història Contemporània
Universitat de València
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Dpt. Botànica
Universitat de València

MANUEL COSTA TALENS

Vicerector de Política Científica i Cooperació
Internacional
Universitat de València

JUAN ELECTO ONRUBIA FUERTES
Dpt. Termodinàmica
Universitat de València

Memòria 2005

Dpt. Direcció d’Empreses
Universitat de València

FRANCISCO DONAT COLOMER

Departament d’Infermeria
Universitat de València

CRISTÓBAL SÚRIA LUENGO

Cap Departament Administració Econòmic-Financer
de la Fundació General de la Universitat de
València

JOAN LACOMBA VÁZQUEZ

Dpt. De Treball Social i Serveis Socials
Universitat de València

2.2.3.

Acords del Ple

Al llarg de 2005, el Ple del Patronat s’ha reunit en cinc ocasions amb caràcter
ordinari. A banda de les reflexions i debats sobre els punts a tractar que queden
expressats a les actes aprovades, la seua llavor i el sentit de les seues iniciatives
queda reflectit en l’extracte d’acords presos1 en les següents sessions tal i com es
reprodueix a continuació:
Ple del 10 de febrer de 2005
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió anterior de 03
de novembre de 2004 (Profª. Maria Luisa Contrí)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
l’acta.
2.- Informe del President Executiu del Patronat Sud-Nord:
2.1.- Ajudes a taxes de matrícula curs acadèmic 2003-2004.
2.2.- Relacions amb la Direcció General de Cooperació – G.V. (Prof. Joan Onrubia i
Prof. Isidro Antuñano):
•
Comité interuniversitari sobre Associació CUVRIC;
•
Congrés Internacional sobre Cooperació al Desenvolupament;
•
Presentació Pla Anual de Cooperació per al Desenvolupament 2005
2.3.- Informe sobre iniciatives de la Presidència Executiva:
•
Ajuda a Oscar Henao
•
Ajuda a Ehiduara Castaño
•
Situació laboral del patronat.
2.4.- Informe sobre activitats d’Infosud
•
Jornada universitària sobre documentació i cooperació al desenvolupament
•
Jornades sobre Nuevas tecnologías, ciudadanos y cambio social (Vitoria)
•
Presentació del llibre del prof. Joan Lacomba
1
L’ordenació numèrica dels acords correspon a l’ordre del dia de la convocatòria de la sessió
corresponent.
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col.laboració amb la Càtedra UNESCO).
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Desenvolupament

Humà

2004

(en

Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple manifesta el seu desig de: 1.Traslladar al Gabinet de Premsa de la Universitat de València les dades d’ajuda a
taxes 2003-2004, per a difondre-les als mitjans de comunicació.
2.- Incloure al professor Francisco Donat en el Comité Científic del Congrés
Internacional de Cooperació al Desenvolupament: Cooperació i Grups Vulnerables.
3.- Informe i aprovació, si escau, de proposta d’incorporació del professor Joan
Lacomba com a nou membre del Ple del Patronat Sud-Nord (Prof. Josep Maria
Jordan).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per unanimitat aprovar:
1.- En virtut de l’article 6.1 i 6.2 del Reglament del Ple del Patronat Sud-Nord,
ampliar el nombre de membres que integren aquest Ple.
2.- Acceptar la proposta i incorporar al Ple, com a nou vocal, al professor Joan
Lacomba Vázquez del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la
Universitat de València.
4.- Informe i aprovació, si escau, de mesures de seguiment de la nova edició del
Curs Interuniversitari de Postgrau sobre Cooperació.
4.1.- Renovació del director del curs per part de la Universitat de València en la
persona del professor Josep María March i Poquet.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per unanimitat aprovar la
designació del professor Josep Maria March i Poquet del Dept. d’Economia Aplicada
de la Universitat de València com a nou codirector de la pròxima edició del Curs
Interuniversitari de Postgrau sobre Cooperació, en substitució de l’actual codirector, el professor Isidro Antuñano Maruri.
4.2.- Acord sobre convocatòria i organització de la 6ena edició del curs.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per unanimitat aprovar:
1.- La proposta de convocar i donar suport necessari a la pròxima edició del curs,
assegurant el finançament del mateix, amb la coparticipació de la resta
d’universitats valencianes implicades.
2.- Que el Centre de Documentació del Patronat “InfoSud” esdevinga seu per a
realitzar pràctiques del curs.
5.- Informe i aprovació, si escau, de proposta de Convocatòria
d’Investigació Manuel Castillo 2005 (Prof. Josep Maria Jordan).

Beques

Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per unanimitat aprovar la
nova convocatòria i modificar-hi l’apartat de requisits en el següent sentit: “Estar
matriculat o haver superat l’últim curs de qualsevol titulació de la Universitat de
València”.
6.- Informe i aprovació, si escau, de Convocatòria Internacional a professors
visitants Càtedres 2006 (Profs. Eva Barreno i Josep Lluis Miralles).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per unanimitat:
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1.- Aprovar la proposta
2.- Modificar en el punt 3.2. de la convocatòria incloent l’expressió “La possible
organització de ...”.
3.- Promoure mesures de millora de la difusió de la programació (Programa
Solidaris, Nou Dise, altre mitjans de comunicació, sobre de matrícula).
7.- Informe i aprovació, si escau, de propostes Ajuda Humanitària Tsunami (Prof.
Josep Maria Jordan Galduf)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment esperar
a pendre una decissió en funció de les iniciatives previstes que durà a terme
l’associació “Comité Universitari Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació”.
8.- Informe i aprovació, si escau, de les següents propostes arribades al Patronat
(Prof. Josep Maria Jordan).
8.1.- Col.laboració amb Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants (IX
Jornades sobre Immigració, diversitat i democràcia).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per unanimitat aprovar
la proposta de col.laboració de nou cents euros (900 €), aportant fins el 50% del
total del pressupost previst.
8.2.- Petició del prof. Carlos Flores sobre exempció de taxes a doctorands en Mèxic
i Bolívia.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per unanimitat aprovar
aquesta proposta sempre que el peticionari acredite documentalment la necessitat
o falta de recursos dels alumnes sol.licitants.
8.3.- Col.laboració amb proposta editorial Revista Per-zonas sobre immigració.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per unanimitat aprovar la
col.laboració institucional i assessorament temàtic. Així mateix s’aprova la
possibilitat d’insertar anuncis d’activitats del patronat.
8.4.- Altres propostes.
No hi ha.
9.- Torn obert de paraules.
10.- Lectura i aprovació, si escau, dels acords presos en aquesta sessió.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per unanimitat aprovar
els acords presos en la sessió.
Ple del 9 de juny de 2005
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió anterior de 10
de febrer de 2005 (Profª. Maria Luisa Contrí / Profª. Nuria Tabanera)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
l’acta.
2.- Informe del President Executiu del Patronat Sud-Nord:
2.1.- Gestions del I Congrés de Cooperació Internacional.
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2.2.- Edició i presentació del llibre de D. Arturo García Igual en “La Nau Solidària”.
2.3.- Informe sobre iniciatives d’Infosud
•
Previsió de canvi d’espai
•
Projecte de sensibilització en convocatòria D.G. Cooperació.
2.4.- Informe sobre redacció de monografia “La cooperació i les universitats
valencianes” (Prof. Isidro Antuñano).
2.5.- Informe sobre VI Edició del Curs de postgrau interuniversitari de Cooperació.
2.6.- Informe sobre signatura de conveni projecte de sensibilització “Corresponsals
del Sud 2005” amb l’associació Jovesólides.
2.7.- Informe sobre peticions de residents en Col.legi Major La Coma.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple manifesta donar-se per
assabentat i respecte del punt 2.4 aprova per assentiment que la publicació
prevista es realitze amb anterioritat a la celebració del I Congrés Internacional de
Cooperació al Desenvolupament.
3.- Informe de situació de la plantilla assignada al Patronat Sud-Nord i aprovació, si
escau, de propostes. (Prof. Josep Maria Jordan).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment, a
proposta del president executiu, el reconeixement del Tècnic Superior de Gestió Sr.
Ximo Revert i Roldan com a “Cap Tècnic del Patronat” a efectes d’estructura,
organització i funcionament d’aqueix patronat.
4.- Informe i aprovació, si escau, de proposta del Patronat Sud-Nord a cursos de la
futura edició de “La Nau dels Estudiants” (Prof. Josep Maria Jordan).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
la proposta de cursos presentada: 1.- Les relacions Sud-Nord: del monòleg al
diàleg; 2.- Paz i cooperació: los objetivos de la Unión europea en el mundo; 3.- Els
drets humans en el procés de globalització; 4.- Cooperació al desenvolupament:
tècniques i conflictes; 5.- Diàlegs amb l’alteritat: escenaris i reptes educatius de la
immigració.
5.- Informe i aprovació, si escau, de proposta de col.aboració amb la Universitat
Internacional de Gandia (Prof. Josep Maria Jordan).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
la col·laboració del Patronat amb una quantia de set mil dos-cents euros de la
partida 0’7 Projectes i Cooperació Universitària de 2005, per a beques destinades a
estudiants sense recursos procedents de països en vies de desenvolupament.
També s’aprova estudiar que la col·laboració amb aquesta entitat contemple
l’organització de cursos de cooperació i solidaritat en pròximes edicions.
6.- Informe i aprovació, si escau, de proposta del Vicerectorat de Cultura a petició
d’Amnistía Internacional sobre fons documental (Prof. Rafael Gil Salinas)
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Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
la proposta d’adquisicions en InfoSud, suggerida per l’entitat.
7.- Informe i aprovació, si escau, de convenis:
7.1.- amb Col.legi Major La Coma sobre ajudes complementàries a beques 0’7 U.V.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
el text del conveni i remetre’l a la Universitat de València per al seu coneixement i
efectes, junt a la proposta de conveni de beques entre la Universitat i aquest
col·legi major.
7.2.- amb CEIM sobre beques residència d’estudiants.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
el text del conveni.
8.- Informe i aprovació, si escau, de celebració i mesures d’execució de l’Encontre
de la Xarxa Civil de la Unesco en España a la Universitat de València (prof. Eva
Barreno).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
la realització d’aquesta reunió de càtedres de la Unesco en Espanya per a gener de
2006 i preveure per a aqueix any el pressupost corresponent. El Ple també aprova
per assentiment avançar la pròxima convocatòria de professors visitants a càtedres
i aprova revisar el conveni de Gabarda, a l’espera de l’informe que presente el Sr.
Cristòbal Suria al respecte.
9.- Informe i aprovació, si escau, de la Campanya d’Ajuda a Taxes de Matrícula per
a estudiants de la Universitat de València provinents de països en vies de
desenvolupament curs 2005-2006.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
la proposta i incloure en el criteri de 60% d’ajuda als països d’Iberoamèrica i del
Nord d’Àfrica, i tractar d’aplicar criteris objectius de nivell de renda, considerant en
cada cas concedir el 60%, el 35% o l’exclusió en els casos de rendes altes.
10.- Informe i aprovació si escau de sol·licituds relatives al programa d’Ajuda a
Taxes de Matrícula:
10.1.- Sr. Reda
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment que es
comprove que la mesura de gràcia no es va aplicar el curs passat. Si és la primera
vegada, el Ple aprova, com a última oportunitat concedir l’ajuda a taxes sol·licitada.
10.2.- Sra. Maiocchi.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment no
aprovar la proposta.
11.- Informe i aprovació si escau, de situació i propostes de Projecte Nicaragua 0’7
Nómines (Prof. Josep Maria Jordan Galduf i Sr. Cristóbal Suria).
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Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
la despesa pendent amb càrrec a romanents existents.
12.- Informe i aprovació, si escau, de la Memòria d’activitats i econòmica del
Patronat Sud-Nord en 2004.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
el text presentat, procedir a la seua revisió pel Servei de Normalització Lingüística, i
introduir les modificacions següents que podran ser suggerides pels membres del
Ple fins al 21 de juny:
A proposta del Sr. Cristóbal Suria:
- suprimir el text relatiu a “Punt 2.4. Incidències” i
- assignar la titularitat dels projectes de cooperació a la Fundació General de la
Universitat de València, allà on consta Patronat Sud-Nord.
13.- Informe i aprovació d’altres propostes (prof. Josep María Jordan Galduf):
13.1.- Adhesió Campanya Pobresa Zero (CONGD’s)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar i
comunicar l’adhesió a la Campanya promoguda per Nacions Unides i a instàncies de
la CONGD’s de la C.V.
13.2.- Proposta de col.laboració amb JARIT
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix ajornar la decisió i
sotmetre-la a la consideració i informe del Prof. Joan Lacomba.
13.3.- Proposta de col.laboració IAC
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix ajornar la decisió i
sotmetre-la a la consideració i informe del Prof. Joan Onrubia.
13.4.- Proposta d’edició llibre prof. Jorge Arturo Chaves Ortiz.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix ajornar la decisió i
sotmetre-la a la consideració i informe de la Prof. Nuria Tabanera.
13.5.- Proposta de projecte de cooperació del prof. Javier García Gómez
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix ajornar la decisió i
sotmetre-la a la consideració i informe del Prof. Joan Onrubia.
13.6.- Proposta de l’Associació Ucraïna 2000, per a campanya 2005.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
la proposta respecte de l’allotjament i manutenció de les tres monitores que se
sol·liciten.
14.- Torn obert de paraules.
No hi ha.
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15.- Lectura i aprovació, si escau, dels acords presos en aquesta sessió.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
els acords presos en aquesta reunió.
Ple del 12 de juliol de 2005
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió anterior de 09
de juny de 2005 (Profª. Maria Luisa Contrí / Profª. Nuria Tabanera)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per unanimitat aprovar
l’acta de la sessió anterior.
2.- Informe del President Executiu del Patronat Sud-Nord:
2.1.- Gestions del I Congrés de Cooperació Internacional (CONCUVRIC)
2.2.- Reunió WACAP. Ciutat per la pobresa – Ajuntament de València.
2.3.- Presentació de la tesi doctoral del becari Florindo Martins.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple manifesta per assentiment donarse per informat dels punts tractats. Respecte del punt 2.2, s’acorda aportar al
Fòrum WACAP l’exposició fotogràfica sobre Madagascar, entre d’altres aportacions
possibles.
3.- Informe i aprovació, si escau, de mesures de suport a la realització de la II
Setmana Intercultural de la Universitat de València (Prof. Josep Maria Jordan).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment donar
suport a la II Setmana Intercultural, amb la possibilitat de variar la data per a que
no hi haja coincidència amb el Congrés Internacional de Cooperació al
Desenvolupament.
4.- Informe de gestió sobre l’Encontre Estatal de Càtedres Unesco a la Universitat
de València. Aprovació, si escau, de mesures al respecte. (Profª. Eva Barreno
Rodríguez).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
continuar endavant amb la proposta i buscar els fons necessaris i fer les gestions
oportunes per poder celebrar l’Encontre de Càtedres Unesco a València.
5.- Informe i aprovació, si escau, de mesures de gestió de la pròxima convocatòria
d’Ajuda a Taxes de Matrícula a estudiants propvinents de països en vies de
desenvolupament. (Prof. Josep Maria Jordan).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
reprendre el criteri geogràfic i d’aprofitament acadèmic. El Ple considera que el
criteri personal i econòmic es complicat de gestionar encara que es considera
convenient, a ser possible, es faça un seguiment personal.
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6.- Informe i aprovació, si escau, de mesures de gestió sobre propostes de
projectes de cooperació que se presenten al Patronat Sud-Nord. (Prof. Josep Maria
Jordan)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
de fer una convocatòria interna de projectes anual en el primer trimestre de cada
curs amb l’objectiu de poder ordenar les peticions que vagen arribant.
7.- Informe i aprovació d’altres propostes (prof. Josep María Jordan Galduf):
7.1.- Proposta del prof. Benito Gimeno sobre Jornades ACOAC.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
encomanar gestions al Prof. Francisco Donat per aclarir la proposta, i si es
considera adient, cedir locals i col·laborar amb la difusió i propaganda.
7.2.- Proposta de col.laboració amb JARIT (Prof. Joan Lacomba)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment assumir
l’allotjament en un col·legi major de les persones que puguen vindre, assenyalades
en el document de proposta.
7.3.- Proposta de col·laboració amb IAC (Prof. Joan Onrubia)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment ajornar
la decisió i demanar més informació sobre els candidats, país i universitats d’origen.
7.4.- Proposta de projecte de cooperació del prof. Javier García Gómez (Prof. Joan
Onrubia)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
desestimar la proposta, i se’l convida a presentar-la a la propera convocatòria
interna de projectes.
7.5.- Proposta d’edició llibre prof. Jorge Arturo Chaves Ortiz (Profª Nuria Tabanera).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
la proposta amb la condició de modificar l’índex i que aparega la col·laboració de
membres del Departament d’Ètica i Filosofia de la Ciència.
Com a altres propostes, en aquest punt 7, el Ple decideix per assentiment aprovar
que el programa de Beques 0’7 La Coma duga el nom del professor “Arcadi Gotor
Sicilia”.
8.- Torn obert de paraules.
No hi ha paraules demanades.
9.- Lectura i aprovació, si escau, dels acords presos en aquesta sessió.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
els acords presos en aquesta sessió i expressats en aquest document.
Ple del 26 d’octubre de 2005
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1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió anterior de 12
de juliol de 2005 (Profª. Maria Luisa Contrí / Profª. Nuria Tabanera)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
l’acta de la sessió anterior.
2.- Informe del President Executiu del Patronat Sud-Nord:
2.1.- Gestions del I Congrés de Cooperació Internacional (CONCUVRIC)
Es manifesta que la roda de premsa celebrada al respecte no va aconseguir tots els
objectius previstos. S’informa que hi ha més d’un centenar d’inscrits, vuitanta
comunicacions a les tres àrees temàtiques previstes què han estat ben distribuïdes
pel comité científic. Es fa atenció al programa disponible. L’inici del Congrés serà el
17 de novembre al Palau de la Música. Hom informa que la ponent Somaly Mam ha
tingut que ser substituïda. La cloenda serà el 19 de novembre. Ja s’ha signat el
conveni de finançament del congrés.
2.2.- Reunió WACAP. Ciutat per la pobresa – Ajuntament de València.
Sobre la marxa de les reunions prèvies als actes preparatoris de la reunió de
l’Aliança de Ciutats contra la pobresa (WACAP) per a coordinació d’actes promoguts
per l’Ajuntament de València amb la col.laboració de les universitats. La Universitat
de València ha proposat la celebració d’un exposició sobre Madagascar y la
presentació del llibre sobre “La cooperació al desenvolupament i les universitats
valencianes” (edició coordinada pel prof. Antuñano i el Sr. Revert). Hom proposa
que es presente amb la Universitat Politècnica, el mateix dia de la inauguració de
l’exposició sobre Madagascar (aquest llibre no podrà aparèixer durant el congrés
perquè s’ha produït un retardament en el lliurament de textos per part d’algunes
universitats com la Politècnica i la d’Elx).
2.3.- Informe previ sobre pressupost de 2006.
El Sr. Cristobal Suria informa sobre la presentació del pressupost:
.- Es manté, en principi, la partida d’InfoSud.
.- La línia pressupostària 1.1.4 sobre “Curs de postgrau de cooperació 2005” s’ha
de preveure traslladar-la a 2006, incorporant-la a la partida 1.1.3 “Projectes i
cooperació universitària”.
D. Manuel Costa suggereix que si l’orígen era per a beques es mantinga aqueix
destí.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple es dóna per informat i per
assentiment acorda passar la partida 1.1.4. “Curs de postgrau de Cooperació 2005” a la partida 1.1.3 “Projectes i cooperació universitària”. També s’acorda
incloure el nom d’Arcadi Gotor a les Beques de “La Coma”.
2.4.- Concessió Beques de Residència CEIM-La Salle
2.5.- Informe – memòria del programa Ucraïna 2000 (2005)
PNUD

2.6.- Presentació Informe Mundial sobre Desenvolupament Humà 2005 .
2.7.- Informe InfoSud: activitats i reformulació Projecte Generalitat.
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Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple es dóna per informat sobre
aquests punts de l’ordre dels dia tractats.
3.- Informe de gestió sobre l’Encontre Estatal de Càtedres Unesco a la Universitat
de València. Aprovació, si escau, de mesures al respecte. (Profª. Eva Barreno
Rodríguez).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
prorrogar el contracte de la treballadora Amparo Sáez Cuesta per a treballar en la
preparació de l’Encontre Estatal de Càtedres Unesco, amb càrrec al Patronat.
4.- Informe i aprovació, si escau, de proposta de resolució sobre Professors
Visitants a Càtedres Unesco i Mediterrània 2006 (Prof. Josep Maria Jordan).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
la proposta de la Comissió de Càtedres segons es detalla a l’acta de la sessió que
mantingueren (veure Annex 1).
5.- Informe i aprovació, si escau, de resolució a peticions especials relatives al
programa d’Ajuda a Taxes de Matrícula 2005-2006 (Prof. Josep Maria Jordan)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment:
.- Aprovar la petició de la professora Consuelo Cerviño sobre estudiants
dominicans.
.- Aprovar la petició de Benazzouz Abdennasser.
.- Denegar la petició Claudia Carlota Saz Madrid
6.- Informe i aprovació d’altres propostes (prof. Josep María Jordan Galduf):
6.1.- Proposta del Consolat Honorari de la República de El Salvador sobre ajuda
humanitària.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment suggerir
una contestació del Rector explicant les accions existents.
6.2.- Proposta de col.laboració amb IAC.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment ajornar
la decisió i obtenir més informació.
6.3.- Proposta de col.laboració amb Mundialito 2005.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
una col.laboració de sis mil euros (6000 €).
6.4.- Proposta de col.laboració amb Xarxa de suport sanitari en Equador (F. Donat)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
sol.licitar més informació i se suggereix la necessitat de presentar projectes
susceptibles de finançament.
6.5.- Altres propostes
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Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
:
1.- La proposta de la Comissió de Coordinació i Seguiment de les Beques de
Residència i assumir el cost de manteniment, allotjament i assegurança del
coordinador del programa de Beques (CEiM-La Salle) tractac en el punt 2.4.
2.- La proposta de col.laboració de l’estudiant de Tercer Cicle Said Aranival Rovira
amb un aportació del Patronat de cost equivalent a les taxes de Tercer Cicle.
3.- Acceptar la candidatura, per a principis de 2007, d’organitzar amb el Ceim el
Congrés Nacional d’Immigració.
7.- Torn obert de paraules.
8.- Lectura i aprovació, si escau, dels acords presos en aquesta sessió.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment els
acords reflectits en aquest extracte.
Ple del 21 de desembre de 2005
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió anterior de 26
d’octubre de 2005 (Profª. Maria Luisa Contrí / Profª. Nuria Tabanera)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
l’acta de la sessió anterior.
2.- Informe del President Executiu del Patronat Sud-Nord:
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple es dóna per informat.
3.- Informe de gestió sobre l’Encontre Estatal de Càtedres Unesco a la Universitat
de València. Aprovació, si escau, de mesures al respecte. (Prof. Manuel Costa i
Profª. Eva Barreno Rodríguez).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment que:
les despeses de desplaçament dels assistents correguen a càrrec dels
participants,
fer una reserva de trenta mil euros (30.000 €) del pressupost del
Patronat en 2006.
D. Manuel Costa i D. Rafael Gil siguen els qui coordinen el programa.
4.- Informe i aprovació, si escau, de programació (cursos) de les Càtedres Unesco i
Mediterrània 2006 (Prof. Josep Maria Jordan).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
la programació de Càtedres UNESCO i Mediterrània per a 2006.
5.- Informe sobre la situació laboral en el Patronat Sud-Nord i aprovació, si escau,
de mesures al respecte. (Prof. Josep Maria Jordan).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment:
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Acordar contractar provisionalment i de manera ràpida una persona fins
que es resolga la situació de Luisa Cardona.
Acordar que per a la preparació de l’Encontre Estatal de Càtedres Unesco
se li faça un nou contracte a Amparo Sáez Cuesta.
6.- Informe i aprovació, si escau, de tancament pressupostari en 2005 i de
pressupost del Patronat Sud-Nord per a 2006. (Prof. Josep Maria Jordan i Sr.
Cristóbal Suria)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
l’informe de tancament pressupostari de 2005 i el pressupost de 2006, acceptant
fer un reserva de deu mil euros (10.000 €) per a dotar dues beques en la
Residència de Codesenvolupament.
7.- Informe sobre projectes editorials iniciats i aprovació, si escau, noves propostes
de publicacions (Prof.ª Núria Tabanera)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, i en absència del professor Josep Maria
Jordan Galduf, el Ple decideix per assentiment acordar:
Donar el termini de fins a primers de març perquè els autors guardonats
amb el I Premi d’Assaig acaben de lliurar el text definitiu a publicar o si no, no es
podran publicar.
La publicació del títol “ Entre global i local, passant per Europa i la
Mediterrània “, amb la matització del Rector que les despeses d’edició no siguen a
càrrec del Patronat sinó que es busque d’altre pressupost.
8.- Informe i aprovació d’altres propostes (prof. Josep María Jordan Galduf):
8.1.- Proposta de manteniment de col·laboració amb JARIT
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment acceptar
la proposta d’ajornament de l’activitat prevista en 2005 i mantindre la col.laboració
del patronat en 2006.
8.2.- Proposta de col·laboració amb IAC.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
col·laborar amb aquesta activitat aportant el cost de fins a dues beques per a algun
dels participants, provinents de El Salvador i/o Nicaragua, països amb els quals la
Universitat de València manté convenis i projectes amb les seues respectives
universitats.
8.3.- Proposta de col·laboració amb iniciatives en Bolívia.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment no donar
tràmit a la petició per considerar que la Universitat de València ja està implicada en
altres projectes en aquest país.
8.4.- Sol·licituds d’ajuda a Taxes.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment:
a)
acceptar la sol·licitud de l’estudiant Amal Basraoui
b)
no acceptar la sol·licitud de Azazma Jalal per no ajustar-se la seua
petició als criteris de matrícula i de petició de ajuda a taxes establert.
8.5.- Altres propostes
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Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
la proposta de col.laborar amb l’organització Rudraksa en donar suport a la creació
d’una escola amb el patrocini de la UVEG.
9.- Torn obert de paraules.
No hi ha.
10.- Lectura i aprovació, si escau, dels acords presos en aquesta sessió.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple es dona per assabentat de la
lectura de cadascú dels acords presos en aquesta sessió i decideix per unanimitat
aprovar-los.

2.3. DE LA REPRESENTATIVITAT DEL PATRONAT SUD-NORD
El President Executiu del Patronat Sud-Nord, o persona en qui delegue, representa
aquesta entitat en els òrgans següents:
1. Representant de la Universitat de València en el Consell Assessor de la Comissió
Executiva del Programa de Cooperació amb Països en Vies de Desenvolupament de
la Generalitat Valenciana.
2. Vocal del Patronat de la Fundació General de la Universitat de València.
3. Representant de la Universitat de València en el Consell de Direcció del Col·legi
Major Universitari La Coma.
4. Membre col·laborador de la Coordinadora d’Organitzacions No Governamentals
per al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
5. Membre de la Comissió de Seguiment del Conveni de la Universitat de València i
l’ONGD valenciana Médicos del Mundo.
6. Membre de la Comissió 0’7 dels Programes de Solidaritat amb el Tercer Món:
Una Nau de Solidaritat de la Universitat de València.
7. Representant de la Universitat de València en la Comissió Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional de la Xarxa de l’Institut Joan Lluís Vives.
8. Responsable coordinador de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el
Desenvolupament de la Universitat de València davant la UNESCO i el Conveni
signat en 1994 entre aquesta entitat i la Universitat de València.
9. Representat pel Patronat Sud-Nord en la Comissió d’Ajudes a Projectes de
Cooperació i Solidaritat del CADE.

10.Representat pel Patronat Sud-Nord en la Comissió de selecció del Programa de
Voluntariat UNITeS del CADE.
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11.Co-Director del I Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament
organitzat per CUVRIC amb el suport de la Generalitat Valenciana.

2.4. DE L’EQUIP DE TREBALL DEL PATRONAT SUD-NORD
Els programes, projectes i activitats del Patronat Sud-Nord són duts a terme per
la presidència executiva, els delegats que oportunament són designats d’entre els
membres del Ple i el treball de gestió assalariat de l’equip tècnic.
Per manament del reglament intern del patronat, els membres del patronat
exerciran el seu càrrec gratuïtament, sense que en cap cas puguen percebre
retribucions pel compliment de la seua funció (Art. 6.7)
D’entre els membres del Ple del Patronat les delegacions o programes de treballs
assignats han estat els següents:
Membre del Ple del Patronat
FRANCISCO DONAT COLOMER

Delegació :

JOAQUÍN GARCÍA ROCA

Comissió de selecció de Beques Manuel Castillo
i Comissió Beques Residència
Codesenvolupament

JOSÉ ENRIQUE BIGNÉ ALCAÑIZ

Comissió de selecció Beques UNITe’s

EVA BARRENO RODRÍGUEZ

Coordinadora acadèmica de la Càtedra
UNESCO

JOSÉ LUIS MIRALLES ADELL

Coordinador acadèmic de la Càtedra
Mediterrània

JUAN E. ONRUBIA FUERTES

Delegat per a projectes de cooperació

ISIDRO ANTUÑANO MARURI

Delegat per a InfoSud. Delegat U.V. en l’equip
director del Curs de postgrau de cooperació.
Comissió de selecció de Beques Manuel Castillo

NÚRIA TABANERA GARCÍA

Delegada per a publicacions

JOAN LACOMBA VAZQUEZ

Comissió de Càtedres i Delegat per a V
Congrés Nacional sobre Immigració

Relacions amb ONGD’s i Coordinadora

L’equip tècnic del patronat executa, gestiona i administra les tasques, programes
i projectes que li són encomanats pels òrgans de govern del Patronat Sud-Nord, de
la Fundació o de la Universitat. El personal laboral en plantilla assignat al patronat
Sud-Nord està composat per dos tècnics superiors i un tècnic documentalista, i ha
de comptar amb la col·laboració dels serveis centrals de la Fundació.
Des d’abril de 2004 un dels tècnics superiors de gestió es troba de baixa laboral
per malaltia que s’ha interromput entre gener i abril de 2005 per una baixa per
maternitat, rere la qual s’ha reanudat la baixa per malaltia. Aquesta baixa
continuava activa a finals de 2005. La Fundació ha aprovisionat aquesta vacant
amb la contractació interina d’un tècnic superior de gestió. Açò no ha impedit, a
causa dels processos de selecció, que la vacant quedara sense cobrir els mesos
complets de gener, maig i desembre de 2005, la qual cosa ha repercutit,
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ineludiblement, en la correcta planificació i gestió del treball en el Patronat.
Tanmateix la programació del patronat no s’ha interromput en cap moment.
Durant 2005 la Secretaria Tècnica del I Congrés Internacional de Cooperació al
Desenvolupament ha estat coordinada pel Patronat Sud-Nord. A l’efecte s’ha
incorporat a l’equip de treball del Patronat des del 18 d’abril de 2005, un tècnic
mitjà de projecte.
Per acord del Ple de 9 de juny de 2005, el tècnic superior de gestió, Sr. Ximo
Revert, és designat Cap Tècnic responsable del Patronat a efectes d’estructura,
organització i funcionament tècnic d’aquest patronat.

2.5. DELS PROGRAMES D’ACTUACIÓ
2.5.1.

Programa de projectes de cooperació

Dins d’aquest programa se gestionen totes aquelles iniciatives conduents a la
formulació, execució, seguiment i justificació de projectes de cooperació al
desenvolupament. El caràcter plurianual de totes aquestes gestions fa que algunes
d’aquestes iniciatives posades en marxa anys en rere contin uen estant vigents a
efectes de tramitació o finalització.
Els projectes són formulats per iniciativa pròpia del Patronat o a proposta
d’altres instàncies universitàries o de la societat valenciana. En aquest cas hauran
de ser analitzats i assumits pel Patronat que els donarà cobertura institucional
davant terceres instàncies que aporten recursos o subvencions. Els projectes
compten amb un coordinador que exerceix el control, direcció i supervisió dels
projectes i actua com a responsable subsidiari junt amb el Patronat davant les
entitats subvencionadores del projecte.
L’aportació del Patronat pot ser de dos tipus: aportació de recursos humans i
tècnics en la formulació i gestió del projecte; i alternativa o complementàriament
aportant finançament, essent aquest modalitat menys habitual.
Durant 2005 des d’aquest programa de treball s’han gestionat els següents
projectes:
PROJECTE BENIN
PROJECTE 3005/1999
Coordinació i Gestió: Patronat Sud-Nord de la
« PROJECTE ESPECÍFIC CASES
Fundació General de la Universitat de València
EN COSTA D’IVORI/BENIN AMB
Finançament :
ZONA D’AFECCIÓ DE MALÀRIA”
- Generalitat Valenciana
Coordinació: Professor Santiago
Amb la col·laboració de:
Mas Coma – Dpt. Parasitologia –
- Institut Pierre Richet
Universitat de València
- Universitat de València
- Ministeri d’Educació i Cultura
Gestions d’última fase i preparació d’informes de seguiment i d’informe final del
projecte. Atenció a requeriment finals per part de la D. G. de Cooperació de la
Generalitat Valencia. Comprovació de l’ingrés de la quantia pendent de subvenció.
Finalitzat en 2005.
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PROJECTE PERÚ I EQUADOR
PROJECTE 3006/1999
Coordinació i Gestió: Patronat Sud-Nord de la
« SALVAR VIDES DE XIQUETS
Fundació General de la Universitat de València
AL PERÚ I L’EQUADOR
Finançament :
MITJANÇANT TELEDETECCIÓ
- Generalitat Valenciana
SATELITAL I SISTEMES
Amb la col·laboració de:
D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA”
- Europees (Programa ALFA)
Coordinació: Professor Santiago
- A.E.C.I.
Mas Coma – Dpt. Parasitologia – - Ministeri d’Educació i Cultura
Universitat de València
- Institut de Medicina Tropical «Daniel A.
Carrión”
- Universitat de València
Gestions d’última fase i preparació d’informes de seguiment i d’informe final del
projecte. Atenció a requeriment finals per part de la D. G. de Cooperació de la
Generalitat Valencia. Comprovació de l’ingrés de la quantia pendent de
subvenció. Finalitzat en 2005.
PROJECTE CORRESPONSALES DEL SUR
PROJECTE 2019/2004
Coordinació i Gestió: Patronat Sud-Nord de la
« PROGRAMA DE RÀDIO PARA
Fundació General de la Universitat de València
LA SENSIBILIZACION DE LA
Finançament :
COOPERACIÓN AL
- Generalitat Valenciana
DESARROLLO:
- Patronat Sud-Nord
CORRESPONSALES DEL SUR»
Amb la col·laboració de:
Coordinació: Professor Joaquín
- Col.legi Major Universitari La Coma
García Roca – Patronat Sud- Associació Jovesolides
Nord
- Radio Nacional de España
Gestió administrativa i comptable del projecte durant 2005. Previsió de
finalització i justificació en 2006

PROJECTE INFOSUD
PROJECTE 2036/2003
Coordinació i Gestió: Patronat
« OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS
Sud-Nord de la Fundació General
DOCUMENTALES PARA EL APOYO A LA
de la Universitat de València
SENSIBILIZACIÓN Y LA FORMACIÓN SOBRE
Finançament :
PAISES EN VÍAS DE DESARROLLO, DE
- Generalitat Valenciana
INFOSUD»
- Patronat Sud-Nord
Coordinació: Prof. Josep Maria Jordan
Amb la col·laboració de:
Coordinació Tècnica: Professor Isidro
Antuñano, Delegat d’Infosud pel Ple del PSN, i
Francisca Ginés Huertas, Directora d’InfoSud
– Patronat Sud-Nord
Seguiment del projecte presentat: adquisició de llibres i fons documental i
disseny de campanya de sensibilització. Finalització del projecte: justificació
davant la Generalitat Valenciana.

PROJECTE INFOSUD
PROJECTE 2031/2005
« SERVICIO
INTERUNIVERSITARIO
DE
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN RED

DIGITAL
Coordinació i Gestió: Patronat
Sud-Nord de la Fundació General
de la Universitat de València
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SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. Finançament :
(INFOSUD DIGITAL) »
- Generalitat Valenciana
Coordinació: Prof. Josep Maria Jordan
- Patronat Sud-Nord
Coordinació Tècnica: Francisca Ginés Huertas, Amb la col·laboració de:
Directora d’InfoSud – Patronat Sud-Nord
Seguiment del projecte presentat: adquisició de llibres i fons documental i
disseny de campanya de sensibilització. Finalització del projecte: justificació
davant la Generalitat Valenciana.

PROJECTE NICARAGUA 0’7 NÒMINES
« DOTACIÓ D’INFRASTUCTURA INFORMÀTICA Coordinació i Gestió: Patronat
A
LA
UNIVERSITAT
DE
UNAM-LEON, Sud-Nord de la Fundació General
NICARAGUA »
de la Universitat de València
Coordinació: José Antonio Vázquez (Director
Finançament :
d’Informàtica)
- 0’7 Nòmines de la Universitat
Coordinació Tècnica: Carmen Mifsut,
de València. Patronat Sud-Nord.
Amb la col·laboració de: Servei
d’Informàtica.
Etapa final d’aquesta última fase del projecte. Enviament d’equipament i
manteniment informàtic a Nicaragua. Embarcament i lliurament a les autoritats
universitàries nicaragüenques.

PROJECTE ENCUENTRO UNESCO
« JORNADAS
DE
ENCONTRO
DE
LAS Coordinació i Gestió: Càtedra
CÀTEDRES UNESCO DE ESPAÑA A LA UNESCO de la UV - Patronat
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA »
Sud-Nord (FGUV)
Finançament :
Coordinació: Josep Maria Jordan Galduf i Eva
- Patronat Sud-Nord.
Barreno Rodríguez (Coordinadora acadèmica
- AECI
de la Càtedra))
- Universitat de València
Coordinació Tècnica: Ximo Revert (Cap Tècnic
- Universitats Espanyoles
del Patronat)
- Bancaixa
Amb la col·laboració de:
Comisión Española de
Cooperación con la Unesco.
Vicerrectorado de Cultura
Vicerrectorado de Politica
Científica y Cooperación
Internacional de la UVEG.
En 2005 s’elabora i projecta el contingut de la in iniciativa. Es realitzen gestions
de coordinació, d’esborrany de programació i de recerca de finançament.
L’activitat està prevista que s’execute al primer trimestre de 2006.

2.5.2. PROGRAMA DE FORMACIÓ. CÀTEDRES UNESCO I
MEDITERRÀNIA
Durant l’any 2005, 336 alumnes s’han matriculat i participat als cursos i
seminaris de les Càtedres UNESCO i Mediterrània i han obtingut els respectius
crèdits de lliure opció en el seu cas. S’han ofertat un total de 270 hores lectives i
27 crèdits, per a un total de 35 cursos de diversa temàtica impartits arreu dels
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campus universitaris de la Universitat de València i on han participat 12 professors
de diversa especialització i procedència. La mitjana de participació per curs ofertat
ha estat de 28 alumnes.
L’oferta de cursos de les càtedres es complementa amb la realització de diverses
activitats oferides pels professors i organitzades des del Patronat Sud-Nord en
col.laboració amb els departaments i instituts universitaris que van presentar les
candidatures seleccionades. A 2005, s’han impartit 5 conferencies, amb un
nombrós èxit de públic i realitzades al Centre Cultural Bancaixa.
El programa de formació prepara la seua oferta formativa a partir de la
Convocatòria Internacional a professors visitants de les Càtedres: amb
convocatòries diferenciades per a la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el
Desenvolupament i altra per a la Càtedra Mediterrània. A aquestes convocatòries
concorren els departaments i instituts universitaris de la universitat de Valencia que
presenten candidatures de professors o experts externs procedents d’altres països i
universitats.
Els coordinadors acadèmics de les càtedres junt amb la presidència executiva
incentiven la campanya de difusió d’aquesta convocatòria presentant-la
públicament davant el conjunt de degans de les facultats que integren la Universitat
de València.
La Comissió de Càtedres emanada del Ple del Patronat i assistida pel coordinador
tècnic de les càtedres, avalua les candidatures i proposa al Ple una resolució, a
partir de la qual se conforma l’activitat anual de tot el programa durant l’any
natural. Els departament que han participat en la convocatòria han estat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dept. Psicologia Bàsica
Dept. Teoria dels Llenguatges
Jardí Botànic
Institut Universitari d’Estudis de la Dona
Dept. Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Dept. Sociologia i Antropologia Social
Dept. Treball Social i Serveis Socials
Dept. Botànica
Dept. Filosofia Moral

Durant 2005 el Patronat Sud-Nord ha continuat la tasca des de la comissió
tècnica de manteniment del conveni amb l’entitat que finança el programa de
Càtedres de la Universitat de València: Bancaixa. Entre les tasques desenvolupades
estan: informar puntualment de la programació a realitzar, l’establiment d’una
programació conjunta d’activitats complementàries (principalment conferències del
professors visitants), millora del sistema de representació i difusió d’imatge
corporativa. Aquesta comissió tècnica està integrada per Antoni Palau (Gestor de
màrqueting i comunicació de Bancaixa) i Ximo Revert (Cap Tècnic del Patronat SudNord).
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2.5.2.1. CÀTEDRA UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament
2.5.2.1.1. Presentació i professors visitants.
Aquesta Càtedra es crea vinculada al Patronat Sud-Nord per promoure activitats de
cooperació i intercanvi amb institucions de països en desenvolupament i
especialment adreçades al foment de la cooperació interuniversitària.
L’objectiu de la Càtedra és promoure projectes coordinats d’investigació, docència,
informació i documentació en tots els àmbits acadèmics i afavorir la col·laboració
entre els departaments de la Universitat i d’altres institucions en particular, de les
regions dels estats àrabs i d’Amèrica llatina i el Carib.
De manera experimental, la Càtedra UNESCO començà a funcionar des del curs
1993-94 i va quedar consolidada pel setembre de 1994 mitjançant la signatura d’un
conveni entre la UNESCO i la Universitat de València.
Les activitats de la Càtedra es desenvolupen en els àmbits següents:
• Creació de xarxes d’intercanvis universitaris.
• Promoció d’estades de curta durada de professors visitants.
• Promoció de l’elaboració i la difusió de materials didàctics sobre la
situació de països en desenvolupament.
• Programes d’ajuda directa destinats a millorar les infraestructures de
docència i investigació i a la formació d’especialistes.
La Càtedra UNESCO de la Universitat de València participa des de la seua
constitució en jornades d’avaluació del Programa Unitwin Càtedres UNESCO
d’Espanya. La darrera reunió es va celebrar a Càceres en 2003 i està prevista la
celebració de la pròxima reunió a la Universitat de València en febrer de 2006.
Atès que la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament compta amb el
cofinançament de Bancaixa, les seues activitats es difonen sota l’epígraf de Càtedra
UNESCO-Bancaixa.
Els responsables de coordinar el programa de Càtedra UNESCO són el President
Executiu del Patronat Sud-Nord, professor Josep Maria Jordán Galduf (des de el seu
nomenament), i el coordinador acadèmic de Càtedra UNESCO en el Ple del
Patronat, la professora Eva Barreno Rodríguez, i les tasques de gestió i
d’administració de la Càtedra UNESCO - UVEG són realitzades en la seua totalitat
pel personal tècnic laboral del Patronat Sud-Nord. A més a més, el Patronat SudNord – F.G.U.V. aporta els seus recursos tècnics i infraestructura per a la realització
de tot el programa.
Durant l’any 2005 la Càtedra ha estat visitada, de gener a desembre, pels següents
professors:
a.- ) Dª. Inés Eulalia Martínez (Equador). Directora de l’Escola de Gestió Local per
al Desenvolupament Sostenible. Universidad Politécnica Salesiana del Girón.
b.-) Dª Maria Maria Luisa Pignata (Argentina). Catedràtica de Química General i
Ambiental. Universidad de Córdoba.
c.-) Dª Maria Pilar Soteras del Toro (Cuba). Directora de la licenciatura en
Psicologia de la Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
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d.-) D Kieran McGrath (Irlanda). Subdirector de la Unitat de l’Hospital de St. Claire.
Dublin.
e.-) D. Eduardo Biondi (Itàlia). Catedràtic de Geobotànica i Ecologia Vegetal. Centro
Interdepartamental dell’Orto Botànic. Universitat Politècnica delle Marche.
f.-) D. David Crocker (EE.UU.) Departament de Filosofia i Política Pública.
Universitat de Maryland.
Aquest professorat participa activament a diverses iniciatives de la vida acadèmica
de la Universitat de València i en concret, de les activitats pròpies dels departament
o instituts universitaris que varen presentar les seues candidatures. Durant la seua
estadia totes les intervencions públiques d’aquests professors a nivell local, estatal
o internacional es fan sota la consideració de professors visitants de la Càtedra
Unesco de la Universitat de València.
La conformació de l’oferta de cursos com a crèdits de lliure opció es tramita davant
el Vicerectorat d’Estudis una vegada que aquesta programació és aprovada a
proposta del Patronat, pel Patronat de la Fundació. Aquesta programació de cursos
durant 2005 ha estat tal com s’indica a continuació:
Curs Codi:
Títol:

Professor:

Dates:
Lloc:
Certificació acadèmica:

Programa:

CUB

Les organitzacions de dones en els processos de
desenvolupament
local
sostenible.
Curs
General.
Inés Eulalia Martínez
Directora de l’Escola de Gestió Local per al
Desenvolupament Sostenible
Universitat Politec. Salesiana del Girón. Quito. Ecuador
Prof. Càtedra UNESCO-U.V. 2005.
Del 14 de Febrer al 3 de Març de 2005.
De 18:30 a 21:00 h. de dilluns a dijous.
Campus de Tarongers.
Consultar els distints mòduls.
30 h / 3 crèdits de lliure opció de la Universitat de
València.
Possibilitat de matrícula en cada mòdul d’1 crèdit, per
separat
(1+1+1 = 3 crèdits)
•
•
•

Curs Codi:
Títol:

Professor:

110 / 2005

Mètodes participatius en l’investigació social.
El desenvolupament local sostenible i la
participació social.
Les organitzacions de dones en el
desenvolupament sostenible en l’àmbit local.

CUB 111/ 2005

Les organitzacions de dones en els processos de
desenvolupament local sostenible. Mòdul I:
Mètodes participatius en l’investigació social.
Inés Eulalia Martínez
Directora de l’Escola de Gestió Local per al
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Dates:
Lloc:

Certificació acadèmica:
Programa:

Desenvolupament Sostenible
Universitat Politec. Salesiana del Girón. Quito. Ecuador
Prof. Càtedra UNESCO-U.V. 2005.
Del 14 al 17 de febrer de 2005.
De 18:30 a 21:00 h. de dilluns a dijous.
Campus de Tarongers.
Dilluns: aula 514 sud. Dimarts i Dimecres: aula 517
sud.
Dijous: aula 314 sud
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•
•
•

Curs Codi:
Títol:

Professor:

Dates:
Lloc:

Certificació acadèmica:
Programa:

Les organitzacions de dones en els processos de
desenvolupament local sostenible. Mòdul II:
El desenvolupament local sostenible i la
participació social.
Inés Eulalia Martínez
Directora de l’Escola de Gestió Local per al
Desenvolupament Sostenible
Universitat Politec. Salesiana del Girón. Quito. Ecuador
Prof. Càtedra UNESCO-U.V. 2005.
Del 21 al 24 de febrer de 2005.
De 18:30 a 21:00 h. de dilluns a dijous.
Campus de Tarongers.
Dilluns: aula 514 sud. Dimarts i Dimecres: aula 517
sud.
Dijous: aula 314 sud
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•

•

Títol:

Enfortiment institucional de ONGs i organitzacions
de base
Facilitació i animació en espais locals
Mètodes d’investigació quantitativa i qualitativa
aplicats a la participació comunitària.

CUB 112 / 2005

•

Curs Codi:

Memòria 2005

Desenvolupament sostenible i pràctiques socioeconòmiques en Amèrica Llatina.
Desenvolupament local sostenible: concepte i
experiències
Participació social en el desenvolupament local
sostenible.

CUB 113/ 2005

Les organitzacions de dones en els processos de
desenvolupament local sostenible. Mòdul III:

26

Fundació General de la Universitat de València
Patronat Sud-Nord. Solidaritat i Cultura

Memòria 2005

Les
organitzacions
de
dones
en
el
desenvolupament sostenible en l’àmbit local.
Professor:

Dates:
Lloc:

Certificació acadèmica:
Programa:

Inés Eulalia Martínez
Directora de l’Escola de Gestió Local per al
Desenvolupament Sostenible
Universitat Politec. Salesiana del Girón. Quito. Ecuador
Prof. Càtedra UNESCO-U.V. 2005.
Del 28 de Febrer al 3 de Març de 2005.
De 18:30 a 21:00 h. de dilluns a dijous.
Campus de Tarongers.
Dilluns i Dijous : aula 514 sud.
Dimarts i Dimecres: aula 517 sud.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•
•

Curs Codi:
Títol:

Professor:

Dates:
Lloc:
Certificació acadèmica:

Programa:

CUB

Títol:

120 / 2005

Contaminació i desenvolupament sostenible en
Sud-Amèrica. Curs General.
María Luisa Pignata
Catedràtica de Química General i Ambiental
Universitat Córdoba. Argentina
Prof. Càtedra Unesco-U.V. 2005.
Del 21 de Febrer al 10 de Març de 2005.
De 15:30 a 18:00 h. de dilluns a dijous.
Aula AF9. Facultat de Farmàcia
Campus de Burjassot
30 h / 3 crèdits de lliure opció de la Universitat de
València.
Possibilitat de matrícula en cada mòdul d’1 crèdit, per
separat
(1+1+1 = 3 crèdits)
•
•
•

Curs Codi:

Les organitzacions de dones i el canvi social: un
balanç de les experiències en Equador.
Les organitzacions de dones en els processos de
desenvolupament local sostenible.

Contaminació Ambiental i Bioindicadors.
Estratègies i Metodologies per a la detecció de la
Contaminació Ambiental.
Biomonitoratge de la Contaminació Atmosfèrica
per metalls pesats. Fonts d’error i estudi de casos.

CUB 121 / 2005

Contaminació i desenvolupament sostenible en
Sud-Amèrica. Mòdul I:
Contaminació Ambiental i Bioindicadors.
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Professor:

Dates:
Lloc:
Certificació acadèmica:
Programa:

María Luisa Pignata
Catedràtica de Química General i Ambiental
Universitat Córdoba. Argentina
Prof. Càtedra Unesco-U.V. 2005.
Del 21 al 24 de Febrer de 2005.
De 15:30 a 18:00 h. de dilluns a dijous.
Aula AF9. Facultat de Farmàcia
Campus de Burjassot
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•
•
•
•

Curs Codi:
Títol:

Professor:

Dates:
Lloc:
Certificació acadèmica:
Programa:

Curs Codi:
Títol:

Professor:

Memòria 2005

Contaminació de aigües, aire i sòls. Tipus de
contaminants: mobilitat i transferència.
Impacte de la contaminació sobre els ecosistemes.
Bioindicadors/ Biomonitors.
Selecció de espècies biomonitores.

CUB 122 / 2005

Contaminació i desenvolupament sostenible en
Sud-Amèrica. Mòdul II:
Estratègies i Metodologies per la detecció de la
Contaminació Ambiental.
María Luisa Pignata
Catedràtica de Química General i Ambiental
Universitat Córdoba. Argentina
Prof. Càtedra Unesco-U.V. 2005.
Del 28 de Febrer al 3 de Març de 2005.
De 15:30 a 18:00 h. de dilluns a dijous.
Aula AF9. Facultat de Farmàcia
Campus de Burjassot.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•
•
•
•

Selecció de l’àrea d’estudi i punts de mostratge.
Nombre de mostres i submostres.
Monitoratge espacial i temporal.
Paràmetres d’acumulació i de resposta.

CUB 123 / 2005

Contaminació i desenvolupament sostenible en
Sud-Amèrica. Mòdul III:
Biomonitoratge de la Contaminació Atmosfèrica
per metalls pesats. Fonts d’error i estudi de
casos.
María Luisa Pignata
Catedràtica de Química General i Ambiental
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Dates:
Lloc:
Certificació acadèmica:
Programa:

Universitat Córdoba. Argentina
Prof. Càtedra Unesco-U.V. 2005.
Del 7 al 10 de Març de 2005.
De 15:30 a 18:00 h. de dilluns a dijous.
Aula AF9. Facultat de Farmàcia
Campus de Burjassot.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•
•
•
•

Curs Codi:
Títol:

Professor:

Dates:
Lloc:
Certificació acadèmica:
Programa:

CUB

Professor:

140 / 2005

desenvolupament,

creixement

María Pilar Soteras del Toro
Directora carrera Psicologia
Universitat de Oriente. Santiago de Cuba.
Prof. Invitada Càtedra Unesco-U.V. 2005
Del 11 al 14 d’Abril de 2005.
De 15:30 a 18:00 h. de dilluns a dijous.
Seminari 2. 2ª pis. Facultat de Psicologia.
Campus de Blasco Ibáñez.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•
•

•
•
•

Títol:

Estimació de les fonts d’error associades al disseny
experimental.
Errors associats a la recol·lecció, conservació,
preparació i tractament de les mostres.
Avaluació dels resultats.
Anàlisis estadístics.

Adolescència,
humà i grup.

•
•
•
•

Curs Codi:

Memòria 2005

CUB

Adolescència i vida quotidiana..
Desenvolupament de l’adolescent i el grup com a
lloc de gènesi i transformació de la subjectivitat.
Adolescència i família.
Els adolescents i la família en Cuba.
Adolescents cubans
Grup familiar, desenvolupament i creixement de
l’adolescent.
Grup i creixement adolescent
Grup formatiu
Experiències. Grup Formatiu i modificació
d’actituds en adolescents.
150 / 2005

La prevenció de la violència sexual en el context
d’estratègies de desenvolupament sostenible.
Kieran Mcgrath
Subdirector de l’Unitat del Hospital de St. Clare.
President del Comité Director de NIAP. Dublín. Irlanda
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Prof. Invitatat Càtedra Unesco-U.V. 2005
Dates:
Lloc:
Certificació acadèmica:

Del 18 al 21 d’Abril de 2005.
De 16:00 a 18:30 h. de dilluns a dijous.
Aula 203-Sud.Campus del Tarongers.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.

Programa:

•
•
•

Curs Codi:

CUB

Títol:

Professor:

Dates:
Lloc:

Certificació acadèmica:
Programa:

Títol:

Professor:

Dates:
Lloc:

160 / 2005

L’investigació Qualitativa: Redimensionant els
estudis sobre el Desenvolupament Social.
Olga Velez Restrepo
Professora Titular i Investigadora. Facultat de Ciències
Socials i Humanes.
Universitat de Antioquia Medellín. Colòmbia
Prof. Invitada Càtedra Unesco-U.V. 2005
Del 14 al 16 de Juny de 2005.
De 16:00 a 19:30 h. de dimarts a dijous.
Aula 1-P-14. Primer pis. Facultat de Ciències Socials.
Edifici Departamental Occidental. Campus de
Tarongers.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•
•
•

Curs Codi:

Explotació sexual en països en desenvolupament.
Agressió sexual en Països en desenvolupament.
Estratègies de prevenció.

CUB

Les medicions del Desenvolupament Social.
Aspectes no quantificables del Desenvolupament
social.
Investigació Qualitativa i Desenvolupament Social.

100 / 2005

Anàlisi del paisatge per a un desenvolupament
sostenible. Curs General
Biondi Edoardo
Catedràtic de Geobotànica i Ecologia Vegetal. Coordinador
del Centre Interdepartamental dell’Orto Botànic de
l’Universitat Politec. delle Marche. Itàlia.
Prof. Càtedra UNESCO 2005
Del 17 al 9 de Novembre de 2005.
De 15:30 a 19:00 h. de dilluns a dimecres.
Aula Cavanilles. Jardí Botànic.
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Certificació acadèmica:

Programa:

C/ Quart 80.
30 h / 3 crèdits de lliure opció de la Universitat de
València.
Possibilitat de matrícula en cada mòdul d’1 crèdit, per
separat
(1+1+1 = 3 crèdits)
•
•
•

Curs Codi:
Títol:

Professor:

Dates:
Lloc:
Certificació acadèmica:
Programa:

Títol:

Professor:

Dates:

Flora i vegetació com a bioindicadors de la qualitat
ecològica del paisatge.
Anàlisi vegetacional del paisatge.
Gestió i conservació del territori.

CUB 101 / 2005

Anàlisi del paisatge per a un desenvolupament
sostenible. Mòdul I:
Flora i vegetació com a bioindicadors de la
qualitat ecològica del paisatge.
Biondi Edoardo
Catedràtic de Geobotànica i Ecologia Vegetal. Coordinador
del Centre Interdepartamental dell’Orto Botànic de
l’Universitat Politec. delle Marche. Itàlia.
Prof. Càtedra UNESCO 2005
Del 17 al 19 d’octubre de 2005
De 15:30 a 19:00 h. dilluns a dimecres
Aula Cavanilles. Jardí Botànic.
C/ Quart 80.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•
•
•
•

Curs Codi:

Memòria 2005

Concepte de paisatge.
Biodiversitat. Concepte i mètodes d’anàlisi.
L’Estudi de la Flora per a valorar i conservar la
biodiversitat.
La vegetació. Estructura i processos dinàmics
naturals.

CUB 102 / 2005

Anàlisi del paisatge per a un desenvolupament
sostenible. Mòdul II:
Anàlisi vegetacional del paisatge.
Biondi Edoardo
Catedràtic de Geobotànica i Ecologia Vegetal. Coordinador
del Centre Interdepartamental dell’Orto Botànic de
l’Universitat Politec. delle Marche. Itàlia.
Prof. Càtedra UNESCO 2005
Del 24 al 26 d’octubre de 2005
De 15:30 a 19:00 h. de dilluns a dimecres.
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Lloc:
Certificació acadèmica:
Programa:

Curs Codi:
Títol:

Professor:

Dates:
Lloc:
Certificació acadèmica:
Programa:

Aula Cavanilles. Jardí Botànic.
C/ Quart 80.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•
•
•

Anàlisi del paisatge per a un desenvolupament
sostenible. Mòdul III:
Gestió i conservació del territori.
Biondi Edoardo
Catedràtic de Geobotànica i Ecologia Vegetal. Coordinador
del Centre Interdepartamental dell’Orto Botànic de
l’Universitat Politec. delle Marche. Itàlia.
Prof. Càtedra UNESCO 2005
Del 8 al 9 de novembre de 2005.
De 15:30 a 19:00 h. de dilluns a dimecres.
Aula Cavanilles. Jardí Botànic.
C/ Quart 80.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•
•

•

Títol:

Professor:

Dates:

Interpretació del Paisatge
Cartografia de la vegetació i del Paisatge
Anàlisis de diverses tipologies del paisatge

CUB 103/ 2005

•

Curs Codi:

Memòria 2005

CUB

El paper de la vegetació: biodiversitat i naturalitat.
Models predictius del paisatge per a orientar la
gestió.
La directiva habitat per a la conservació dels
paisatges naturals europeus.
Metodologia per a la valoració de la qualitat
ambiental.

130 / 2005

Ètica
al
democràcia
General.

desenvolupament
sostenible,
deliberativa i tolerància. Curs

David Crocker
Departament de Filosofia y Política Pública
Professor de l’Universitat de Maryland
Prof. Càtedra Unesco-U.V. 2005
Del 14 de Novembre al 1 de Desembre de 2005.
De 16:00 a 18:30 h. de dilluns a dijous.

Lloc:
Certificació acadèmica:

30 h / 3 crèdits de lliure opció de la Universitat de
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València.
Possibilitat de matrícula en cada mòdul d’1 crèdit, per
separat
(1+1+1 = 3 crèdits)
Programa:

Curs Codi:
Títol:

Professor:

Dates:

•
•
•

Ètica del desenvolupament humà i sostenible.
Democràcia deliberativa i desenvolupament.
Tolerància i respecte com a valors per al
desenvolupament i la democràcia.

CUB 131 / 2005

Ètica
al
desenvolupament
sostenible,
democràcia deliberativa i tolerància. Mòdul I:
Ètica del desenvolupament humà i sostenible.
David Crocker
Departament de Filosofia y Política Pública
Professor de l’Universitat de Maryland
Prof. Càtedra Unesco-U.V. 2005.
Del 14 al 17 de Novembre de 2005.
De 16:00 a 18:30 h. de dilluns a dijous.

Lloc:
Certificació acadèmica:

10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.

Programa:

•
•

.
Curs Codi:
Títol:

Professor:

Dates:

•
•

Desenvolupament sostenible en l’entorn
internacional
Marc socio-econòmic de l’enfocament de les
capacitats
Bases ètiques de l’enfocament de les capacitats.
Experiències interculturals.

CUB 132 / 2005

Ètica
al
desenvolupament
sostenible,
democràcia deliberativa i tolerància. Mòdul II:
Democràcia deliberativa i desenvolupament.
David Crocker
Departament de Filosofia y Política Pública
Professor de l’Universitat de Maryland
Prof. Càtedra Unesco-U.V. 2005.
Del 21 al 24 de Novembre de 2005.
De 16:00 a 18:30 h. de dilluns a dijous.

Lloc:
Certificació acadèmica:
Programa:

10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•
•
•
•

Raó pública i ciutadania
Democràcia i desenvolupament humà.
Versions de democràcia deliberativa.
Noves d’iniciatives de participació democràtica.
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.
Curs Codi:
Títol:

Professor:

Dates:

CUB 133 / 2005

Ètica
al
desenvolupament
sostenible,
democràcia deliberativa i tolerància. Mòdul III:
Tolerància i respecte com a valors per al
desenvolupament i la democràcia.
David Crocker
Departament de Filosofia y Política Pública
Professor de l’Universitat de Maryland
Prof. Càtedra Unesco-U.V. 2005.
Del 28 de Novembre al 1 de Desembre de 2005.
De 16:00 a 18:30 h. de dilluns a dijous.

Lloc:
Certificació acadèmica:

10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.

Programa:

•
•
•
•

.

Processos de modernització i pluralisme.
Albanesos i servis, hindús i musulmans, jueus i
palestins
L’Ideal i les pràctiques de tolerància..
Institucions democràtiques a favor del
desenvolupament humà sostenible.

V Encuentro de Càtedras UNESCO de España
Durant 2005 la Càtedra UNESCO ha realitzat les gestions per organitzar el V
Encuentro de Càtedras UNESCO de España en la Universitat de València. Aquest
Encuentro inicialment programa per a desembre de 2005 va realitzar-se durant
2006. La proposta de programació d’aquest esdeveniment respon a la demanda
creixent per part del teixit civil i acadèmic de les Càtedres espanyoles per celebrar
unes jornades de treball des de que en juny de 2003 no s’han pogut reunir. La
Universitat de València a través de la gestió del Patronat ha preparat un programa
amb clara vocació per la conservació de la biodiversitat i de la diversitat cultural i
per relacionar les càtedres espanyoles amb les càtedres existents a la Mediterrània.
Les gestions d’organització i de recerca de finançament durant 2005 s’han realitzat
des del Patronat Sud-Nord amb la Comisión Española de Cooperación con la
UNESCO i amb la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas de la
Agencia Española de Cooperación que dirigeix D. Alfons Martinell Sempere.
Aquestes gestions han prosperat a partir de la gran acollida que en l’AECI ha tingut
la proposta i el programa presentats per la Càtedra UNESCO de la Universitat de
València. L’execució de l’Encuentro es realitzarà finalment per qüestions de
calendari en febrer de 2006.
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2.5.2.2. CÀTEDRA MEDITERRÀNIA
2.5.2.2.1. PRESENTACIÓ I PROFESSORS VISITANTS
El curs 1994-1995 la Universitat de València va acordar crear la Càtedra
Mediterrània, adscrita al Patronat Sud-Nord. Es tracta d’un projecte per a
potenciar el paper de València −de la Comunitat Valenciana− com a nus o pont
entre els països de la Mediterrània, amb el convenciment que aquesta és una de
les línies definitòries de l’aportació del nostre país a la Unió Europea: dins la Unió,
però relacionat també amb els països riberencs de la Mediterrània, interlocutors de
la major importància. A l’Estat espanyol, la Comunitat Valenciana, per les seues
característiques, pot jugar preferentment aquest paper d’interlocutor, sempre en
coordinació amb altres països europeus, sobretot França i Itàlia.
En definitiva, la Càtedra Mediterrània pretén aprofitar l’oportunitat de projecció
internacional de la nostra ciutat i la nostra Comunitat, no sols en el seu benefici,
sinó com a contribució decisiva a tot allò que, en opinió general dels experts,
constitueix el repte decisiu en què es juga part del nostre futur més pròxim i més
immediat. Aquesta aportació es concreta, a més a més, sempre en la perspectiva
de l’activitat universitària en les vessants acadèmica, d’investigació, social i de
cooperació.
D’aquesta manera, l’objectiu de la Càtedra Mediterrània és promoure projectes
coordinats d’investigació, docents, de formació i de documentació en tots els
àmbits acadèmics, i afavorir la col·laboració dels departaments de la Universitat i
amb altres institucions, principalment de les regions de la Mediterrània o amb les
que estiguen especialitzades en aquesta àrea geogràfica, econòmica, política,
cultural i social.
Els àmbits de desenvolupament de les activitats de la Càtedra són:
1. Establiment de xarxes d’intercanvis universitaris, preferentment a través
de la coordinació de departaments i d’unitats docents universitàries.
2. Estades de professors visitants especialitzats en problemes d’interès en
l’àmbit de la Mediterrània, que puguen establir relacions amb grups de
treball de la Universitat de València, o desenvolupar-les, si ja n’hi ha, amb
l’objectiu de conèixer aquestes problemàtiques, contribuir-ne a l’anàlisi, al
coneixement mutu, i proposar, si escau, línies d’actuació i contribuir amb
una activitat docent i investigadora durant la seua estada, concretada en
cada convocatòria.
3. Potenciar la tasca pròpia dels grups d’investigació de les nostres
universitats: de tesis doctorals o projectes, i també, òbviament, la creació
o la consolidació de xarxes o equips internacionals i interdisciplinars, de
contactes o trobades, i d’accions formatives.
La Càtedra Mediterrània s’ofereix, doncs, com a instrument d’educació, de cultura i
d’investigació per tal de constituir-se com una referència imprescindible en el
coneixement de la problemàtica que afecta la Mediterrània, una mena de banc de
dades i d’estudis amb la pretensió de conformar una xarxa interuniversitària.
La Càtedra Mediterrània compta per realitzar les seues activitats amb l’aportació
de la Universitat de València i el cofinançament de Bancaixa.
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Els responsables de coordinar el programa de la Càtedra Mediterrània són el
president executiu del Patronat Sud-Nord i el coordinador de la Càtedra en Ple del
Patronat, professor José Luis Miralles. El personal tècnic del Patronat Sud-Nord
s’encarrega del conjunt de la programació pel que fa a les tasques de gestió i
administració. A més, el Patronat aporta els seus recursos tècnics i d’infraestructura
per a la realització de tot el programa.
Durant l’any 2005 la Càtedra ha estat visitada, de gener a desembre, pels següents
professors:
a.- ) Jorge Arturo Chaves Ortiz, Investigador Titular Càtedra “Víctor Sanabria”
d’Ètica de l’Economia i del Desenvolupament. Universidad Nacional de Costa Rica
b.-) Marta Verginella, Professora associada Dept. Història, Universitat de
Ljubljana. Slovenia
c.-) Awatef Ketiti, Periodista i experta en temes de dones i mitjans de
comunicació.
d.-) Maria Rosa Buxarrais, Professora Titular del Dpt. de Teoria i Història de
l’Educació. Facultat de Pedagogia. Universitat de Barcelona
Aquest professorat participa activament a diverses activitats de la vida acadèmica
de la Universitat de València i en concret, de les activitats pròpies dels departament
o instituts universitaris que varen presentar les seues candidatures. Durant la seua
estadia totes les intervencions públiques d’aquests professors a nivell local, estatal
o internacional es fan sota la consideració de professors visitants de la Càtedra
Unesco de la Universitat de València.
La conformació de l’oferta de cursos com a crèdits de lliure opció es tramita davant
el Vicerectorat d’Estudis una vegada que aquesta programació és aprovada a
proposta del Patronat, pel Patronat de la Fundació. Aquesta programació de cursos
durant 2005 ha estat tal com s’indica a continuació:
Curs Codi:
Títol:

CM

510 / 2005

Polítiques econòmiques
sostenible. Curs General

i

desenvolupament

Professor:

Jorge Arturo Chaves Ortiz
Investigador Titular Càtedra “Víctor Sanabria”
d’Ètica de l’Economia i del Desenvolupament.
Universidad Nacional de Costa Rica
Prof. Càtedra Mediterrània- U.V. 2005

Dates:

Del 25 d’abril al 18 de maig de 2005.
De 16:00 a 19:30 h. de dilluns a dimecres

Lloc:
Certificació acadèmica:

Aula 102. Aulari Sud.
Campus de Tarongers.
30 h / 3 crèdits de lliure opció de la Universitat
de València.
Possibilitat de matrícula en cada mòdul d’1
crèdit, per separat
(1+1+1 = 3 crèdits).
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Programa:

•
Fonaments analítics
•
Impactes en la sostenibilitat.
•
Un model d’elaboració ètica de polítiques
sostenibles.

Curs Codi:

CM

Títol:
Professor:

Dates:
Lloc:
Certificació acadèmica:

511 / 2005

Polítiques econòmiques i desenvolupament
sostenible. Mòdul I: Fonaments analítics
Jorge Arturo Chaves Ortiz
Investigador Titular Càtedra “Víctor Sanabria”
d’Ètica de l’Economia i del Desenvolupament.
Universidad Nacional de Costa Rica
Prof. Càtedra Mediterrània- U.V. 2005
Del 25 al 27 d’Abril
De 16:00 a 19:30 h. de dilluns a dimecres.
Aula 102. Aulari Sud.
Campus de Tarongers.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat
de València.

Programa:

•
Desenvolupament sostenible: dimensió
ambiental i dimensió sòcio-política.
•
Interacció de perspectiva distributiva i
de contaminació ambiental.
•
Dos anàlisis complementaris: ex ante i
ex post. Resultats.

Curs Codi:

CM

Títol:

Professor:

Dates:
Lloc:
Certificació acadèmica:

512 / 2005

Polítiques econòmiques i desenvolupament
sostenible. Mòdul II:
Impactes en la sostenibilitat.
Jorge Arturo Chaves Ortiz
Investigador Titular Càtedra “Víctor Sanabria”
d’Ètica de l’Economia i del Desenvolupament.
Universidad Nacional de Costa Rica
Prof. Càtedra Mediterrània- U.V. 2005
Del 9 al 11 de maig de 2005.
De 16:00 a 19:30 h. de dilluns a dimecres.
Aula 102. Aulari Sud.
Campus de Tarongers.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat
de València.
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Programa:

•
Des de la competitivitat, l’eficiència i la
distribució de capacitats.
•
Elements de control de sostenibilitat.
•
Limitacions de l’enfocament econòmic i
necessitat d’ampliació.

Curs Codi:

CM

Títol:

Professor:

Dates:
Lloc:

513 / 2005

Polítiques
econòmiques
sostenible. Mòdul III:
Un
model
d’elaboració
sostenibles.

i
ètica

desenvolupament
de

polítiques

Jorge Arturo Chaves Ortiz
Investigador Titular Càtedra “Víctor Sanabria” d’Ètica
de l’Economia i del Desenvolupament.
Universidad Nacional de Costa Rica
Prof. Càtedra Mediterrània- U.V. 2005
Del 16 al 18 de maig de 2005.
De 16:00 a 19:30 h. de dilluns a dimecres.
Aula 102. Aulari Sud.
Campus de Tarongers.

Certificació acadèmica:

10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.

Programa:

•
Inserció d’allò ètic i allò polític en el procés
d’elaboració de polítiques econòmiques.
•
Anàlisi des dels impactes.
•
Participació dels stakeholders.
•
Suport analític plural.
•
Conclusions.

Curs Codi:

CM

Títol:

520 / 2005

Corrent migratòria i mobilitat social en l’Àrea AltAdriàtica i Mig-Europea.
Curs General

Professor:

Marta Verginella
Professora associada Dept. Història
Universitat de Ljubljana. Slovenia
Prof. Càtedra Mediterrània- U.V. 2005.

Dates:

Del 9 al 26 de maig de 2005.
De 18:30 a 21:00 h. de dilluns a dijous
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Lloc:

Certificació acadèmica:

Saló de Graus.
Facultat de Filologia.
Campus de Blasco Ibáñez.
30 h / 3 crèdits de lliure opció de la Universitat de
València.
Possibilitat de matrícula en cada mòdul d’1 crèdit,
per separat
(1+1+1 = 3 crèdits).

Programa:

•

Curs Codi:

CM

Títol:

Memòria 2005

Fenomen migratori en un àrea multiètnica.
Aproximacions i fonts.
•
Migracions i mobilitat entre el segle XIX i XX.
•
Migracions i ús polític de la història entre
Itàlia i la ex Iugoslàvia.

521 / 2005

Corrent migratòria i mobilitat social en l’Àrea AltAdriàtica i Mig-Europea. Mòdul I. Fenomen migratori
en un àrea multiètnica. Aproximacions i fonts.

Professor:

Marta Verginella
Professora associada Dept. Història
Universitat de Ljubljana. Slovenia
Prof. Càtedra Mediterrània- U.V. 2005.

Dates:

Del 9 al 12 de maig de 2005.
De 18:30 a 21:00 h. de dilluns a dijous

Lloc:

Certificació acadèmica:
Programa:

Saló de Graus.
Facultat de Filologia.
Campus de Blasco Ibáñez.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•
Introducció: Enfocaments històricodemogràfics i històrico antropològics en l’estudi de
les migracions; fonts i qüestions interpretatives.
•
El marc històric-polític de l’àrea NordAdriàtica, Mig- Europea i balcànica entre el segle
XVIII i XIX; la fi dels Imperis i l’edat dels
totalitarismes en les zones multiètniques de l’Àrea
Alt-Adriàtica i Mig-Europea.
•
Migracions de l’antic règim. Diàspores
mercantils i mediacions culturals entre l’Àrea AltAdriàtica i Mig-Europea.
•
L’invenció de la societat estàtica. Les formes
de migració de temporada des les voreres de la
República veneciana cap a Hongria i Rússia.
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Títol:

CM

Memòria 2005

522 / 2005

Corrent migratòria i mobilitat social en l’Àrea AltAdriàtica i Mig-Europea. Mòdul II. Migracions i
mobilitat entre el segle XIX i XX.

Professor:

Marta Verginella
Professora associada Dept. Història
Universitat de Ljubljana. Slovenia
Prof. Càtedra Mediterrània- U.V. 2005.

Dates:

Del 16 al 19 de Maig de 2005.
De 18:30 a 21:00 h. de dilluns a dijous

Lloc:

Certificació acadèmica:

Saló de Graus.
Facultat de Filologia.
Campus de Blasco Ibáñez.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.

Programa:

•
Triest. La creació austríaca d’una ciutat
artificial i la varietat de recorreguts migratoris.
Apropament a l’estudi d’una comunitat sense
fronteres ètniques establides, trets socials i
religiosos de les diàspores mercantils (hebreus,
serbis ortodoxes, grecs, protestants...)
•
Recorreguts d’immigracions, comunitats
imaginades i conflicte nacional en un context
multiètnic.
•
Dones emigrants (venedores de pa, criades i
criatureres) entre les fronteres socials i nacionals.
•
Dones fugint cap a Àfrica. Les criatureres i les
governants eslovenes en l’Alexandria de Egipte.
Estudis històrics i la creació d’un nou mite.

Curs Codi:

CM

Títol:

523 / 2005

Corrent migratòria i mobilitat social en l’Àrea AltAdriàtica i Mig-Europea. Mòdul III. Les migracions i
l’ús polític de l’historia entre Itàlia i la ex Iugoslàvia.

Professor:

Marta Verginella
Professora associada Dept. Història
Universitat de Ljubljana. Slovenia
Prof. Càtedra Mediterrània- U.V. 2005.

Dates:

Del 23 al 26 de maig de 2005.
De 18:30 a 21:00 h. de dilluns a dijous
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Saló de Graus. Facultat de Filologia. Campus de
Blasco Ibáñez.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.

Programa:

•
Feixisme de frontera i migracions polítiques
entre Itàlia i l’Estat Iugoslau entre les dos guerres.
Anàlisi de fonts biogràfiques d’emigrants eslovens i
de les formes de estranyament.
•
Migracions al llarg del teló d’acer italoiugoslau. State buidlidng iugoslau i recorreguts
migratoris.
•
Emigrants i exiliats. El eix d’un ús polític de la
història i el nou descobriment dels límits del cos
nacional.

Curs Codi:

CM

Títol:
Professor:

Dates:
Lloc:
Certificació acadèmica:

530 / 2005

Gènere, política i religió en el mon àrab i islàmic
contemporani. Curs General
Awatef Ketiti
Periodista i experta en temes de dones i mitjans de
comunicació.
Prof. Càtedra Mediterrània- U.V. 2005
Del 23 de maig al 9 de juny de 2005.
De 16:00 a 18:30 h. de dilluns a dijous
Consultar els distints mòduls.
30 h / 3 crèdits de lliure opció de la Universitat de
València.
Possibilitat de matrícula en cada mòdul d’1 crèdit,
per separat
(1+1+1 = 3 crèdits)

Programa:

•
El mon àrab i islàmic contemporani.
•
Islam i política: ¿On comença la política i on
finalitza la religió?.
•
Societat, feminisme i islamisme.

Curs Codi:

CM

Títol:

Professor:

531 / 2005

Gènere, política i religió en el mon àrab i islàmic
contemporani. Mòdul I
El mon àrab i islàmic contemporani.
Awatef Ketiti
Periodista i experta en temes de dones i mitjans de
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comunicació
Prof. Càtedra Mediterrània- U.V. 2005.
Dates:
Lloc:

Del 23 al 26 de maig de 2005
De 16:00 a 18:30 h. de dilluns a dijous
Aula 102. Aulari Sud.
Campus de Tarongers.

Certificació acadèmica:

10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.

Programa:

•
El mon àrab en l’època colonial
•
El mon àrab en l’època post-colonial
•
Característiques sociològiques de les
societats àrabs contemporànies
•
Aproximació als índex de desenvolupament
humà en el mon àrab.

Curs Codi:

CM

Títol:

Professor:

Dates:

Lloc:
Certificació acadèmica:

532 / 2005

Gènere, política i religió en el mon àrab i islàmic
contemporani. Mòdul II:
Islam i política: ¿A on comença la política i a on
finalitza la religió?.
Awatef Ketiti
Periodista i experta en temes de dones i mitjans de
comunicació
Prof. Càtedra Mediterrània- U.V. 2005
Del 30 de Maig al 2 de Juny de 2005.
De 16:00 a 18:30 h. de dilluns a dijous
Aula 102, Aulari Sud.
Campus de Tarongers
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.

Programa:

•
La religió islàmica entre la dialèctica del text i
de la pràctica.
•
Els moviments polítics: l’islamisme i el
panarabisme
•
¿Existeix un terrorisme “islàmic”?
•
L’11 de setembre ¿crisi política o crisi
religiosa?.

Curs Codi:

CM

533 / 2005
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Gènere, política i religió en el mon àrab i islàmic
contemporani. Mòdul III:
Societat, feminisme e islamisme.
Awatef Ketiti
Periodista i experta en temes de dones i mitjans de
comunicació
Prof. Càtedra Mediterrània- U.V. 2005
Del 6 al 9 de juny de 2005.
De 16:00 a 18:30 h. de dilluns a dijous
Aula Cèsar Simón. 5º pis.
Facultat de Psicologia.
Campus Blasco Ibáñez.
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.

Programa:

•
Els estatuts de la dona en el països àrabs: les
ambigüitats del text i de les pràctiques.
•
El pensament feminista àrab sobre la religió:
crítiques i aportacions
•
La modernitat vista per les feministes àrabs
•
¿Existeix una modernitat religiosa?:
aproximació al feminisme iraní.

Curs Codi:

CM

Títol:

550 / 2005

Valors,
cooperació
Mediterrània.
Curs General

i

interculturalitat

a

Professor:

Maria Rosa Buxarrais
Professora Titular del Dpt. de Teoria i Història de
l’Educació. Facultat de Pedagogia. Universitat de
Barcelona
Prof. Càtedra Mediterrània 2005.

Dates:

Del 22 de novembre al 15 de desembre de 2005.
De 16:00 a 19:30 h. de dimarts a dijous
Saló d’Actes.
Facultat de Psicologia

Lloc:
Certificació acadèmica:

30 h / 3 crèdits de lliure opció de la Universitat de
València.
Possibilitat de matrícula en cada mòdul d’1 crèdit,
per separat
(1+1+1 = 3 crèdits).
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Programa:

•
Valors i identitats a la Mediterrània.
•
La interculturalitat als països de la
Mediterrània.
•
La Unió Europea i els països de la
Mediterrània.

Curs Codi:

CM

Títol:

Professor:

Dates:
Lloc:
Certificació acadèmica:

551 / 2005

Valors,
cooperació
i
interculturalitat
Mediterrània. Mòdul I:
Valors i identitats a la Mediterrània

de

Maria Rosa Buxarrais
Professora Titular del Dpt. de Teoria i Història de
l’Educació. Facultat de Pedagogia. Universitat de
Barcelona
Prof. Càtedra Mediterrània 2005.
Del 22 al 24 de novembre de 2005.
De 16:00 a 19:30 h. de dimarts a dijous
Saló d’Actes.
Facultat de Psicologia
10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.

Programa:

•
Diversitat lingüística.
•
Diversitat cultural.
•
Diversitat religiosa.
•
Valors universals, valors mediterranis
•
Valors bàsics: família, treball, política i
religió.

Curs Codi:

CM

552 / 2005

Títol:

Valors,
cooperació
i
interculturalitat
de
Mediterrània. Mòdul II:
La interculturalitat als països de la Mediterrània.

Professor:

Maria Rosa Buxarrais
Professora Titular del Dpt. de Teoria i Història de
l’Educació. Facultat de Pedagogia. Universitat de
Barcelona
Prof. Càtedra Mediterrània 2005.

Dates:

Del 29 de Novembre al 1 de Desembre de 2005.
De 16:00 a 19:30 h. de dimarts a dijous

Lloc:

la

Saló d’Actes.
Facultat de Psicologia
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10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.

Programa:

•
Canvis demogràfics dels països de la
Mediterrània
•
Moviments migratoris: mobilitat de la
població.
•
La globalització de la democràcia.
•
Polítiques d’ immigració
•
Polítiques educatives.

Curs Codi:

CM

553 / 2005

Títol:

Valors,
cooperació
i
interculturalitat
de
Mediterrània. Mòdul III:
La Unió europea i els països de la Mediterrània.

Professor:

Maria Rosa Buxarrais
Professora Titular del Dpt. de Teoria i Història de
l’Educació. Facultat de Pedagogia. Universitat de
Barcelona
Prof. Càtedra Mediterrània 2005.

Dates:

la

Del 13 al 15 de desembre de 2005.
De 16:00 a 19:30 h. de dimarts a dijous

Lloc:
Certificació acadèmica:
Programa:

10 h / 1 crèdit de lliure opció de la Universitat de
València.
•
La cooperació euromediterrània
•
La Conferència de Barcelona: relacions
econòmiques, polítiques i comercials dels països de
la Mediterrània septentrional, Sud i Est.
•
Programes de la Unió Europea amb els països
de la Mediterrània en matèria d’educació: el
Programa TEMPUS.
•
La construcció d’una ciutadania europea. La
Nova Constitució.
•
Programes d’educació cívico-moral.

2.5.2.3. NAU DELS ESTUDIANTS
En col·laboració amb el programa de formació anual La Nau dels Estudiants
(del 19 al 22 de setembre de 2005, en València i la setmana posterior a municipis
valencians) que organitza la Delegació d’Estudiants de la Universitat de València, el
Patronat Sud-Nord coordina i organitza l’Àrea de Solidaritat i Cooperació amb la
conformació d’un total de 6 cursos, la participació de 9 professors i la inscripció
d’un centenar d’alumnes. Els cursos oferits a l’organització pel Patronat han estat:
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Àrea F:
Cooperació i Solidaritat
F.1 Les relacions Sud-Nord: del monòleg al diàleg
Horari:
Llengua:

Matí
Valencià

Coordinat per Isidro Antuñano Maruri, professor d’Economia Aplicada, delegat
del
Patronat
Sud-Nord
per
a
InfoSud.
Els continguts del curs són: El paper actual de la UE cap als països del Sud.
L’ampliació cap a l’Est d’Europa. La política de veïnatge de la UE. El futur de la UE i
de la política de cooperació de la UE; de les estadístiques a les regularitzacions.
Impacte laboral i social de la immigració. Polítiques d’integració activa i de defensa
de la identitat dels immigrants. El Pla Valencià de la Immigració; el capital
estranger i el desenvolupament econòmic. Les rendes de les multinacionals. El cas
de la Ford i la Comunitat Valenciana; els corrents comercials mundials:
l’Organització Mundial del Comer ç. Àrees comercials mundials. El comerç just.
F.2 Pau i cooperació: els objectius de la Unió Europea al món
Horari:Matí
Llengua:Castellà
Consuelo Ramon Chornet, professora de Dret Internacional Públic i Relacions
Internacionals.
Els continguts a tractar en el curs són: Contribució a la pau i la seguretat: la
política de Seguretat i Defensa; el desenvolupament sostenible del planeta:
compliment de la UE dels Acords de Kyoto; la solidaritat i el respecte mutu entre els
pobles: el principi de solidaritat i cooperació; l’eradicació de la pobresa i la protecci
ó dels drets humans
F.3 Els drets humans en el procés de globalització
Horari:Matí
Llengua:Valencià i Castellà
Coordinat per María José Añón Roig, professora del Dept. de Dret Moral i Política.
L’eix d’aquest curs són les paradoxes sobre la universalitat dels drets humans. S’hi
tracten la igualtat, la discriminació i les diferències, el dret a l’existència i algunes
respostes per a la seua realització, i també el dret al desenvolupament en un món
globalitzat i el dret al medi ambient. Els continguts a tractar són: Igualtat,
discriminació i diferències: es tractarà de mostrar les tensions entre globalització i
drets humans a partir de la pel·lícula de Panahi El Círculo, en la qual es mostren
diverses mirades de la discriminació cap a les dones. Dones indígenes i drets. El cas
de les comunitats indígenes de Xiapas, Mèxic; concepte crims contra la humanitat:
origen i desenvolupament en el segle XX. Projecció de la pel·lícula Hotel Rwanda.
Introducció i aspectes que han de ser tinguts en compte. Influència del passat
colonial i de la descolonització sobre els conflictes ètnics a Àfrica…; el dret a un
medi ambient sa: les dificultats epistemològiques i jurídiques per a la configuració
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d’un dret en el medi ambient sa. Especial referència al cas espanyol. Projecció de la
pel·lícula Erin Brockovich. La protecció internacional del dret al medi ambient en el
pla universal. Especial referència al Conveni Aarhus. La protecció internacional del
dret al medi ambient sa en el pla europeu. Especial referència al paper del Tribunal
Europeu de Drets Humans; el dret a un juí just i amb totes les garanties és un dret
fonamental que empara totes les persones. En l’àmbit de la globalització, el
reconeixement i garantia d’aquest dret resulta essencial, sobretot en
l’enjudiciament dels crims de guerra i contra la humanitat.
F.4 Cooperació al desenvolupament: tècniques i conflictes
Horari: Matí
Llengua: Valencià i Castellà
Coordinat per Josep Maria March i Poquet, professor del Dept. d’Economia
Aplicada.
Francisca Ginés Huertas, directora d’InfoSud, Centre de Documentació del
Patronat Sud-Nord.
Els continguts d’aquest curs són: El disseny de projectes des d’una perspectiva
tècnica. El marc lògic: possibilitats i limitacions. L’acumulació d’experiència a través
de les avaluacions. L’accés a experiències alternatives; les fonts d’informació. Eines
bàsiques per a l’obtenció d’informació i documentació en xarxa. Recerques
bibliogràfiques i documentals en catàlegs, bases de dades i revistes electròniques;
documentació bàsica per al desenvolupament de projectes. Convocatòries de
projectes de cooperació, investigació i sensibilització dels diferents organismes de la
cooperació al desenvolupament; projectes: del paper al terreny. El perill de les
concepcions tecnocràtiques. Els obstacles econòmics, polítics i ideològics.
Comunions i conflictes d’interessos. La planificació de situacions.

2.5.3.

PROGRAMA D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ: INFOSUD.

El Programa d’Informació i Documentació del
Patronat s’organitza a l’entorn d’InfoSud: el
Centre de Documentació Sud-Nord, depenent del
Patronat Sud Nord de la Fundació General de la
Universitat de València. InfoSud és un servei especialitzat dins la Biblioteca de
Ciències Socials Gregori Maians de la Universitat de València. Dóna un servei
d'informació i documentació dels fons propis, així com de qualsevol informació i
documentació externa sobre temes de les relacions Sud-Nord. Compta amb un fons
documental especialitzat en temàtica sobre cooperació al desenvolupament i temes
afins. Aquest fons bibliogràfic forma part del catàleg col·lectiu de la Universitat de
València i està integrat en el fons de la Biblioteca de Ciències Socials.
UBICACIÓ I HORARI
InfoSud. Centre de Documentació Sud-Nord
Fundació General de la Universitat de València
Biblioteca de Ciències Socials “Gregori Maians”, pis 1a
Campus dels Tarongers, s/n
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46071 València
Telèfon: 96 382 87 96
Correu electrònic: infosud@uv.es
Web: http://www.uv.es/infosud
Horari: de 8,30 a 15 h. de dilluns a divendres
PERSONAL
Documentalista:
Francisca Ginés Huertas
Delegat acadèmic d’InfoSud:
Professor Isidro Antuñano Maruri.
ACTIVITATS PRÒPIES D’InfoSud
Selecció, adquisició, registre i catalogació dels fons documentals.
InfoSud compta cada any amb un pressupost per a l’adquisició de nous fons
bibliogràfics. Aquest pressupost està destinat a la compra de monografies. La
temàtica del contingut dels llibres, versa sobre els temes afins al Patronat SudNord. Per a que el fons documental estiga a disposició dels usuaris, hi ha que dur a
terme una sèrie de processos propis de la gestió documental.
a) Selecció bibliogràfica per nodrir el fons documental d'InfoSud. Per a la
selecció es consulten diversos catàlegs, de llibrers, editorials, biblioteques,
etc.
b) Adquisicions. Es gestiona la compra amb el llibrer. L’any 2005 en InfoSud
s’han adquirit al voltant de 550 nous volums, que s’han integrat en la
col·lecció del catàleg de la Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de
València.
c) Registre. Els llibres es registren en una base de dades pròpia d’InfoSud
d) Catalogació. Els llibre es cataloguen en “Millennium” el sistema de gestió de
biblioteques de la Universitat de València.
Serveis oferits als usuaris
Els usuaris ens arriben per diferents vies. Per e-mail, a través del formulari de la
pàgina web, per telèfon i presencial.
a) Informació de tipus documental. Oferim recerques documentals
personalitzades als diferents usuaris. S’han fet recerques en bases de dades
documentals. Recerques en catàlegs i qualsevol font d’informació relativa a
temes sud-nord.
b) Informació no documental. Informació relativa a la cooperació al
desenvolupament i temes afins com legislació, normativa, beques, ajudes,
convocatòries, etc.
Projectes
Projecte 2036/2003
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En juliol de 2003 InfoSud, amb titularitat del Patronat Sud-Nord de la Fundació
General de la Universitat de València, presentà un projecte a la Generalitat
Valenciana amb el títol “Optimització dels recursos documentals per al suport
a la sensibilització i la formació sobre països en vies de desenvolupament
d’InfoSud”.
Aquest projecte es va presentar a la convocatòria de la Presidència de la
Generalitat que segons “resolució de 4 de juny de 2003, del Secretari General de la
Presidència, per la que se convoquen per a l’any 2003 ajudes destinades al foment
d’activitats i projectes de sensibilització social i/o educació per al desenrotllament
que realitzen les Organitzacions no Governamentals per al
Desenrotllament
(ONGD), en el àmbit de la Comunitat Valenciana, en virtut de la delegació atorgada
per l’article 3 del Decret 9/2002, de 5 de setembre, del President de la Generalitat
Valenciana [2003/X6684]”, publicat al DOGV Núm. 4.520 de 12-6-2003
El projecte va ser concedit per “Resolució de 24 de novembre de 2003, de la
Directora de l’Agència Valenciana de Cooperació per al Desenvolupament, de les
ajudes destinades al foment d’activitats i projectes de sensibilització social i/o
educació per la desenrotllament que realitzen les Organitzacions no
Governamentals per al Desenrotllament (ONGD) per l’any 2003, convocades per
mitjà de resolució del secretari general de la Presidència, de 4 de juny de 2003
[2003/X12762]”, publicat al DOGV Núm. 4.641 de 1-12-2003.
Descripció general del projecte i objectius
El projecte consisteix en formular, executar i avaluar un fons documental
especialitzat, així com una campanya de difusió. L’objectiu fonamental que pretén
el projecte, es sensibilitzar, fent us de la informació i la formació en temes
relacionats amb la cooperació al desenvolupament. Aquest fons documental
enriquirà el ja existent en InfoSud, Centre de Documentació del Patronat Sud-Nord
de la Fundació General de la Universitat de València. Està obert a la societat en
general i especialment a totes les ONG’s que el necessiten.
Destinataris del projecte
Tots els usuaris que desitgen informació sobre temes relacionats amb la cooperació
al desenvolupament i temes afins. Els usuaris poden ser:
a) Professors, investigadors, estudiants de postgrau, llicenciats, agents socials
de la cooperació i el voluntariat.
b) Membres d’organitzacions que treballen en l’àmbit de la cooperació i la
solidaritat. Responsables d’institucions i organismes amb activitat en el
camp de la cooperació y la solidaritat. Educadors de nivells no universitaris.
Investigadors en actiu provinents de països en vies de desenvolupament i
acollits per la societat valenciana i que orienten el seu treball des de la
perspectiva de la cooperació i la solidaritat.
c) Tots aquells agents potencials de qualsevol perfil professional i de qualsevol
procedència, que desitgen realitzar els seus treballs des de la perspectiva de
la cooperació i la solidaritat. (Empreses de qualsevol tipus).
Durada i pressupost
El projecte ha tingut una durada d’un any i un pressupost de 18.000 Euros
La Fundació General de la Universitat de València ha aportat un capital de 9.000
Euros.
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El projecte va començar l’1 de juny de 2004 i ha finalitzat el 15 de juliol de 2005.
Projecte 2031/2005
En febrer de 2005 i amb titularitat del Patronat Sud-Nord de la Fundació General
de la Universitat de València, InfoSud presentà un projecte a la Generalitat
Valenciana amb el títol “Servicio interuniversitario de información y
documentación en red sobre cooperación al desarrollo (InfoSud Digital)”.
Aquest projecte es va presentar a la convocatòria de la Consellera de Cooperació i
Participació “resolució de 31 de gener de 2005, de la Consellera de Cooperació i
Participació, per la que es convoquen, per al any 2005, ajudes destinades al foment
d’activitats i projectes de sensibilització social i/o educació per al desenvolupament
que realitzen les
organitzacions no governamental per al desenvolupament
(ONGD), en l’àmbit de la comunitat Valenciana [2005 X1131]”, publicat al DOGV
Núm. 4.942 de 9-2-2005.
El projecte va ser concedit per “Resolució de 18 de juliol de 2005, de la Consellera
de Cooperació i Participació de la convocatòria realitzada mitjançant la resolució de
31 de gener de la Directora de l’Agència Valenciana de Cooperació per al
Desenvolupament, de les ajudes destinades a projectes de sensibilització social i/o
educació per al desenvolupament que realitzen les organitzacions no
governamentals per al desenvolupament (ONGD), en l’àmbit de la comunitat
Valenciana [2005/X8249]”, publicat al DOGV Núm. 5.051 de 18-7-2005, per un
import de de 41.389,84 €.
Descripció general del projecte i objectius
El projecte, consisteix a donar un servei d'informació de qualitat, gratuït i online
destinat a proveir respostes o recursos d'informació sobre cooperació al
desenvolupament i temes afins, permetent als usuaris interactuar amb personal
especialitzat en temps real des de plataformes web.
A més, es pretén potenciar el fons documental de cooperació al desenvolupament
del Centre de Documentació InfoSud, (del Patronat Sud-Nord de la Fundació
General de la Universitat de València) perquè siga referència tant en investigació
com en les accions de desenvolupament.
Aquest projecte pretén ser una continuïtat del subvencionat en la convocatòria
d'ajudes destinades al foment d'activitats i projectes de sensibilització social i/o
educació per al desenvolupament [2003/X6684], amb el títol: Optimització dels
recursos documentals per al suport a la sensibilització i la formació, sobre països en
via de desenvolupament d'InfoSud. Expedient 2036/2003.
Funcionament del Servei d'Informació digital
En el cas que una persona desitge trobar informació relativa a un tema determinat i
no vuillga desplaçar-se a InfoSud, pot des de casa accedir a la pàgina web, on
trobarà una icona que diu “Punxi ací” per a parlar amb un documentalista. En el cas
que ho faça, a continuació se li ofereix la possibilitat d'enviar un correu electrònic, o
obrir una sessió per a parlar interactivament amb un tècnic especialista. En el cas
de triar parlar, se li demanarà informació que li identifique: el seu nom i adreça de
correu, número de telèfon, etc. Una vegada ja connectada rebrà un missatge de
benvinguda. Si el documentalista està ocupat, se li oferirà la possibilitat de conèixer
millor altres serveis, fent us del que es denomina “pàgines d'espera” (pages on
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hold), de manera que InfoSud li podrà oferir un conjunt d'URL's o informació que
enviarà directament el seu navegador mentre espera.
El programari redireccionarà a una cua la petició rebuda, d'acord amb les normes
que el centre haja dissenyat i brinda també al documentalista la possibilitat de
recuperar missatges ja creats per a respondre directament a preguntes generals.
Aquest missatge preconfigurat ha de contindre sempre fórmules de cortesia i ha
d'acabar preguntant si necessita més informació.
Si l'usuari formula una pregunta molt concreta, se li brindarà la possibilitat de
buscar en una base de dades pertinents, amb la qual cosa el documentalista
començarà així una sessió de navegació compartida, o control remot. El
professional manejarà la pantalla i el ratolí de l'usuari, mostrant-li els passos a
seguir i, si té dificultats a l'hora de realitzar la recerca en la base de dades, el
professional podrà triar la possibilitat de formulari compartit (form share) de
manera que veja quins termes està introduint.
Una vegada satisfeta la necessitat d’informació, el sistema enviarà automàticament
a l'usuari una transcripció de tota la consulta, amb la conversació mantinguda al
complet i les URL's, així com una còpia al documentalista per al seu arxiu i anàlisi
estadística. El programari també generarà informes amb dades com el nombre total
de sessions, temps mitjà de resposta, preguntes per àrea temàtica, moments punta
del servei, etc.
El projecte permet la consulta en temps real de qualsevol usuari sobre temes de
cooperació al desenvolupament atesos per personal especialitzat en diferents fonts
d'informació, com bases de dades, documentació on-line, registres bibliogràfics i
hemerogràfics que faciliten aquella informació continguda en la anomenada
“Internet invisible”. L'objectiu és superar la distància física i agilitzar l'obtenció
d'informació especialitzada a distància. Durant la franja horària en què es trobe
operatiu el servei, qualsevol usuari podrà realitzar les seves consultes i ser atès
immediatament, obtenint informació electrònica de referències bibliogràfiques o
descàrrega de documents electrònics, si fóra el cas, remesos pel tècnic de gestió de
recursos d'informació.
Destinataris del projecte
Tots els usuaris que desitgen informació sobre temes relacionats amb la cooperació
al desenvolupament i temes a fins. Els usuaris, tant presencials com via on line,
poden ser:

a) Professors, investigadors, estudiants de postgrau, llicenciats, agents socials
de la cooperació i el voluntariat.

b) Membres d'organitzacions que treballen en l'àmbit de la cooperació i la
solidaritat. Responsables d'institucions i organismes amb activitat en el
camp de la cooperació i la solidaritat. Educadors de nivells no universitaris.

c) Tots aquells agents potencials de qualsevol perfil professional i de qualsevol

procedència, que desitgen realitzar els seus treballs des de la perspectiva de
la cooperació i la solidaritat.
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Es pretén així, arribar a qualsevol persona des de qualsevol part del món a
través d'Internet.
Durada i pressupost
En la formulació inicial del projecte, es pressupostava un total de 78.837,99 €, dels
que el Patronat Sud-Nord aportava 20.032,17 € i 58.805,82 es sol·licitava a la
Generalitat. Aquesta primera proposta de projecte s’hagué de reformular, ja que la
concessió per part de la Generalitat baixà en 17.415,98 i ens varen concedir
41.389,84 €.
Per tant el projecte ha quedat de la següent manera:
a) El projecte te una durada de tretze mesos. Del 20 de març de 2006 a 20
juny de 2007.
b) L’import total del projecte es de 61.422,01 €. L’aportació de la Universitat es
de 20,032,17 € mes els 41.389,84 € de la Generalitat, fan el total dels
61.422,01 €.
GESTIONS PER A L’UBICACIÓ D’InfoSud EN LA BIBLIOTECA DE CIÈNCIES
SOCIALS
El mes de setembre de 2003, InfoSud va ser traslladat de despatx. La nova
ubicació, dins de la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians, no era adequada
per a donar servei als usuaris, ja que estava fora de la zona de circulació d’usuaris.
Amb les gestions dutes a terme entre la directora del Servei d’Informació
Bibliogràfica, el president de la Junta d’Informació Bibliogràfica del Campus dels
Tarongers, el president del Patronat Sud-Nord, així com l’interès en resoldre la
situació per part del Vicerrector de Política Científica i Cooperació Internacional, D.
Manuel Costa Talens, s’ha resolt el problema. A InfoSud se li ha adjudicat la sala
del primer pis sud. Aquesta sala està situada en el passadís del primer pis
orientació sud. Esta ubicada en zona per la que circulen els usuaris de la biblioteca,
de manera que es compleixen les nostres necessitats de poder atendre
adequadament al nostres usuaris.

ACTIVITATS ORGANITZADES per InfoSud
Presentació dels l’Informes sobre desenvolupament humà del PNUD
L’any 2005 hem presentat dos informes del PNUD, el del 2004 y el del 2005.
Aquesta iniciativa sorgeix en col.laboració amb la Càtedra UNESCO de la Universitat
Politècnica de Catalunya que en ve realitzant aquestes
presentacions de l’informe editat en català any rere any.
Així tenim l’ocasió de rebre a personalitats del PNUD per
a presentar l’informe a la societat valenciana y parlar
dels seus continguts. L’objectiu d’aquesta presentació
pública és difondre el valor i continguts d’aquest informe
entre la societat valenciana.
Presentació de l’Informe sobre desenvolupament
humà 2004 del PNUD
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L’1 de febrer de 2005, InfoSud va organitzar la presentació de l’informe
corresponent a 2004. Es va fer al Saló d'Actes del Col·legi Major Rector Peset.
Francisco Tomas Vert, Rector de la Universitat de València va obrir l’acte de
presentació. Les intervencions anaren a càrrec del Prof. Enric Carrera, i Ivonne Cruz
de la Càtedra UNESCO.
Presentació de l’Informe sobre desenvolupament humà 2005
El 27 d’octubre de 2005 es va fer la presentació de
l’informe d’aquest any. Al igual que l’informe anterior,
InfoSud i el Patronat Sud-Nord han organitzat aquest
esdeveniment. En aquesta ocasió també es fa fer al Saló
d'Actes del Col·legi Major Rector Peset. Va obrir l’acte
Manuel Costa Talens, President del Comitè Universitari
Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació (CUVRIC)
i Vicerector de Política Científica i Cooperació Internacional
de la Universitat de València. L’acte va comptar amb la
participació de Dª Marisol Sangines del Programa d’Extensió
i Comunicació de l’Oficina per a l’Informe Mundial sobre
Desenvolupament Humà del PNUD.
PARTICIPACIÓ D’InfoSud EN CONGRESSOS, JORNADES, ETC.
Jornada Internacional de Centros de Documentación de Economía Social y
Cooperativa
El 18 de octubre de 2005, el Centre d’Informació i Documentació Europea
d’Economia Pública, Social i Cooperativa (CIDEC), organitzaren unes jornades.
InfoSud va ser invitat per a participar. Francisca Ginés, documentalista d'InfoSud,
presentà una ponència en la que es va fer una presentació del centre.
Congreso Internacional Cooperación al Desarrollo: cooperación y grupos
vulnerables
Les cinc universitats públiques valencianes mitjançant el Comitè Universitari
Valencià de Relacions Internacionals i Cooperació (CUVRIC) i la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria de Cooperació i Participació, organitzaren el I
Congrés Internacional sobre Cooperació al Desenvolupament: Cooperació i Grups
Vulnerables. InfoSud col·laborà amb el la secretaria tècnica del congrés.
Formació
Francisca Ginés, documentalista d'InfoSud, ha impartit, junt al professor Josep
Maria March i Poquet un curs amb el títol “Cooperació al desenvolupament:
tècniques i conflictes”, en el marc de la “La Nau dels Estudiants”, organitzat pel
Centre d'Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) del Vicerectorat
d'Estudiants de la Universitat de València.

2.5.4.

PROGRAMA D’ESTUDIS I INVESTIGACIÓ

El programa d’estudis i investigació està dirigit d’una banda a estimular la
investigació en matèria de desenvolupament humà, de cooperació i de solidaritat
des de qualsevol disciplina acadèmica; i per altra, el programa està dirigit a facilitar
i atendre la diversa demanda d’estudiants procedents de països empobrits o en vies
de desenvolupament que desitgen matricular-se a la Universitat de València amb
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escassos recursos per atendre els costos de matrícula o la seua estada d’estudis en
la ciutat.
2.5.4.1

PUBLICACIONS

L’objectiu del Patronat Sud-Nord de contribuir i incentivar la investigació en el
temes que li són propis es concreta en l’acord d’iniciar i mantenir una col·lecció de
títols o monografies que es presenten com a proposta d’edició per diversos
especialistes, professors o investigadors en cada matèria.
En col·laboració amb el Servei de Publicacions de la Universitat de València es crea
en 2001 la col·lecció «La Nau Solidària».
Per a coordinar les propostes editorials que arriben al
Patronat, als autors i per atendre la Col.lecció es va
designar a la membre del Ple i professora del a Universitat
de València Dª Nuria Tabanera, com a responsable
delegada del programa de publicacions del Patronat.
Durant 2005 s’ha procedit a l’edició del quint títol de la
Col.lecció La Nau Solidària. El seu autor és D. Arturo Garcia
Igual y el seu llibre es titula Entre aquella España nuestra
... y la peregrina. Guerra, exilio y desexilio. L’edició ha
constat d’uns centenars d’exemplars i ha tingut una gran
acollida entre el públic, especialment entre tots aquells
ciutadans que pertanyen a iniciatives socials de recuperació
de la memòria història del passat recent espanyol.
Durant 2005 s’ha encomanat al professor Isidro Antuñano i a Ximo Revert la
coordinació de l’edició del pròxim títol de la col.lecció sobre la cooperació al
desenvolupament i les universitats valencianes en el periode comprés entre 2000 i
2005, amb la intenció de revisar i donar a conèixer els diversos models de gestió i
programes d’actuació de la cooperació al desenvolupament entre les universitats
com agent i actor emergent en el sistema internacional d’ajuda.
2.5.4.2

PROGRAMA MANUEL CASTILLO. BEQUES I PREMI

Per tal de fer efectiu el desig del prohom valencià que va donar el seu llegat a la
Universitat de València i el romanent del qual forma part del pressupost anual del
Patronat Sud-Nord, hom va crear aquestes dues convocatòries amb el nom de
Manuel Castillo.
Beques d’investigació Manuel Castillo sobre
cooperació i solidaritat, 2005
Aquesta convocatòria naix amb una continuïtat
pressupostària i amb caràcter anual. Cada
convocatòria se realitzarà en la primavera de l’any
en curs.
Es convoquen tres beques d’investigació a
estudiants de segon i tercer cicle de la Universitat de
València perquè presenten propostes de treball
investigador sobre el tema de la convocatòria.
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S’han presentat un total de vuit candidats. Els projectes d’investigació i estudiants
que han obtés la beca en la convocatòria de 2005 han estat:
Cognoms
DE TIENDA PALOP, Lidia

Titol del treball presentat:
La Educación de la Mujeres: Un factor determinante en el
desarrollo de los pueblos

ESTEVE SARRIÓN, Joaquín

La condición jurídica de los inmigrantes en España: el caso
de Enguera.

IBARRA RIUS, Noelia

Manifestaciones y critica de la exclusión comunicativa del Sur
en los discursos audiovisuales.

SOMBERT NUÑEZ, Victor
Alexander

Migración y cooperación: es el codesarrollo el espacio
integrador?

Reunida la comissió de valoració de les beques i atenent a l’empat tècnic de
valoració entre els dos últims treballs, s’han atorgat un total de quatre beques. Al
llarg de 2005 el investigadors i els seus professors tutors ha presentat
preceptivament els informes de seguiment i el treball final d’investigació.
Els candidats han de comptar amb el suport d’un professor d’algun dels
departaments de la Universitat de València que actuarà com a director acadèmic o
tutor del treball i línia d’investigació.
D’altra banda, el Patronat Sud-Nord prepara a finals de 2005 la pròxima
convocatòria de la 2ª Edició del Premi d’Assaig sobre la Pau que té caràcter
trianual.
2.5.4.3. BEQUES
En 2005 el Patronat ha volgut establir dos tipus de convocatòries de beques per
atendre les nombroses demandes d’ajudes relacionades amb l’allotjament i
manutenció d’estudiants procedents de països en vies de desenvolupament i
matriculats en la Universitat de València.
El dos programes de beques s’han harmonitzat amb les disponibilitats i el suport
econòmic de la Universitat de València i del Programa 0’7 Una nau de Solidaritat,
sent necessària l’elaboració i signatura de convenis preceptius entre les parts
implicades.
2.5.4.3.1 Beques “Arcadi Gotor” de Residència en el Col.Legi Major La
Coma
Aquestes beques es convoquen amb la participació de la Universitat de València i el
Vicerectorat de Política Científica i Cooperació que aporten el finançament de 4
beques per un curs acadèmic complet, el Patronat Sud-Nord que aporta una ajuda
complementària al Col.legi i el Col.legi Major La Coma que garantitza la
disponibilitat i el baix cost de l’estada. Aquest conveni en acabar 2005 està pendent
de la seua signatura per part del SERVEF que ja ha estat requerit en diverses
ocasions.
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2.5.4.3.2 Beques de Residencia por la Mediación y el Codesarrollo
A proposta de la Fundació CEIM i del professor Ximo García Roca el Ple del Patronat
acorda destinar una part dels romanents pressupostaris existents a la concessió de
fins a deu beques per a estudiants en una Residencia de Codesenvolupament. Es
tracta, a diferència d’un col.legi major, d’habilitar un pis d’estudiants universitaris
de grau o de postgrau procedents de països en vies de desenvolupament procurant
el compromís de retornada als seus països d’origen on posar en pràctica i
professionalment els coneixements adquirits a la Universitat de València i les seues
capacitacions obtingudes durant la seua estada en la societat valenciana.
Aquest programa de beques compta amb la participació de la Fundació CEIM que es
compromet a aportar una residencia i a gestionar-la adequadament, i amb el
Patronat Sud-Nord que aporta el finançament necessari
per la gestió de la convocatòria i del seguiment del
programa, els costos d’allotjament i manutenció i una
ajuda de butxaca per als beneficiaris. Finalment el
Germans de La Salle aporten la vivenda en el municipi de
Paterna que servirà com a residència.
Aquestes competències se regulen mitjançant la signatura
d’un conveni entre la Fundació General i la Fundació Ceim.
La comissió de seguiment està integrada per un
representant de les tres entitats col.laboradores, essent
presidida pel President Executiu del Patronat.
La convocatòria es va fer pública a setembre de 2005 i fins
el 14 d’octubre. Les beques tenen una durada d’un curs
acadèmic. Dels diversos aspirants la comissió va seleccionar els següents candidats
per al curs 2005-2006:
Apellidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre

EDES

Nacionalitat

Xile
Brasil
Xile
El Salvador
Equador
Marruecos
Colòmbia
Cuba
República Dominicana

El Programa de Beques i a proposta de la Comissió de Seguiment costeja l’estada
del coordinador de la residència en la persona de Araníval Said Rovira.
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PROGRAMA D’AJUDES A TAXES

L’objectiu del programa d’ajudes a taxes de matrícula és facilitar i ajudar a la
matriculació d’alumnes que es matriculen als centres propis de la Universitat de
València, de 1r, 2n i 3r cicle de títols oficials (no s’hi admeten cursos de postgrau,
màsters, tesis doctorals, ni treballs d’investigació), i amb nacionalitat d’un país
receptor d’ajuda oficial al desenvolupament, que acrediten estar domiciliats a la
Comunitat Valenciana durant el curs acadèmic.
Els tipus d’ajudes són:

a) Ajudes del 35%

[*]

b) Ajudes del 60%

[*]

de l’import total de les matèries o crèdits d’un curs oficial o el seu equivalent en
matèries o crèdits (màxim 75 crèdits per curs), en els quals es matricule el
sol·licitant durant el període oficial de començament de curs. No s’hi inclouen
modificacions posteriors de matrícula en cap sentit.
[*] En funció del país d’origen, segons la classificació de Països receptors
d’ajuda al desenvolupament, elaborat pel Comitè d’Ajuda al Desenvolupament
de l’OCDE, i en funció del rendiment acadèmic en el cas de renovació de l’ajuda.
Aquesta convocatòria és coordinada i preparada pel Patronat Sud-Nord i ordenada
pel Vicerectorat d’Estudis. Per a portar endavant la campanya d’ajuda a taxes
resulta imprescindible la col.laboració i atenció de les secretaries de matriculació de
cada centre i del negociat de tercer cicle del Servei d’Estudiants. Aquestes
secretaries reben les sol.licituds i les tramiten seguint les indicacions d’aplicació la
campanya. El període de sol.licitud roman obert mentre ho estiga el període de
matrícula.
De manera singular i per tal d’atendre les diverses peticions que arriben al
Patronat, en 2005 i a través d’una resolució de la Presidència amb el vist i plau del
Vicerector d’Estudis, s’ha vehiculat la possibilitat de que estudiants matriculats en
Tercer Cicle en la Universitat de València alumnes de programes de doctorat que
imparteixen professors valencians en les universitats d’origen, també puguen
acollir-se a la concessió d’ajudes.
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Els resultats de la campanya 2004-2005 són els següents:
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SENSIBILITZACIÓ

I

DE

El Patronat Sud-Nord manté aquest programa i línies d’actuació amb l’objectiu
de donar cabuda a iniciatives de cooperació entre universitats en matèria de
cooperació acadèmica i al desenvolupament, i a propostes d’entitats o particulars
que s’adrecen al Patronat per sol·licitar el seu suport en la realització d’activitats
que prèviament han estat valorades en el Ple. D’altres activitats ací exposades
formem part del compromís del Patronat Sud-Nord i de les delegacions que el seu
president executiu o membres del ple tenen per designació del rector de la
Universitat de València.

2.5.5.1. Col.laboració amb la Universitat Internacional de Gandia.
A proposta del director de la UIG i per aprovació del Ple
hom col·labora econòmicament en la creació i concessió de
beques per a estudiants propvinents de països en vies de
desenvolupament que es matriculen a l’edició estival de la
Universitat a Gandia. Les beques cobreixen l’allotjament i
estada del becats. El beneficiaris que han pogut gaudir de les
beuqes convocades per la UIG i el Patronat han estat:
Primera Semana:
Apellidos
1
2
3
4
5
6
7

Nombre

País
Colombia
México
México
Colombia
Bolivia
México
Argentina

Segunda Semana
8
9
10
11
12
13
14
15

Uruguay
Chile
Argentina
Bolivia
México
Argentina
Colombia
Colombia
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2.5.5.2. Adhesió i compromís amb la Campanya Pobresa Zero de la
Coordinadora Española de ONGD’s.
El Patronat s’ha adherit i ha gestionat l’adhesió institucional de la Universitat de
València davant aquesta campanya. S’ha encarregat de replegada de signatures
entre els diversos serveis que col·laboren amb el Patronat i entre
les persones (professors o treballadors) de l’entorn de la
Fundació. Aquesta adhesió s’ha explicitat a més amb l’emissió
d’un escrit per part del Patronat i altre de la Universitat.
2.5.5.3. Participació a les Jornades sobre Migracions y desenvolupament
(I) Marroc.
El Patronat va participar en aquestes jornades celebrades el 19-20 de maig a
Alacant i organitzades pel CEIM, on va intervindre el Cap Tècnic del Patronat, Sr.
Ximo Revert explicant als assistents tots els programes i iniciatives a les què es
poden acollir els estudiants o persones que es vullguen matricular a la Universitat
de València.
2.5.5.4. Comissió de Concessió d’Ajudes a projectes de cooperació del
CADE- Delegació d’Estudiants.
El Patronat Sud-Nord forma part de la Comissió de resolució de les ajudes
convocades pel CADE a projectes de cooperació i sensibilització. La reunió es va
celebrar l’11 de juliol i va assistir en representació del President Executiu el
professor Francisco Donat.
2.5.5.5. Mundialito de Futbol
A proposta del Vicerector de Cultura i del Servei d’Esports de la Universitat, el
patronat col.labora econòmicament amb les despeses de la celebració d’un
mundialito de futbol entre estudiants de diverses universitats ubicades en països en
vies de desenvolupament.
2.5.5.6. Delegació de la Universitat Politècnica de Nicaràgua
A petició del Vicerectorat de Política Científica i Relacions internacional el
Patronat Sud-Nord va participar en una reunió de treball i recepció a la delegació
d’aquesta universitat per estudiar possibles i futures línies de col.laboració a partir
de projecte de cooperació al desenvolupament i universitària.
2.5.5.7. Comissió de pre-selecció de Becaris UNITES de la Delegació
d’Estudiants.
El Patronat Sud-Nord forma part de la comissió que ha de preseleccionar els
candidats voluntaris estudiantils que participen en aquest programa de voluntariat
per a la cooperació de Nacions Unides a través de les universitats adherides.
2.5.5.8. Col.laboració amb el Congrés Internacional d’Astronàutica
A petició dels organitzadors del Congrés el Patronat Sud-Nord va aprovar
col.laborar econòmicament aportant el cost de dues beques d’experts propvinents
d’universitats de països en vies de desenvolupament amb les quals la nostra
Universitat manté conveni de cooperació. A més, el Patronat ha procedit a remetre
a aquestes universitats la convocatòria de Nacions Unides per tal de sol.licitar
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aquestes beques que la ONU concedeix per al congrés. Les universitats on s’ha
distribuit la convocatòria són: la UNAM-León de Nicaragua, la Politècnica de
Nicaragua, Universidad de El Salvador, UNAM de Managua.
2.5.5.9. Delegació de Tiaret a la Universitat de València i col.laboració
amb JARIT
El Patronat ha col.laborat en les despeses d’allotjament de la delegació de 8
persones d’associacions i entitats argelines de la zona de Tiaret. A més prepara el
programa d’acolida per intercanviar posicionament i analitzar el suport que la
Universitat de València i el Patronat poden a portar a la tasca de la societat civil
local. Aquest delegació que havia de vindre en 2005 finalment ha ajornat la seua
arribada a inicis de 2006.
2.5.5.10 Organització de les XI Jornades sobre Immigració, Diversitat i
Democràcia
En col.laboració amb la Mesa d’Entitats
de Solidaritat amb els Immigrants del País
Valencià
el
Patronat
Sud-Nord
ve
organitzant tots els anys amb molt de ressò
i èxit aquestes jornades de debat. Les
sessions foren inaugurades pel President
Executiu
del
Patronat.
El
programa
d’activitats realitzat del 5 al 7 d’abril és com

segueix:
•

Primer dia (dimarts, 5 d’abril): “EL PROCES D´INSERCIO DELS INMIGRANTS
AL PAIS VALENCIA. PROBLEMES I ENTREBANCS”.

A càrrec de PACO TORRES (treballador social y socióleg).
•

Segon dia (dimecres 6 d’abril): “REALITATS SILENCIADES: DOS VISIONS AL
VOLTANT DE LA PROSTITUCIÓ”.

A cárrec de RUTH MESTRE (Profesora de Folosfia del Dret), VICEN SANZ (Treballadora
Social, CARITAS) i ANA MINGUEZ (advocada i membre de l’Asociación Alegrin, de
Vigo).
•

Tercer dia (dijous, 7 d’abril): “TRACTAT CONSTITUCIONAL I NOU REGLAMENT
D’ESTRANGERIA”.

A càrrec de JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ CANDELA, President de “Andalucía Acoge”.

2.5.5.11. Activitats del Curs de Postgrau Interuniversitari de Cooperació
Des de el Patronat, a inicis de 2005 s’ha tingut que gestionar la redacció del
conveni de col.laboració entre la Universitat de València, les universitats públiques
valencianes i la Generalitat per al finançament de la V Edició del Curs.
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El Patronat Sud-Nord a petició dels co-directors del curs ha gestionat la
tramitació de petició a la Fundació ADEIT per a formalitzar la celebració del curs
enviant des de el Patronat la documentació necessària per a la VI Edició.
A més el Patronat ha gestionat davant ADEIT la liquidació
de la quantia que havia de percere la becària de la Universitat
de València en aquest curs Sonia Lemus.
Com és habitual tots els cursos acadèmics el Patronat ha
col.laborat en les gestions per a la inauguració del curs on
intervé a més del President Executiu del Patronat, altres
membres del Ple.
2.5.5.12. Entrevista a Ràdio Mislata
El President del Patronat Sud-Nord ha participat en un
programa de ràdio dedicat a entitats solidàries a l’emissora de
Mislata. En l’entrevista ha parlat de les tasques del Patronat i
de la Universitat de València en matèria de cooperació.
2.5.5.13. Col.laboració amb la Revista PERZONAS
La Presidència del Patronat a proposta de l’equip editorial de la revista a
participat en una entrevista escrita reproduïda en aquesta nova iniciativa
periodística dirigida especialment a persones migrants en territori valencià.
2.5.5.14. Col.laboració amb la Universitat de València i la WACAP
El Patronat Sud-Nord a petició del Delegat de Cooperació de la Universitat de
València ha assistit a dues reunions convocades per l’Ajuntament de València per
tal d’organitzar un Encontre mundial de Ciutats contra la pobresa que se celebrarà
a Valencia en març de 2006. En aquestes reunions es prenen decisions sobre el
caràcter de les activitats, el programa i les aportacions que cada institució
col.laboradora en aquest Foro pot aportar. El Patronat va gestionar una de les
aportacions consistent en vincular la realització d’una exposició organitzada per
Vicerectorat de Cultura amb els actes de la WACAP en 2006.
2.5.5.15. Col.laboració amb la Setmana Intercultural de la universitat de
València.
A petició del Vicerectorat de Política Científica i Cooperació Internacional, el
Patronat ha assessorat i col.laborat en l’organització de la II Setmana Intercultural
celebrada a la universitat de València en novembre de 2005. Els actes de la
setmana s’han fet coincidir amb la celebració del I Congrés Internacional de
Cooperació al Desenvolupament. El Patronat va suggerir que el tema de setmana
girara a l’entorn de “Dona i desenvolupament” i va suministrar contactes i
propostes d’activitats afins amb aquest objectiu.
2.5.5.16 Col.laboració amb el Programa UCRAINA 2000
Com cada estiu, el Patronat col.labora amb l’entitat Ucraïna 2000 per tal de
finançar l’estada de dos o tres monitores que acompanyen a la delegació de xiquets
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procedents d’aquest país i que estan acollits en famílies valencianes durant l’estiu.
El balanç i informe de l’associació ha estat molt satisfactori.
2.5.5.17 Col.laboració en l’enviament de llibres a Brasil
A petició del professor J.M. Sánchez Patrón el Patronat ha assessorat i ha fet una
aportació econòmica per a les despeses d’enviament de llibres a una biblioteca
pública de Brasil. La iniciativa ha estat realitzada amb satisfacció.
2.5.5.18 Col.laboracions amb el Col.legi major La Coma.
A petició del Col.legi Major el Patronat ha valorat i col.laborat en cada cas la
situació d’atendre l’estada (allotjament i manutenció) d’estudiants en aquest
col.legi per curts períodes de temps. Aquestes estades col.laborades pel patronat
han estat d’entre dos i tres mesos.
2.5.5.19 I Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament.
Cooperació i Grups Vulnerables.
Com activitat especial el Patronat Sud-Nord ha estat al front de l’organització
operativa d’aquest congrés. El professor Jordán Galduf com a President Executiu del
Patronat ha estat codirector del Congrés en representació de la Universitat de
València, junt amb el professor Jorge Cardona de la Universitat Jaume I de
Castelló. El congrés ha estat organitzat pel recentment creat Comité Universitari
Valencià de Relacions Internacionals
i Cooperació amb el suport de la
Generalitat Valenciana a través de la
Direcció General de Cooperació i
Relacions Externes. En el Comité
organitzador i en el Comité Científic
han participat activament professors
de les cinc universitats públiques valencianes. La secretaria tècnica i les gestions
s’han realitzat des del Patronat que ha tingut la col.laboració puntual de diversos
serveis de la Fundació com ara l’àrea d’imatge i comunicació, informàtica i
tramitació de pagaments.
Per a la realització d’aquest Congrés el Patronat i el Comité Organitzador ha
gestionat la signatura d’un conveni de col.laboració entre la Generalitat Valenciana,
CUVRIC i la FGUV; també ha gestionat l’esponsorització d’entitats financeres com
Bancaixa i CAM, i les aportacions i col.laboracions de diverses entitats.
Per a portar endanvant des del Patronat l’organització d’aquest congrés s’ha
contractat a un tècnic mitjà de projectes que s’ha incorporat a l’equip del Patronat
durant els mesos de preparació, execució i post-producció del congrés.
El congrés, celebrat al Palau de la Música i Congressos de València ha comptat
amb una alta participació internacional i més de dues cents inscripcions. Totes les
conclusions
poden
ser
consultades
a
la
pàgina
web
del
congres
(www.concuvric.org) .
El programa del Congrés ha estat:

64

Fundació General de la Universitat de València
Patronat Sud-Nord. Solidaritat i Cultura

Memòria 2005

Jueves, 17 de noviembre de 2005
Mañana:

Entrega de documentación a partir de 09:30 h
Presentación e inauguración del Congreso 11:00 h

Conferencia inaugural 12:00 h
Conferenciante: Dr. David Croker
Instituto de Filosofía y Política Pública de la Universidad de
Maryland (EEUU)
Prof. Cátedra Unesco de Estudios sobre el Desarrollo 2005 (UVEG)

Tarde:

Ágoras (simultáneas): 1ª sesión 16:00h-18:30 h
Café-Pausa 18:30h-19:00 h
Mesa redonda 19:15 h
Modera:
•

Marta Maurás (Secretaria de la comisión Económica para
América Latina y el Caribe CEPAL)
Intervienen:
•
•
•
•

Carlos Boggio (Representante en España del ACNUR)
Carmen Moreno (Directora del INSTRAW)
Ángeles Arenas (Asesora Regional de reducción de desastres
naturales (PNUD)
Gabriel Guzmán (Vicepresidente de UNICEF-Comité Español)

Viernes, 18 de noviembre de 2005
Mañana:

Ágoras (simultáneas): 2ª sesión 9:15h-11:15h
Café-Pausa 11:15h-11:30h
Ágoras (simultáneas): 3ª sesión 11:30h-13:30h

Tarde:

Ágoras (simultáneas): 4ª sesión 16:00h-18:30h
Café-Pausa de 18:30h-19:00h
Conferencia 19:15h
Conferenciante: Guillermo Ñaco Rosas
Presidente de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas
de la Selva Central (ARPI)

Sábado, 19 de noviembre de 2005
Mañana:

Presentación de conclusiones 10:00h-11:30h
Café-Pausa de 11:30h-12:00h
Conferencia de clausura 12:15h
Conferenciante: Marguerite Barankitse
Premio Nansen para los Refugiados 2005

L’acte d’inauguració va estar a càrrec del nostre Rector del a universitat de
València i President del Patronat Sud-Nord, acompanyat per la resta de rectors de
les universitats valencianes i del molt honorable president de la Generalitat
Valenciana.
La cloenda va córrer a càrrec del nostre Vicerector de Política Científica i
Cooperació Internacional, de la resta de vicerectors que integren CUVRIC i de
l’honorable consellera de Cooperació i participació. De la Generalitat Valenciana.
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El Comité organitzador ha estat integrat pels següents membres:
• Juan Electo Onrubia Fuertes (Responsable de Proyectos de Cooperación.
Universitat de València)
• María Raquel Agost Felip (Directora de la Oficina de Cooperación al
desarrollo y Solidaridad. Universitat Jaume I)
• Joan del Alcázar i Garrido (Director de la Universitat Internacional de
Gandia. Universitat de València)
• Isidro Antuñano Maruri (Profesor Titular de
Economía Aplicada. Universitat de València)
• Jaime Ferrer Lloret (Profesor Titular de Derecho
Internacional
Público
y
Relaciones
Internacionales. Universitat d’Alacant)
• María de los Llanos Gómez Torres (Especialista
en cooperación universitaria para el desarrollo.
Centro
de
Cooperación
al
Desarrollo.
Universitat Politècnica de València)
• Mariano Pérez Arroyo (Director del Centro de
Cooperación al Desarrollo. Universitat Miguel
Hernández)
La Secretaria tècnica ha estat integrada per:
• Isabel Luján Gimeno
• Cristóbal Suria Luengo
• Ximo Revert Roldán
• Amparo Sáez Cuesta

:::::::::::::::::::::::::::::
Aquest esborrany de memòria d’activitat del Patronat Sud-Nord va ser presentat al
Ple del Patronat Sud-Nord per a la seua aprovació junt amb el tancament econòmic
de l’exercici i els comentaris pressupostaris corresponents, en València el 5 de juny
de 2006.
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Distribució del Pressupost per Programes
Despeses Pressupostàries
Despeses

Pressupost

Realitzat

Ingressos Pressupostaris
Ingressos

Diferencia

Pressupost

Realitzat

Diferencia

1. Activitats programades
1. Subvencions, patrocinis i convenis
1.1 Programa 0,7
1.1.1 Ajudes a taxes
1.1.2 Infosud (Adquisició de fons)
1.1.3 Projectes i Cooperació Universitària
1.1.4 Curs Postgrau de Cooperació
1.1.5 Publicacions
1.1.6 Beques Col·legi Major "La Coma"
1.1.7 Publicacions - 2004
1.1.8 Programa CeiM

99.167,00 €
9.000,00 €
33.285,88 €
17.247,00 €
10.000,00 €
4.816,44 €
10.000,00 €
48.000,00 €

99.167,00 €
8.309,33 €
22.704,67 €

2.716,17 €
3.855,19 €
1.889,60 €

690,67 €
10.581,21 €
17.247,00 €
10.000,00 €
2.100,27 €
6.144,81 €
46.110,40 €

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Universitat 0,7
Universitat Càtedres
Universitat Ingrés Beca Manuel Castillo
Generalitat CUVRIC
Patrocinadors CUVRIC

270.804,55 €
72.121,45 €
7.900,00 €

232.509,85 €
72.121,45 €
2.160,00 €
196.947,37 €
11.637,72 €

38.294,70 €
5.740,00 €
-196.947,37 €
-11.637,72 €

8.800,00 €

14.856,72 €
11.850,00 €

-6.056,72 €
-11.850,00 €

359.626,00 €

542.083,11 €

-182.457,11 €

13.429,90 €
1.608,08 €

10.863,32 €
1.608,08 €
30.529,87 €

2. Altres ingressos i col·laboracions
1.2 Projectes Generalitat
1.2.1 Projecte Corresponsals del Sud - 2005
1.2.2 Projecte Corresponsals del Sud - 2004
1.2.3 Projecte Infosud
1.3 Càtedres Bancaixa
1.3.1 Càtedra UNESCO i Mediterrània
1.4 Programa Manuel Castillo
1.5 Programa Nicaragua
1.6 Altres accions.
1.7 Programa Nicaragua Informàtica
1.8 Congrés CUVRIC

23.100,00 €
1.608,08 €
13.429,90 €

14.850,00 €
1.608,08 €
12.130,00 €

8.250,00 €
1.299,90 €

125.450,00 €

97.807,99 €

27.642,01 €

7.900,00 €
48.031,40 €
4.750,00 €

2.160,00 €

5.740,00 €
48.031,40 €
4.750,00 €
30.529,87 €
-30.529,87 €
208.585,09 € -208.585,09 €

455.785,70 €

506.312,99 €

-50.527,29 €

2.1 Despeses de personal

85.308,84 €

81.577,39 €

3.731,45 €

Total despeses de personal
3. Despeses Generals

85.308,84 €

81.577,39 €

3.731,45 €

Total Activitats Programades
2. Despeses de Personal

3.1 Despeses de gestió

8.500,00 €

6.675,16 €

1.824,84 €

Total despeses Generals
4. Adquisició d’immobilitzat

8.500,00 €

6.675,16 €

1.824,84 €

2.000,00 €

1.979,80 €

20,20 €

2.000,00 €
551.594,54 €

1.979,80 €
596.545,34 €

20,20 €
-44.950,80 €

4.1 Equipament informàtic
Total adquisició d’immobilitzat
TOTAL DESPESES I INVERSIONS....1+2+3+

Personal
Activitats Programades
Despeses Generals
Adquisició d’immobilitzat

PRESSUPOSTAT
2.005
85.308,84 €
455.785,70 €
8.500,00 €
2.000,00 €
551.594,54 €

REALITZAT
DIFERENCIA
2.005
81.577,39 €
3.731,45 €
506.312,99 €
-50.527,29 €
6.675,16 €
1.824,84 €
1.979,80 €
20,20 €
596.545,34 €
-44.950,80 €

2.1 Ingressos Matricula Càtedres
2.2 Ingressos Congrés CUVRIC

Total Subvencions i altres ingressos 1 i 2
3. Romanents

3.1 Romanent Generalitat Infosud
3.2 Romanent Corresponsals del Sud - 2004
3.3 Romanent General Gestió-2004
3.4 Romanent Nicaragua
3.5 Romanent General.
3.6 Romanent Beques Manuel Castillo
3.7 Romanent Generalitat Corresponsals del Sud

Total Romanent
TOTAL INGRESSOS 1+2+3

48.031,40 €
105.799,16 €

8.460,96 €

23.100,00 €

14.850,00 €

2.566,58 €
-30.529,87 €
48.031,40 €
97.338,20 €
8.250,00 €

191.968,54 €
551.594,54 €

66.312,23 €
608.395,34 €

125.656,31 €
-56.800,80 €

PRESSUPOSTAT REALITZAT DIFERENCIA
2.005
2.005
Subvencions i altres ingressos
359.626,00 € 542.083,11 € -182.457,11 €
Romanent
191.968,54 €
66.312,23 €
125.656,31 €
551.594,54 €

608.395,34 €

-56.800,80 €

GRÀFIC CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - 2005
PATRONAT SUD-NORD

Ingressos pressupostats
Ingressos realitzats
Despeses pressupostades
Despeses realitzades
0,00

Despeses realitzades
Despeses pressupostades
Ingressos realitzats
Ingressos pressupostats

200.000,00

596.545,34
551.594,54
608.395,34
551.594,54

400.000,00

600.000,00

800.000,00

PATRONAT SUD-NORD
COMENTARIS LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2005
DESPESES
1. ACTIVITATS PROGRAMADES
1.1. Programa 07 %
1.1.1 Ajudes a taxes
Les despeses programades son 99.167 €, destinades a l’exempció de
les taxes de matrícula per als alumnes propvinents de països en vies
de desenvolupament.
1.1.2 Infosud (adquisició de fons)
Les despeses pressupostades van ser de 9.000 €. Es van realitzar un
total de 8.309,33 €, per l’adquisició de fons bibliogràfics del Centre de
documentació InfoSud.
1.1.3 Projectes i cooperació universitària
Les despeses pressupostades van ser de 33.285,88 €. Es van
realitzar un total de 22.704,67 €, destinades a la col·laboració amb
entitats (jornades, conferències), la concessió d’ajudes a universitaris
dins l’àmbit de la cooperació universitària i amb altres Universitats,
com ara la col·laboració amb Ucraïna - 2000, el Mundialito, i altres
projectes com Beques Universitat Internacional de Gandia,
presentacions dels Informes Mundials sobre Desenvolupament Humà
(PNUD), etc.
1.1.4

Curs Postgrau de Cooperació

Les despeses pressupostades van ser de 17.247 € però finalment no
va ser necessari executar l’aportació per a la 5ena Edició del Curs de
Postgrau Interuniversitari “Cooperació al Desenvolupament 20042005”
1.1.5

Publicacions

Es van pressupostar 10.000 € però no es va realitzar cap quantitat.

1.1.6 Beques Col·legi Major La Coma
Les despeses pressupostades van ser de 4.816,44 €. A proposta del
ple del patronat Sud- Nord es van realitzar un total de 2.716,17 € per
atendre les peticions del Col·legi Major La Coma pagades a l’exercici
2005.
1.1.7 Publicacions – 2004.
Es van pressupostar 10.000 € i es van executar per import de
3.855,19 € destinades a l’edició de títols publicats sobre la base de
cooperació amb el Servei de Publicacions en la línia de cooperació
mantinguda mitjançant la Col·lecció “La Nau Solidària”.
1.1.8 Programa CeiM.
Les despeses pressupostades per al curs acadèmic 2005-2006 van
ser de 48.000 €. Es van realitzar un total de 1.889,60 € corresponent
a l’execució de despeses de gestió i de beques pagades durant
l’exercici 2005.
1.2 Projectes Generalitat
1.2.1 Projecte Corresponsals del Sud – 2005.
Es va pressupostar un total de 23.100 € per a la realització de la 3º
fase d’aquest programa, que realitza emissions radiofòniques de
contingut social, i notícies relacionades amb les activitats
desenvolupades pels països en vies de desenvolupament, amb la
col·laboració
de
Ràdio
Nacional
d’Espanya
i
l’Associació
JOVESOLIDES. Es realitzaren un total de 14.850 €. El projecte
finalitza en 2006.
1.2.2. Projecte Corresponsals del Sud – 2004.
Es va pressupostar un total de 1.608,08 € per a la finalització de la
2º fase d’aquest programa. Es va executar en la seua totalitat.
1.2.3 Projecte Infosud
Es van pressupostar 13.429,90 €. Es realitzaren un total de
12.130 €.

1.3 Càtedres Bancaixa
1.3.1 Càtedres UNESCO i Mediterrània
Es van pressupostar un total de 125.450 €. Es van executar un total
de 97.807,99 €. Les despeses van ser destinades principalment a
cobrir els honoraris dels professors visitants, l’organització de cursos i
activitats complementàries amb la seua difusió, i de personal d’una
documentalista del
centre de documentació d’Infosud. Aquesta
activitat està finançada per Bancaixa.
Els professors visitants de la Càtedra UNESCO 2005 van ser els
següents :
Professor

Nacionalitat

Estada

Inés Eulalia Martínez
Maria Luisa Pignata
Maria Pilar Soteras
Kieran McGrath
Jorga Arturo Chaves
Marta Verginella
Awatef Ketiti
Olga Vélez Restrepo
Eduardo Biondi
David Crocker
Maria Rosa Buxarrais
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1.4 Programa “Manuel Castillo”: beques d’investigació i premi
d’assaig.
Es van pressupostar un total de 7.900 €. Durant 2005 es van
executar un total de 2.160 € destinades a la convocatòria i concessió
de beques d’investigació en el curs 2005 - 2006.
Es van concedir un total de 3 beques d’investigació “Manuel Castillo”
sobre solidaritat i cooperació.
1.5 Projecte Nicaragua.
Es van pressupostar un total de 48.031,40 €, per el total de
romanent existent per a aquest programa. A l’exercici 2005 no es va
executar cap quantitat.
1.6 Altres accions
Es va pressupostar un total de 4.750 € per tal de atendre sol·licituds
de urgent resolució. No es va utilitzar cap quantitat.

1.7

Projecte Nicaragua Informàtica

Al llarg de l’exercici 2005 es ve executant un projecte pendent
d’exercicis anteriors com es el de Nicaragua 0,7 Nòmines –
Informàtica. En 2005 la despesa és per import de 30.529,87 €, el
qual ha estat finançat dels romanents.
1.8 Congrés CUVRIC.
Per tal de donar compliment al conveni signat entre la Fundació, la
Generalitat Valenciana i el Comitè Universitari Valencià de Relacions
Internacionals i Cooperació (CUVRIC) es va desenvolupar la primera
edició del Congrés Internacional de cooperació al desenvolupament,
les despeses executades han estat de 208.585,09 € les quals han
estat finançades principalment amb el conveni de Generalitat.

2 DESPESES DE PERSONAL
2.1. Despeses de personal
Les despeses pressupostades van ser de 85.308,84 €. Es realitzaren
un total de 81.577,39 €. Correspon als costos de remuneracions en
concepte de sous i seguretat social del personal adscrit al patronat.

3. DESPESES GENERALS
3.1.

Despeses de gestió

Les despeses pressupostades van ser de 8.500 €. Es van realitzar un
total de 6.675,16 €. Correspon a les despeses de gestió per al
correcte funcionament del departament, com missatgeria, material
d’oficina, impresos, telèfon, trasllats i altres.

4. ADQUISICIÓ D’IMMOBILITZAT
4.1.

Equipament informàtic

Es van pressupostar un total de 2.000 €. Es van realitzar un total de
1.979,80 €. Correspon a les despeses per adquisició d’equipaments
informàtics necessaris per al patronat.

INGRESSOS
1. SUBVENCIONS, PATROCINIS I CONVENIS
1.1.

Universitat 0,7

Es van pressupostar un total de 270.804,55 €. Finalment es van
realitzar un total de 232.509,85 €, destinada principalment al
Programa 0,7.
1.2. Universitat Càtedres
Subvenció de la Universitat de València realitzada per un total de
72.121,45 €, destinades a la realització del Programa Càtedres
UNESCO i Mediterrània. Es van realitzar en la seua totalitat.
1.3. Universitat Ingrés Beca Manuel Castillo
Es van realitzar ingressos per 9.689,48 €, que corresponen a l’ingrés
que fa la Universitat, per finançar les beques concedides aquest any i
la realització de les convocatòries. Encara que van ser destinades a
cobrir les beques pagades en aquest exercici l’import de 2.160 €.
1.4. Generalitat Valenciana “CONCUVRIC”.
Aquesta quantitat correspon al import del conveni signat amb la
Generalitat Valenciana i amb CUVRIC per a desenvolupar el primer
Congres Internacional de Cooperació al Desenvolupament i aplicat a
l’exercici 2005. L’import executat es de 196.947,37 €.
1.5. Patrocinadors “CONCUVRIC”.
Per a desenvolupar CONCUVRIC hem comptat amb el patrocini de dos
entitats financeres, Bancaixa i la CAM, la quantitat a aportar per les
entitats es de 18.000 € respectivament. La quantitat aplicada en
l’exercici 2005 ha estat de 11.637,72 €.
2. ALTRES INGRESSOS I COL·LABORACIONS
2.1. Ingressos matrícula Càtedres
Es van pressupostar un total de 8.800 €, en concepte de taxes de
matrícula dels cursos realitzats en la Càtedra UNESCO i Mediterrània.
Es van realitzar un total de 14.856,72 €

2.2. Ingressos Congrés CUVRIC
Correspon als ingressos realitzats en concepte de inscripció al
Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament. L’import
realitzat es de 11.850 €.
3. ROMANENTS
Els diferents romanents consignats són excessos entre els ingressos i
les despeses corrents dels anys que en ells s’indiquen, així com
partides a aplicar per a programes pendents.
3.1. Romanent Generalitat Infosud
Es van pressupostar un total de 13.429,90 €. Es van realitzar un total
de 10.863,32 €
3.2.

Romanent Corresponsals del Sud – 2004.

Es van pressupostar un total de 1.608,08 €. Es van realitzar en la
seua totalitat.
3.3.

Romanent General Gestió – 2004.

No es va pressupostar cap quantitat per a executar però es varen
destinar 30.529,87 € per a finançar l’execució del projecte Nicaragua
Informàtica.
3.4.

Romanent Nicaragua

Es van pressupostar un total de 48.031,40 €. No es va realitzar cap
quantitat quedant pendent d’executar-se en 2006.
3.5.

Romanent General.

Es van pressupostar un total de 105.799,16 €. Es van realitzar un
total de 8.460,96 €, aplicades a despeses de Programa Ceim,
Publicacions – 2004 i Beques Col·legi Major “La Coma”.
3.6.

Romanent Beques Manuel Castillo

No va esser pressupostat cap import. Correspon a la quantia dels
pròxims Premis d’assaig.
3.7.

Romanent Generalitat Corresponsals del Sud.

Es van pressupostar un total de 23.100 €. L’import executat es de
14.850 € quedant la resta pendent d’executar al llarg de 2006.

