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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 sobre les relacions 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
A febrer de 2006, la Universitat de València ha convocat eleccions a Rector. El
professor Francisco Tomàs Vert ha renovat en el càrrec i per tant continua com a
President del Patronat Sud-Nord. La constitució del nou equip rectoral contempla un
vicerectorat específic de relacions internacionals i cooperació. Així mateix un
membre del Ple del Patronat ha estat designat vicerector d’assumptes econòmics i
comunicació. Es crea la figura del del Delegat de Rector per a Cooperació per la que
és designat un altre membre del Ple del Patronat.

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 tot 2005 la presidència executiva del Patronat ha estat a càrrec del
Catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de València, professor Josep Maria
Jordan Galduf. El professor Jordan ja ha estat membre del Ple i dels órgans de
govern d’aquest patronat pràcticament des dels seus inicis, incorporant-se en 1992,
i rere un parèntesi entre 1994-1997, se reincorpora com a membre del –aleshoresConsell Executiu del Patronat. Amb el canvi de legislatura el professor Jordan
Galduf ha posat el seu càrrec a disposició del Rector. El 30 de novembre de 2006,
rectorat ha admés la petició del professor Jordan Galduf.

2.2.2.

Del Ple del Patronat

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

V

Secretàri

FRANCISCO TOMAS VERT

Mª LUISA CONTRÍ SEMPERE

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

JOSEP MARIA JORDAN GALDUF

Dpt. Economia Aplicada
Universitat de València
(des de l’u de març de 2004 fins el 30 de
novembre de 2006)

RAFAEL GIL SALINAS

ISIDRO ANTUÑANO MARURI

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

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

ARTURO GARCÍA IGUAL

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

Dpt. Psicologia Bàsica
Universitat de València

Dpt. Història Contemporània
Universitat de València

O
L

C
S

A

President
Executiu

President

En 2006 els membres integrants del Ple del Patronat són:
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EVA BARRENO RODRÍGUEZ

JOSÉ ENRIQUE BIGNÉ ALCAÑIZ

Dpt. Botànica
Universitat de València

MANUEL COSTA TALENS

Vicerector
de
Relacions
Cooperació.
Universitat de València

Vicerector de Comunicació i Assumptes Econòmics
Universitat de València

Internacionals

JUAN ELECTO ONRUBIA FUERTES
Dpt. Termodinàmica
Delegat del Rector per a Cooperació
Universitat de València

i

FRANCISCO DONAT COLOMER

Departament d’Infermeria
Universitat de València

JOAN LACOMBA VÁZQUEZ

Dpt. De Treball Social i Serveis Socials
Universitat de València

Invitat:

CRISTÓBAL SÚRIA LUENGO
Cap Departament Administració EconòmicFinancer de la Fundació General de la
Universitat de València

2.2.3.

ACORDS DEL PLE

Al llarg de 2006, el Ple del Patronat s’ha reunit en tres 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 21 de març de 20061
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió anterior de 21
de desembre de 2005 (Profª. Maria Luisa Contrí)
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.- Congrés Cooperació CUVRIC
2.2.- Curs de postgrau de cooperació
2.3.- Alumnes en pràctiques curs de postgrau
2.4.- Congrés Cooperació i Universitats a Madrid. Abril 2006
2.5.- Estat de publicacions del Patronat
2.6.-. Sobre acords de la Comissió 0’7
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple es dóna per informat.
3.- Informe i aprovació, si escau, de programació de Càtedres UNESCO i
Mediterrània (Profs. Eva Barreno i Josep Maria Jordan)
3.1.- Valoració “Encuentro Càtedres UNESCO de España”

1
L’ordenació numèrica dels acords correspon a l’ordre del dia de la convocatòria de la sessió
corresponent.
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Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
manifestar la valoració molt positiva i l’agraïment a tot l’equip que ha participat en
l’organització i desenvolupament.
Com a neguit, ressaltar que no ha tingut la suficient repercussió mediàtica i
ha hagut certs problemes organitzatius.
3.2.- Convocatòria Internacional Professors Càtedres 2007
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
convocar les Càtedres amb les mateixes característiques que fins ara.
3.3.- Les Càtedres i la convergència espai educatiu europeu.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
estudiar la possibilitat de que les càtedres pogueren ser un reforç per als cursos de
postgrau.
4.- Informe i aprovació, si escau, de Convocatòria premi d’Assaig Manuel Castillo
2006
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
convocar el premi i fer coincidir la decisió del jurat amb la presentació de la
publicació del primer premi.
5.- Informe i aprovació, si escau, de projectes de cooperació davant convocatòria
2006 de subvencions de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament
(Prof. Josep Maria Jordan)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment:
-

Aprovar el projecte tal i com està formulat i presentar-lo a la
convocatòria.
Si hi ha acceptació o subvenció parcial al projecte per part de la
GVA, es proposa i accepta que es contemple en el pressupost del
Patronat per al 2007 per tal de cobrir la diferència.

6.- Informe i aprovació, si escau, de propostes de col·laboració i programació:
6.1.- Jornades Immigració. Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els
Immigrants.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
aprovar un ajut com altres anys del 50% del pressupost que serà d’uns 1.200€.
6.2.- Manuel Rodriguez a FSM
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
no acceptar la proposta per no considerar-ho pertinent.
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6.3.- Proposta de Memòria i Exiliats. Dolores García Cantús.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
no acceptar la proposta, ja que des del Vicerectorat de Cultura ja se dona suport.
6.4.- V Congrés Nacional sobre la Immigració
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
veure la possibilitat
de contractar a una persona que faça les tasques
administratives.
6.5.- Proposta Beques UIG
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
aprovar la proposta presentada pel director de la UIG.
6.6.- Aportació ajuda matricula Estudiant La Coma
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
demanar a 3er Cicle que li apliquen la reducció de taxes a l’estudiant Rosmerlin
Estupiñan.
6.7.- Altres propostes.
No hi ha.
7.- Torn obert de paraules.
No hi ha.
8.- Lectura i aprovació, si escau, dels acords presos en aquesta sessió.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple es dóna per assabentat de
la lectura de cadascú dels acords presos en aquesta sessió i decideix per
assentiment aprovar-los.
Ple del 5 de juny de 2006
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió anterior de 21
de març de 2006 (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.- XII Jornades sobre Immigració
2.2.- Jornada Comerç Mundial (SIPV)
2.3.- III Congrés Cooperació al Desenvolupament i Universitats
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2.4.- Jornada interna sobre Cooperació al Desenvolupament a la Universitat
de València
2.5.- Delegació universitat de Tiaret en la Universitat de València
2.6.- Accío d’Ajuda d’Emergència 2005 (Congo - Càritas)
2.7.- Enviament de llibres a Uruguay.
2.8.- Projecte 0’7 Nòmines (Enviament a UNAM-Leon. Nicaragua)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
donar-se per informat i aprova per assentiment:
1.- Al respecte del punt 2.4.- Enviar un exemplar del llibre “La cooperación
al desarrollo y las universidades valencianas” als treballadors i treballadores de la
Universitat de València que participen amb el 0’7 de les seues nòmines en
iniciatives de cooperació.
2.- Que s’agilitze el pagament de treballs extraordinaris, ja aprovat, per la
realització del I Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament.
3.- Informe i aprovació, si escau, de mesures relatives al programa de Residència
de Codesenvolupament (Prof. Ximo García Roca).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
aprovar la proposta de conversió de les beques de residència per un “Programa de
codesenvolupament” dirigit a estudiants procedents de països en vies de
desenvolupament amb les característiques que hi figuren en l’annex lliurat com a
documentació d’aquest punt en el Ple.
4.- Informe i aprovació, si escau, de mesures de gestió de la VII Edició del Curs de
Postgrau interuniversitari de Cooperació (Prof. Ximo Garcia Roca)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
donar-se per informat de les circumstàncies que s’han produït darrerament, i es
retira el punt, i s’intentarà arribar a acords en un curt termini.
5.- Informe i aprovació, si escau, de d’iniciatives de suport a la celebració del Vé.
Congrés Nacional sobre Migracions (Prof. Joan Lacomba)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
mantenir la línia de suport al Congrés i aportar la quantia d’al voltant d’dotze mil
euros (12.000€).
6.- Informe i aprovació, si escau, de programació de cursos de l’àrea de cooperació
i solidaritat en la Nau del Estudiants en 2006.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
aprovar els quatre cursos que s’adjunten com annex.
7.- Informe i aprovació, si escau, de nova campanya d’Ajuda a taxes de Matrícula
curs 2006-2007.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
mantenir les condicions de l’any anterior i manifestar l’agraïment a les secretaries
de les Facultats i Escoles de la Universitat que són les què ho gestionen.

8

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

Memòria 2006

8.- Informe i aprovació, si escau, de resolució sobre convocatòria de Beques
d’Investigació Manuel Castillo 2006.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
aprovar la proposta que trasllada al Ple la Comissió de Valoració, tot i tenint en el
futur present l’Estatut del Becari pel que fa a quanties, terminis, etc.
9.- Informe i aprovació, si escau, de Memòria d’Activitat i Econòmica del Patronat
Sud-Nord en 2005 (Prof. Jordan Galduf i Sr. Cristóbal Suria).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
aprovar la Memòria d’Activitat i Econòmica de l’any 2005.
10.- Informe i aprovació, si escau, de propostes de col·laboració i programació:
10.1.- Petició d’Ajuda a taxes Alaa Zubidat.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
acceptar la petició i facilitar que li siga d’aplicació la convocatòria d’ajuda a taxes.
10.2.- Petició col·laboració amb el Programa Ucraïna 2000.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
mantenir l’ajuda.
10.3.- Altres propostes.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
aprovar:
1.- Concedir un ajut a l’estudiant Omar Sidi Salem en el sentit de cobrir les
despeses d’estada dels dos mesos que li resten per completar l’any.
2.- Fer constar la qualitat del treball de pràctiques de Concha Roman sobre
“Bases per a la selecció de projectes de cooperació al desenvolupament a la
Universitat”, i que a més serà de molta utilitat .
11.- Torn obert de paraules.
D. Arturo García Igual dóna les gràcies per la publicació del llibre i informa que ara
està tramitant que aquest títol es puga presentar en Mèxic i en Madrid.
El Rector, el president executiu i altres membres del Ple valoren positivament la
tasca realitzada pel Patronat en el període que ara acaba i expressen el seu
agraïment i reconeixement a tots els qui hi han participat.
12.- 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.
Ple del 1 de desembre de 2006
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió anterior de 5 de
juny de 2006 (Profª. Maria Luisa Contrí)
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Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
aprovar l’acta de 5 de Juny de 2006.
2.- Informe de la Presidència del Patronat Sud-Nord:
2.1.- Nomenament del Delegat de Cooperació de la Universitat
2.2.- II Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament – CUVRIC
2.3.- Jornades Debat sobre les Dones i les migracions
2.4.- Projecte Ucraïna 2000 (Campanya estiu 2006).
2.5.- Conveni Servef i Beques Arcadi Gotor
2.6.- Comissió de Solidaritat IJLV
2.7.- Informe seguiment del projectes GVA: 2031/2005 i 2018/2006
(InfoSud)
2.8.- Presentació Informe Mundial sobre Desenvolupament Humà PNUD
2006.
2.9.- Informe d’activitat Càtedra UNESCO: Encuentro Iberoamericano y III
Conferencia GUNI - Barcelona
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple es dóna per informat.
3.- Informe i aprovació, si escau, del conveni regulador de la col.laboració del
Patronat amb el programa de Residències de Codesenvolupament de CeiM (Prof.
Ximo García Roca).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
aprovar el conveni condicionat a l’informe de la assessoria jurídica de la Universitat.
4.- Informe i aprovació, si escau, de procediment de resolució de candidatures a
Càtedres UNESCO i Mediterrània 2007 (Eva Barreno, J. L. Miralles).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple acorda per assentiment
delegar en la Comissió de Selecció la resolució de les Càtedres UNESCO i
Mediterrània 2007.
5.- Informe sobre l’estat de les publicacions del Patronat i aprovació, si escau, de
noves propostes (Nuria Tabanera).
5.1.- Edició de “Los niños saharauis. Guía nutricional” de José Soriano.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple acorda aprovar la
publicació de l’obra “Los niños saharahuis. Guía nutricional” de José Soriano.
5.2.- Altres propostes editorials.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment, i
davant l’absència justificada de la Responsable de Publicacions, ajornar el punt.
6.- Informe i aprovació, si escau, de composició de jurat per a la resolució del
Premi d’Assaig Manuel Castillo sobre la Pau (convocatòria de 2006).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
acordar d’iniciar les gestions dins i fora de la Universitat amb l’objectiu d’incorporar
alguna personalitat al jurat del Premi i promoure així una major difusió.
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7.- Informe i aprovació, si escau, de mesures de millora i reajust de la Campanya
d’Ajuda a taxes.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment:
1.- Atendre el criteri del Vicerectorat de Postgrau i estendre la convocatòria d’ajuda
a taxes vigent als matriculats en cursos de postgrau corresponents a l’antic
doctorat.
2.- Ajornar la decisió sobre mesures a adoptar i analitzar amb deteniment la nova
situació i incidències sorgides per a conformar la pròxima convocatòria 2007-2008.
8.- Informe sobre InfoSud: Llançament campanya InfoSud Digital i trasllat de seu, i
aprovació, si escau, de proposta d’acte d’inauguració de la nova seu.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple es dóna per informat i
decideix per assentiment felicitar la responsable d’Infosud pel treball que està
duent a terme.
9.- Informe i aprovació, si escau, de pressupost del Patronat Sud-Nord per a 2007
(Cristóbal Suria).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple acorda per assentiment
aprovar el pressupost per a l’any 2007 amb la inclusió de dues noves línies: 1.1.9. i
1.1.10 que afecten a la comissió 0’7 i a sensibilització.
10.- Informe i aprovació, si escau, de propostes en la Càtedra UNESCO (Eva
Barreno):
10.1.- Davant requeriment de la UNESCO en 2008.
10.2.- Davant requeriments de la Comissió Española de Cooperació amb la
UNESCO.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple es dóna per informat i
acorda per assentiment delegar en Eva Barrero la resolució de les propostes
presentades.
11.- Informe i aprovació, si escau, de propostes de col·laboració i programació:
11.1.- Congrés Cooperació Tècnica Amèrica Llatina (CEPS)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple acorda per assentiment
aprovar la participació de Ximo Revert i finançar les despeses del Col·legi Major.
11.2.- Projecte Marroc (Teresa Guillamon).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
ajornar el punt.
11.3.- Petició Boudahla Maryam sobre Erasmus.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
ajornar el punt fins que el Servei de Relacions Internacionals aclarisca la petició.
11.4.- Projecte Fundació Anna Lindh (Javier Celetrio – Universitat de
Lancaster/ UK)
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Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
ajornar el punt.
11.5..- Participació del Patronat en l’elaboració del Pla Anual de Cooperació
2007 GVA.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment
delegar en Joan Onrubia aquesta participació.
11.6.- Altres propostes.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment:
1.- Aprovar la proposta sobre Conferència CLIOH sobre el Mediterrani i
Encontre Europeu d’Universitats del projecte EMMHS presentada per Rafael Gil a
l’espera que el responsable de la Càtedra Mediterrània li dóne el vist-i-plau.
2.- Sol·licitud extraordinària de Reda: atendre favorablement la petició a
tenor de les al·legacions aportades i de manera extraordinària i improrrogable, tot i
aplicant el criteri d’exempció del 60%.
3.- Sol.licituds d’ajudes a taxes per alumnes de Postgraus oficials: de
conformitat amb allò aprovat al punt 7.1 d’aquest ordre del dia, aprovar que
aquestes estudiants es puguen acollir a les condicions i requisits del programa
d’ajuda a taxes.
4.- Proposta de la Càtedra UNESCO-UVEG: aprovar l’adhesió al Manifiesto i
traslladar des del Patronat aquesta proposta a la pròxima Junta de Govern de la
Universitat per a la seua consideració i aprovació.
5.- Proposta de Filosofia i CC. de l’Educació XI Encuentro Iberoamericano de
Educadores y Trabajadores Sociales: ajornar la decisió sobre la proposta.
6.- Proposta de “Redes Perú”: ajornar la decisió sobre la proposta.
12.- Torn obert de paraules.
13.- Lectura i aprovació, si escau, dels acords presos en aquesta sessió.
La Secretària General dóna lectura dels acords presos en aquesta sessió que són
aprovats per assentiment del Ple del Patronat.

2.3. DE LA REPRESENTATIVITAT DEL PATRONAT SUDNORD
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.

12

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

Memòria 2006

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.
11. Representant del Patronat Sud-Nord en l’Agrupació de Codesenvolupament.
Conveni CEIM per a residències d’estudiants.

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 treball
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

EVA BARRENO RODRÍGUEZ

Coordinadora acadèmica de la Càtedra

Relacions amb ONGD’s i Coordinadora.
Comissió UNITE’s-CADE
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UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament

JOSÉ LUIS MIRALLES ADELL

Coordinador acadèmic de la Càtedra
Mediterrània

JUAN E. ONRUBIA FUERTES

Delegat per a projectes de cooperació

NÚRIA TABANERA GARCÍA

Delegada per a publicacions. Comissió de
selecció de Beques Manuel Castillo

JOAN LACOMBA VAZQUEZ

Delegat per a V Congrés Nacional sobre
Immigració

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 una tècnic documentalista, i ha
de comptar amb la col·laboració dels serveis centrals de la Fundació.
Durant 2006 l’equip ha estat com segueix:
Lloc de treball / Responsabilitat
Tècnic superior de gestió
Cap Tècnic Responsable del Patronat Sud-Nord

Nom

Raquel Signes Pérez
Tècnica superior de gestió.
Responsable d’Àrea

Nota

Ximo Revert Roldán

Amparo Sáez Cuesta
Luisa Cardona Sahuquillo

Tècnica mitja responsable d’àrea.
Documentalista.

Francisca Ginés Huertas

Tècnica mitja de projecte

Amparo Sáez Cuesta

Tècnica mitja de projecte. Documentalista

Rosa Vela Casero

Del 25 gener al 31 de
març
Des de 10 d’abril a 7
de juny
Reincorporació el 8 de
juny

Del 4 de gener al 6
d’abril
Del 29 de maig a 30
juny 2007.

La tècnic superior de gestió que es trobava de baixa laboral per malaltia s’ha
incorporat finalment el 8 de juny de 2006.

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 o sensibilització. El caràcter plurianual de totes aquestes gestions
fa que algunes d’aquestes iniciatives posades en marxa anys en rere continuen
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 actors de la cooperació 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,
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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 2006 des d’aquest programa de treball s’han gestionat els següents
projectes:
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
En 2006 s’ha procedit a la seua finalització i a la justificació de la subvenció
rebuda davant la Generalitat.

PROJECTE INFOSUD DIGITAL
PROJECTE 2031/2005
Coordinació i Gestió: Patronat
« SERVICIO
INTERUNIVERSITARIO
DE Sud-Nord de la Fundació General
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN RED de la Universitat de València
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, i adequació de ferramentes de treball per
a posar en marxa el Servei de Referència Virtual.
*Més informació en Programa d’Informació i Documentació: InfoSud, secció 2.5.3. d’aquesta
memòria.

PROJECTE INFOSUD DIGITAL. II Fase
PROJECTE 2018/2006
Coordinació i Gestió: Patronat
« SERVICIO
INTERUNIVERSITARIO
DE Sud-Nord de la Fundació General
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN RED de la Universitat de València
SOBRE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. Finançament :
(INFOSUD DIGITAL II Fase) »
- 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
En 2006 s’ha elaborat i presentat el projecte a la convocatòria de subvencions de
la Generalitat. En aquesta II Fase es plantegen noves linies d’actuació i
consolidació del nou servei.
*Més informació en Programa d’Informació i Documentació: InfoSud, secció 2.5.3. d’aquesta
memòria.
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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 ENCUENTRO DE LAS Coordinació i Gestió: Càtedra
CÁTEDRAS UNESCO DE ESPAÑA A LA UNESCO de la UV - Patronat
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA »
Sud-Nord (FGUV)
Finançament :
Coordinació:
- Patronat Sud-Nord.
Josep Maria Jordan Galduf
- AECI
(President Executiu Patronat Sud-Nord)
- Universitat de València
- Universitats Espanyoles
Eva Barreno Rodríguez
- Bancaixa
(Coordinadora acadèmica de la Càtedra)
Amb la col·laboració de:
Comisión Española de
Coordinació Tècnica: Ximo Revert
Cooperación con la Unesco.
(Cap Tècnic del Patronat Sud-Nord)
Vicerrectorado de Cultura
Vicerrectorado de Politica
Científica y Cooperación
Internacional de la UVEG.
En 2006 s’ha executat el projecte segons el cronograma previst i s’ha preparat la
justificació del projecte davant l’AECI.
* L’activitat realitzada es detalla en la secció 2.5.2. Programa de Formació. Càtedra UNESCO.

2.5.2. PROGRAMA DE FORMACIÓ. CÀTEDRES UNESCO I
MEDITERRÀNIA
Durant l’any 2006, sobre més de 300 inscripcions s’han formalitzat en matrícula
239 alumnes que han 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 170 hores lectives i 17 crèdits, per a un total de 16 cursos
de diversa temàtica impartits arreu dels campus universitaris de la Universitat de
València i on han participat 7 professors de diversa especialització i procedència. La
mitjana de participació per curs ofertat ha estat de 15 alumnes.
Amb l’inici d’any s’ha posat a l’abast del públic un nou sistema de difusió de
cursos i automatrícula a través d’internet dins el portal www.fguv.ors/cursos . Amb
aquest nou entorn interactiu els interessats poden evitar realitzar desplaçaments
innecessaris per a gestionar la seua matrícula i accedir de manera immediata a una
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ampla oferta de cursos especialitzats. Aquest portal permet l’automatrícula dels
interessats.
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 2006, s’han impartit 4 conferències, amb un
nombrós èxit de públic i realitzades als diversos foros i espais universitaris tot i
atenent a que, la tradicional seu de Bancaixa on es venien realitzant, roman
tancada per reforma.
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 Cap Tècnic,
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 departaments
o unitats docents que han participat en la convocatòria de 2006 han estat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institut de Ciència Molecular/ Departament de Química Física
Departmaent de Biologia Funcional i Antropologia Física
Departament de Filosofia del Dret, Moral i Política
Observatori Astronòmic
Departament de Termodinàmica
Unidad de Cirugía Plástica y Reparadora
Departmaent de Psicologia del Desarrollo y Educativa
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Departament de Dret Internacional Públic
Departament d’Història Contemporània
Dept. de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración
Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE)
Universitat Internacional de Gandia

Durant 2006 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, presentació de llibres i informes mundials), 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 Sud-Nord).
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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, principalment de les regions de l’entorn mediterrani 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:
• Participació en 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 en 2006 la
Universitat de València ha estat l’anfitriona del darrer encontre estatal celebrat a
febrer.
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 la Presidència
Executiva del Patronat Sud-Nord, professor Josep Maria Jordán Galduf (des de el
seu nomenament), i la coordinació acadèmica de la 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 2006 la Càtedra ha estat visitada, de gener a desembre, pels següents
professors:
a.- ) D. Ismael Moya Marco Director de Investigación Laboratorio de Meteorología
Dinámica del CNRS Escuela Politécnica, Palaiseau (França)
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b.-) D. Daniel Roberto Altschuler Stern Director, Oficina de Divulgación
Científica, Observatorio de Arecibo, y Catedrático, Universidad de Puerto Rico.
c.-) Dª. Silvia Isabel Perí, profesora de Fisiología Animal de la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina)
Aquest professorat participa activament a diverses iniciatives de la vida acadèmica
de la Universitat de València i en concret, de les activitats pròpies del departament
o institut universitaris des d’on foren presentades 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 Sud-Nord, pel Patronat de la Fundació. Aquesta programació
de cursos durant 2006 ha estat tal com s’indica a continuació:
CODI
CURS

Nom del curs (1)

PROFESSOR

DURACIÓ

REALITZACIÓ
Abril – Maig de 2006

CUB 100

CUB 101

CUB 102

CUB 103

SILVIA ISABEL PERÍ
Universidad Nacional
de la Plata, Buenos
Aires, Argentina.
Facultad de Ciencias
Naturales y Museo
(Nac. Argentina)

30 h./ 3crèdits
3 mòduls
(1+1+1)

Id.

10 h. / 1 crèdit

Mòdul 2: Toxicocinètica
de contaminants en
peixos i factors que
l’afecten.

Id.

10 h. / 1 crèdit

Mòdul 3: Biomarcadors
bioquímics de
contaminació en peixos

Id.

10 h / 1 crèdit

Fisiologia d’animals
aquàtics i contaminació
ambiental.
Curs general

Mòdul 1: Fisiologia
animal i contaminació
aquàtica. Aspectes
generales.

• Fisiologia animal i
contaminació aquàtica.
Aspectes generals
• Toxicocinètica de
contaminants en peixos i
factors que l’afecten
• Biomarcadors
bioquímics de
contaminació en peixos
• Conceptes introductoris
de la fisiologia ambiental.
Nivells funcionals de
resposta. Contaminants.
Ecotoxicologia de metalls
en l’ambient aquàtic
• Fisiologia de la
membrana branquial i
captació de xenobiòtics
• Principis d’estudis
toxicocinètics. Mètodes
analítics. Absorció. Rutes
d’exposició. Models
d’estudis toxicocinètics.
• Distribució. Mètodes
invasius i no invasius.
• Enzims de fase I.
Citocrom P450 total.
Citocrom P450 1A. EROD.
Citocrom b5. NADPH
citocrom P450 reductasa.
Enzims de fase II. GSH,
GSTs, UDPGTs
• Paràmetres d’estrès
oxidatiu. SOD, CAT,
GPOX, GRED. Índex
bioquímics d’estrès
oxidatiu
• Metalotioneínes
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CUB
110

Ecologia còsmica.
Curs general

DANIEL ROBERTO
ALTSCHULER STERN
Cornell University y
Universidad de Puerto
Rico
NAIC - Observatorio
de Arecibo
(Nac.
Uruguaya/Alemana)

Memòria 2006

Setembre – Novembre de
2006
30 h./ 3crèdits
3 mòduls
(1+1+1)

Ecologia còsmica
Mòdul 1: El nostre lloc al
cosmos

Id.

10 h. / 1 crèdit

Ecologia còsmica
Mòdul 2: Exobiologia

Id.

10 h. / 1 crèdit

Ecologia còsmica
Mòdul 3: Ciència i
societat

Id.

10 h. / 1 crèdit

CUB
120

La fotosíntesi : de la
molècula al bosc.
Curs general

ISMAEL MOYA MARCO
Centre National de la
Recherche
Scientifique (CNRS)
Laboratoire de
Meteorologie
Dynamique (LMD)
(Nac. Francesa)

30 h./ 3crèdits
3 mòduls
(1+1+1)

CUB
121

La fotosíntesis : de la
molécula al bosque
Mòdul 1: teledetecció de
la fluorescència de les
plantes: fotosíntesi y
fluorescència de la
clorofila

Id.

10 h. / 1 crèdit

CUB
122

La fotosíntesi : de la
molècula al bosc
Mòdul 2: teledetecció de
la fluorescència de les
plantes:
Fluorescència blau-vert i
metabolisme secundari

Id.

10 h. / 1 crèdit

CUB
123

La fotosíntesi : de la
molècula al bosc
Mòdul 3: teledetecció de
la vegetació :
Metodologia i signatura
d’estresses

Id.

10 h. / 1 crèdit

CUB
111

CUB
112

CUB
113

.-El nostre indret al
cosmos, .- Exobiologia, .Ciència i societat (Tres
mòduls de 10 hores
lectives cadascú)
1.- Introducció al
pensament científic
2.- L'origen de la química.
3.- Vida i evolució de les
estrelles
4.- El sistema solar
1.- El nostre planeta i
d'altres
2.- Origen i evolució de la
vida
3.- Vida extraterrestre
4.- El futur de la vida
1.- Ciencia y
Pseudociencia
2.- Límits al creiximent
3.- Ozò - Canvi Climàtic
4.- Perspectives
Març – Abril de 2006
• Fotosíntesi i
fluorescència de la
clorofil·la
• Fotosíntesi i
metabolisme secundari
• Fotosíntesi i
Teledetecció de la
vegetació: Metodologia i
marcadors d’estrès
• Interacció llum i matèria
• Estructura i organització
de les membranes
fotosintètiques de les
plantes
• Mecanismes de
regulació de l’energia
absorbida
• La fluorescència blauverd en cloroplastos
aïllats
• La fluorescència blauverd en fulles (pràctiques)
• Funció dels flavonoides
(pràctiques)
• Teledetecció de la
fluorescència de la
vegetació excitada per
làser (Teledetecció activa
i súper-activa)
• Teledetecció passiva de
la fluorescència de la
vegetació (pràctiques)
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V Encuentro de Càtedras UNESCO de España
Durant 2006 la Càtedra UNESCO ha
celebrat el V Encuentro de Càtedras
UNESCO
de
España
en
la
Universitat de València, que venia
preparant-se des de finals de 2005.
Aquest
Encuentro
inicialment
programat per a desembre de 2005
va realitzar-se del 8 al 10 de febrer
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.
Entre els objectius de l’esdeveniment es trobava:
1.- aconseguir la participació del major nombre de càtedres existents després de
tres anys sense reunions de coordinació i treball.
2.- marcar una línia de treball en aquest tipus d’Encuentros buscant una projecció
de les càtedres espanyoles en l’entorn acadèmic i geogràfic mediterrani.
PROGRAMA DEL ENCUENTRO
www.encuentrounesco.org

Miércoles,

8 de febrero de 2006

11:00–13:30 Llegada de participantes.
Hotel Balneario de las Arenas, C/ Eugenia Viñes 22-24 de València, Playa de Las Arenas
15:00 h. Salida del Hotel en autobús hasta la sede. Entrega de acreditaciones.
16:00 h. Acto oficial de inauguración del Encuentro. Lugar: Paraninfo de la Universitat de
València.
Intervienen:
Leire Pajín Iraola, Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional. Presidenta AECI
Francisco Tomás Vert, Rector de la Universitat de València
Vicente Montesinos Vernetta, Vice-Presidente 1º de Bancaja. Entidad financiadora de las
Cátedras Unesco y Mediterrània de la Universitat de València
17:00 h. Exposición de Carteles sobre el 60 aniversario de la UNESCO. Lugar: Claustro inferior.
La Nau.
17:45 h. Café-Pausa Lugar: Claustro superior, La Nau.
18:15 h. Conferencia: Cultura y diversidad en el Mediterráneo actual.
Lugar: Aula Magna. La Nau.
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Modera: Josep Maria Jordán Galduf, Presidente Ejecutivo del Patronat Sud-Nord de la
Fundación General Universitat de València.
Intervienen: Josep María Ridao Domínguez, Embajador de España en la UNESCO
19:30 h. Concierto de viento y piano (programa de música clásica).
Lugar: Capella de la Mare de Déu de la Sapiència. La Nau.
21:15 h. Al finalizar el concierto un Autobús recoge en el Palacio del Marqués de Dos Aguas
(Museo Nacional de Cerámica) en dirección al Hotel.

Jueves,

9 de febrero de 2006

09:00 h. Mesa Redonda: Reflexiones sobre el Programa de Cátedras Unesco (UNITWIN): Las
Cátedras españolas en el contexto internacional. Lugar: Aula Magna. La Nau.
Modera: Pablo Barrios Almanzor
Secretario General de la Comisión Española de Cooperación con la Unesco
Intervienen:
Francisca Ginés Huertas, Documentalista y coordinadora del Centro de Documentación SurNorte: InfoSud.
Carmen Piñán Salazar Alonso, Coordinadora Regional del Programa UNITWIN. División de
Educación Superior, UNESCO
Miguel Rojas Mix, Director del CEXECI
10:30 h. Conferencia: Diversidad cultural y derechos humanos
Lugar: Aula Magna. La Nau.
Modera: Manuel Costa Talens, Vicerrector de Política Científica y Cooperación de la Universitat
de València.
Interviene: José Vidal Beneyto, Presidente del Consejo Mediterráneo de Cultura
11:30 h. Café-Pausa, Lugar: Claustro superior, La Nau.
12:00 h. 1 ª Reunión grupos temáticos de Cátedras (Medio Ambiente y desarrollo.
Comunicación. Cultura y Paz, Iberoamérica, Salud).
Revisión de sistemas de trabajo. Intercambio de experiencias. Elaboración de informes sobre
iniciativas y expectativas.
Lugar: Grupo 1: Aula Magna; Grupo 2: Aula 1; Grupo 3: Aula 2; Grupo 4: Sala Escalera. La
Nau.
14:45 h Traslado en autobús a Jardín Botánico. Comida - Buffet
Lugar: Jardín Botánico. Calle Quart, nº 80, València
18:30 h. Conferencia: Biodiversidad y patrimonio cultural: el programa MaB y las Cátedras
UNESCO
Intervienen: Manuel Costa Talens, Vicerrector de Política Científica y Cooperación Internacional
de la Universitat de València
Manuel Casares Porcel, Profesor de la Universidad de Granada
Javier Castroviejo Bolívar, Presidente del Comité Español del Programa Mab
18:00 h. Café-Pausa, Lugar: Claustro superior. La Nau.
18:30 h. Conferencia: Los objetivos del milenio y la cooperación para la diversidad cultural
Lugar: Salón de actos del Jardín Botánico de la Universitat de València.
Modera: Rafael Gil Salinas
Vicerrector de Cultura de la Universitat de València y Vicepresidente Ejecutivo de la Fundació
General de la Universitat de València
Intervienen: Milagros del Corral, Subdirectora General adjunta para la Cultura de la UNESCO
hasta 31 XII 2005
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Jesús Prieto de Pedro, Director del Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural.
Universidad Carlos III - UNED
20:00 h. Visita a la Llotja de la Seda de València. Patrimonio Mundial de la Humanidad.
Recorrido Centro Histórico de la Ciudad. Recorrido a pie
21:30 h. Cena del Rectorado de la Universitat de València.
Lugar: Restaurant Sociedad Agrícola Valenciana.

Viernes,

10 de febrero de 2006

09:30 h. 2ª Reunión grupos temáticos de Cátedras (Medio Ambiente y desarrollo.
Comunicación. Cultura y Paz, Iberoamérica, Salud). Elaboración de propuestas y conclusiones.
Lugar: Grupo 1: Aula Magna; Grupo 2: Aula 1; Grupo 3: Aula 2; Grupo 4: Sala Escalera. La Nau.
11:00 h. Café-Pausa Lugar: Claustro superior, La Nau.
11:30 h.Mesa Redonda:
Cultura, desarrollo y cooperación en el Mediterráneo . Lugar: Aula Magna. La Nau.
Modera: Eva Barreno Rodríguez, Coordinadora Académica de la Cátedra UNESCO de Estudios
sobre el Desarrollo de la Universitat de València
Intervienen: Xavier Casanovas, Director del Proyecto RehabiMed.
Elena Cattarini Léger, Consultora de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural.
Ouiza Chérifi, Cátedra UNESCO - Gas Natural de estudio y desarrrollo sostenible. Université
Houari Boumedienne (Argelia)
Roberto Costa, Cátedra UNESCO en gestión de patrimonio cultural. Université de Trieste (Italia)
Hassan Ramou, Centro de Estudios Históricos y Medioambientales
13:30 h. Acto de clausura.
Conclusiones: Presentación de conclusiones por los coordinadores de grupos temáticos
Lugar: Paraninfo de la Universitat de València. La Nau.
Modera: Rafael Gil Salinas, Vicerrector de Cultura de la Universitat de València y Vicepresidente
Ejecutivo de la Fundació General de la Universitat de València
Intervienen: Alfons Martinell, Director General de Relaciones Culturales y Científicas

Actos paralelos
19:30 h. Miércoles 8 de febrero de 2006. Concierto de viento y piano (programa de música
clásica). Lugar:Capella del Edificio de La Nau de la Universitat de València. Entrada libre, aforo
limitado.
Del 07 al 10 de febrero. Exposición sobre 60 aniversario de la UNESCO. Lugar: Carteles en
Zona de tránsito del Claustro del Edificio de La Nau de la Universitat de València

De l’Encuentro s’han obtingut per cada Grup de treball unes conclusions que varen
ser presentades en l’acte de cloenda així com un text del plenari davant el Director
General de Relacions Culturals de l’AECI. Tots aquests textos i compromisos es
poden consultar a la web del Encuentro www.encuentrounesco.org
Nombroses universitats i càtedres espanyoles han felicitat a la Universitat de
València i a la seua Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament pel bon
desenvolupament del programa, per l’organització i pels objectius aconseguits.
Exposició sobre 60 Aniversari de UNESCO.
Dins el programa d’actes de l’Encontre, la Càtedra UNESCO des del Patronat SudNord va organitzar en el recinte del Claustre Major de l’Edifici de La Nau, una
exposició de 60 cartells cedida gratuïtament per la seu de UNESCO en París.
Aquesta exposició va ser inaugurada per la Secretària d’Estat per a Cooperació
Internacional, Dª Leire Pajín i el Rector de la Universitat de València, D. Francisco
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Tomás. L’exposició, estava constituïda per la
reproducció de seixanta cartells conmemoratius
editats per la UNESCO al llarg d’aquestes sis
dècades.
Actes del 60 Aniversari de la UNESCO
En octubre de 2006, el Centre UNESCO València
recentment constituït va cursar invitacions a la
Càtedra UNESCO de la Universitat de València per a l’acte de Cloenda del 60é
Aniversari de constitució de la UNESCO. A l’acte van intervindre Federico Mayor
Zaragoza i Koichiro Matsura, actual Secretari General de la UNESCO. Per indicació
de la Presidència Executiva del Patronat i a iniciativa de la Coordinadora Acadèmica
de la Càtedra, varen estar presents en tots els actes de la jornada tot l’equip tècnic
que s’havia encarregat de l’organització de l’encontre de Catres UNESCO d’Espanya.
La celebració va ser el 4 de novembre al Palau de les Arts de València.
III Conferencia Internacional de Barcelona sobre Educación Superior
Del 27 al 29 de novembre de 2006, la professora Eva Barreno Rodríguez,
Coordinadora Acadèmica de la Càtedra i el Cap Tècnic del
Patronat varen assistir a les sessions d’aquesta Conferència,
organitzada per GUNI (Global University Network for Innovation).
A aquesta xarxa pertanyen nombroses Càtedres UNESCO de tot
el món i d’altres estructures solidàries universitàries. La
delegació del Patronat va servir per a conèixer de prop aquesta xarxa, mantenir
contacte amb representants d’altre càtedres UNESCO d’arreu del món i intercanviar
propostes conjuntes entre càtedres amb objectius temàtics afins.
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
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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.
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 Adell. El personal tècnic del Patronat SudNord 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 2006 la Càtedra ha estat visitada, de gener a desembre, pels següents
professors:
a.- ) Ricardo Almenar Asensio Consultor en materia de desarrollo sostenible
(Valencia)
b.-) Sadoka Abdollah Prof. Ciencias Comerciales de la Universidad Ibn Khaldun.
Tiaret (Algèria)
c.-) Stelios Stavridis, Head, The Euromediterranean and Middle Studies Unit,
Institute of International Economic Relations, Atenes (Grècia)
d.-) Lluís Bellvís i Rafael Pinilla, professors Facultat CC. Econòmiques.
Universitat de València)
Aquests professors participen activament a diverses activitats de la vida acadèmica
de la Universitat de València i en concret, de les activitats pròpies del departament
o instituts universitaris que varen presentar les seues candidatures. Durant la seua
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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
Mediterrània 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 2006 ha estat tal com s’indica a continuació:

Octubre – desembre de
2006

CM
500

CM
501

CM
502

CM
503

Índexs sintètics de
desenvolupament,
sostenibilitat i
desenvolupament
sostenible per a països
mediterranis.
Curs general

Índexs sintètics de
desenvolupament,
sostenibilitat i
desenvolupament
sostenible per a països
mediterranis.
Mòdul 1: L’avaluació del
desenvolupament humà
mediterrani
Índexs sintètics de
desenvolupament,
sostenibilitat i
desenvolupament
sostenible per a països
mediterranis.
Mòdul 2: L’avaluació de
la sostenibilitat ambiental
mediterrània
Índexs sintètics de
desenvolupament,
sostenibilitat i
desenvolupament
sostenible per a països
mediterranis.
Mòdul 3: L’avaluació del
desenvolupament
sostenible mediterrani

RICARDO ALMENAR
ASENSIO
Consultor en materia de
desarrollo sostenible
(Nac. Espanyola. Valencia)

RICARDO ALMENAR
ASENSIO
Consultor en materia de
desarrollo sostenible
(Valencia)

RICARDO ALMENAR
ASENSIO
Consultor en materia de
desarrollo sostenible
(Valencia)

RICARDO ALMENAR
ASENSIO
Consultor en materia de
desarrollo sostenible
(Valencia)

• L’avaluació del
desenvolupament humà
mediterrani
• L’avaluació de la
sostenibilitat ambiental
mediterrània
• L’avaluació del
desenvolupament
sostenible mediterrani

30 h./
3crèdits
3 mòduls
(1+1+1)

10 h. / 1
crèdit

• Índex de
desenvolupament humà
(IDH)
• IDH ampliat amb la
distribució de l’ingrés
• Índex d’aptitud per al
desenvolupament humà
(IADH)

10 h. / 1
crèdit

• Índex de sostenibilitat
mediambiental (ISM)
• Índex de sostenibilitat
modificat
• Índex d’aptitud per a
la sostenibilitat
mediambiental (IASM)

10 h. / 1
crèdit

• Creuament entre IDH i
ISM
• IDH ampliat i ISM
modificat
• Índex d’aptitud per al
desenvolupament
sostenible (IADS)

Abril – juny de 2006

CM 510

Ibn khaldun: cultura i
pensament modern.
Curs general

SADOKA ABDOLLAH
Prof. Ciencias Comerciales de
la Universidad Ibn Khaldun
(Nac. Argelina)

30 h./
3crèdits
3 mòduls
(1+1+1)

• La història d’Ibn
Khaldoun
• La filosofia de la
història d’Ibn
khaldoun
• Història de les
tribus del Nord
d’Àfrica
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CM 511

CM 512

CM 513

Ibn khaldun: cultura i
pensament modern
Mòdul1: Història d’Ibn
khaldun

Ibn khaldun: cultura i
pensament modern
Mòdul 2: La filosofia de la
història d’ibn khaldun

Ibn khaldun: cultura i
pensament modern
Mòdul 3: Història de les
tribus del nord d’Àfrica

Memòria 2006

SADOKA ABDOLLAH
Prof. Ciencias Comerciales de
la Universidad Ibn Khaldun
(Nac. Argelina)

SADOKA ABDOLLAH
Prof. Ciencias Comerciales de
la Universidad Ibn Khaldun
(Nac. Argelina)

SADOKA ABDOLLAH
Prof. Ciencias Comerciales de
la Universidad Ibn Khaldun
(Nac. Argelina)

10 h. / 1
crèdit

10 h. / 1
crèdit

10 h. / 1
crèdit

• Biografia d’Ibn
Khaldoun
• Presentació de la
crònica general
• Estudi dels
conceptes i context
històric
• Els fonaments
conceptuals de la
història
• la història, ciència
explicativa
• Ajuda sociològica
• Història de les
tribus àrabs
• Història dels
berebers
• Les més
importants dinasties
A. F ET Espanya

Maig – Juliol de 2006
CM
520

Les relacions
euromediterrànies.
Curs general

CM
521

Les relacions
euromediterrànies.
Mòdul 1: La política
euromediterrània de la
Unió Europea

CM
522

Les relacions
euromediterrànies.
Mòdul 2: La UE, el
conflicte àrabo-israelià i
els balcans

CM
523

Les relacions
euromediterrànies.
Mòdul 3: la UE, Xipre i
Turquia

CM 530

Renda bàsica de
ciutadania

STELIOS STAVRIDIS
Head, The
Euromediterranean and
Middle Studies Unit,
Institute of International
Economic Relations, Atenas
(Nac. Grega)
STELIOS STAVRIDIS
Head, The
Euromediterranean and
Middle Studies Unit,
Institute of International
Economic Relations, Atenas
(Nac. Grega)
STELIOS STAVRIDIS
Head, The
Euromediterranean and
Middle Studies Unit,
Institute of International
Economic Relations, Atenas
(Nac. Grega)
STELIOS STAVRIDIS
Head, The
Euromediterranean and
Middle Studies Unit,
Institute of International
Economic Relations, Atenas
(Nac. Grega)
Lluis Bellvís
Rafael Pinilla
(Facultat CC. Econòmiques.
Universitat de València)
(Nac. Espanyola)

• La política
euromediterrània de la
Unió Europea
• La UE, el conflicte
àrabo-israelià i els
balcans
• la UE, Xipre i Turquia

30 h./
3crèdits
3 mòduls
(1+1+1)

10 h / 1
crèdit

• Història de les relacions
euromediterrànies
• El Partenariat Euromediterrani (PEM)
• El futur de les relacions
euromediterrànies

10 h / 1
Crèdit

• La UE, el conflicte àrab
israelià
• Els Balcans
• La UE com a actor
internacional

10 h / 1
crèdit

• La UE i el Mediterrani
Oriental
• La UE i el problema
xipriota
• La UE i Turquia

20 h / 2
crèdits

Octubre – desembre
de 2006
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2.5.2.3. NAU DELS ESTUDIANTS
En col·laboració amb el programa de
formació anual La Nau dels Estudiants
(del 18 al 22 de setembre de 2006, en
València i la setmana anterior 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 4 cursos, la
participació de més de deu professors i la inscripció de vora vuitanta d’alumnes. Els
cursos oferits a l’organització pel Patronat han estat:

Àrea F:
Cooperació i Solidaritat
F.01 Alternatives econòmiques per al desenvolupament sostenible

Horari: Matí
Llengua: Valencià
Coordinador: Isidro Antuñano Maruri, professor d’Economia Aplicada, delegat del
Patronat Sud-Nord per a InfoSud.
Víctor Fuentes Prósper, Miguel Pérez Sancho, Josep M. Jordan Galduf i Agustín
González Díaz.
Els continguts del curs són: El comerç mundial: ajuda o entrebanc al desenvolupament?
Empreses multinacionals i concentració de poder. L’ajuda de la Unió Europea al
desenvolupament econòmic. La cooperació descentralitzada al desenvolupament: del
sector local a les universitats. La sostenibilitat dels recursos econòmics: perspectives a
termini mitjà i llarg.

F.02 Documentació per a la cooperació i la solidaritat

Horari: Matí
Llengua: Valencià i castellà
Francisca Ginés Huertas, directora d’InfoSud, Centre de Documentació del Patronat
Sud-Nord.
Els continguts d’aquest curs són: 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.

F.03 Solidaritat i eradicació de la pobresa: l’acció internacional de la UE

Horari: Matí
Llengua: Castellà
Consuelo Ramon Chornet, professora de Dret Internacional Públic i Relacions
Internacionals.
Roberto Pérez Salom, Pilar Pozo i Elena López Almansa.
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Els continguts a tractar en el curs són: Unió Europea i desenvolupament humà. La lluita
contra la fam: l’acció de la UE. L’eradicació de la pobresa mitjançant el
desenvolupament sostenible: les iniciatives de la UE per a l’aigua, els boscos i l’energia.
Comerç i globalització sostenible.

F.04 Globalització: un repte per als drets humans

Horari: Matí
Llengua: Castellà
Mª José Añón Roig, professora del Dept. de Dret Moral i Política i professorat de
l’Institut Universitari de Drets Humans.
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.

2.5.3. PROGRAMA D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ:
INFOSUD.
2.5.3.1 PRESENTACIÓ
InfoSud és 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
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
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
Documentalistes:
Francisca Ginés Huertas. Tècnica mitja responsable d’àrea.
Rosa Vela Casero. Tècnica mitja de projecte.
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Selecció, adquisició, registre i catalogació dels fons documentals.
InfoSud compta cada any amb un pressupost per a l’adquisició de nou fons
bibliogràfic. 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, cal dur a terme
una sèrie de tasques.
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 2006 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.
e) El teixell, banda magnètica i col·locació dels llibres a la prestatgeria, la du a
terme el personal auxiliar de la biblioteca.
Manteniment de la pàgina web
A la pàgina web d’InfoSud, em creat una secció amb el títol: Tauler d'anuncis i
convocatòries. En aquesta secció informem de tot allò que creiem pot ser
susceptible de necessitat d’informació dels postres usuaris. Donem informació al dia
de:
•
•
•
•

Subvencions, ajudes i beques
Jornades i congressos
Cursos
Events

2.5.3.2 PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ
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 “Servei interuniversitari d’informació i documentació
en xarxa sobre cooperació al desenvolupament (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.
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El projecte va ser subvencionat 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, amb 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 on-line
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 l’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
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 hatja 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
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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.

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 se sol·licitava a la
Generalitat. Aquesta primera proposta de projecte s’hagué de reformular-se, ja que
la concessió per part de la Generalitat baixà en 17.415,98 sobre el previst i la
subvenció final ha estat per un import de 41.389,84 €.
Per tant el projecte ha quedat de la següent manera:
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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 és 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 €.
A finals de l’any 2006, el projecte estava en ple funcionament. Està previst que
s’acabe amb èxit en juny de 2007.
Servei de Referència Virtual. InfoSud Digital
Amb la ficada en funcionament de projecte 2031/2005, hem tingut que adequar
les eines de treball del centre.
• Hem rebut formació i adiestrament en d’utilització de Question Point,
software que gestiona les consultes del Servei de Referència Virtual
• Hem fet el disseny de l’entorn web per a l’utilització del servei.
• Hem fet el disseny i llançament de la campanya de difusió de InfoSud
Digital.
Projecte 2018/2006
Per a donar continuïtat al projecte InfoSud Digital, InfoSud es va presentar a la
convocatòria d’ajudes a projectes de sensibilització de la Conselleria de Cooperació i
Participació de la Generalitat Valenciana. El projecte es va presentar amb el títol:
Servei interuniversitari d’informació i documentació en xarxa sobre
cooperació al desenvolupament (InfoSud Digital II fase)
La convocatòria ha estat per Resolució de 13 de febrer 2006, de la Consellera de
cooperació y participació, per la que se convoquen, per a l’any 2006, ajudes
destinades al foment d’activitats i 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 [2006/1679]
DOGV de 16 de Febrer de 2006.
La subvenció ha estat concedida per Resolució de 11 de juliol de 2006, de la
Consellera de cooperació i Participació, de la convocatòria realitzada per resolució
de 13 de febrer de 2006, per a la consecució d’ajudes destinades a projectes de
sensibilització social i/o educació per al desenvolupament que realitzen
organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ongd), en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana. DOGV de 14 de juliol de 2006. La Generalitat Valenciana ha
finançat tot el que es sol·licitava.
Durada i pressupost
El projecte té una durada d’un any.
L’import total del projecte es de 54.412,39 €.
L’aportació de la Universitat es de 16.522,17 €,
Generalitat, fan el total dels 54.412,39 €.

més els

37.890,22 € de la

Està previst que l’execució del projecte arranque en juny de 2007, una vegada
finalitze la I Fase.
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Serveis oferits als usuaris
Com s’ha dit, al mes de juny, en InfoSud s’ha ficat en marxa el nou servei, el
Servei de Referència Virtual. Aquest servei ha segut possible gràcies a la
financiació, del projecte de sensibilització 2031/2005, de la Generalitat
Valenciana, el qual s’ha descrit abans.
A banda del servei virtual, InfoSud atén usuaris en altres modalitats. Els usuaris
ens han arribat per diferents vies, per e-mail, per telèfon i presencialment.
Enguany, la modalitat que més ha utilitzat, es el formulari en web del Servei de
Referència Virtual.
A 31 de desembre de 2006, el número d’usuaris que hem ates ha segut la següent:
InfoSud Digital “Question Point” 548. Usuaris presencials 150 (tenint en compte
que en aquest període, InfoSud està ubicat en un despatx de la biblioteca sense
accés directe d’usuaris).
La informació que ens demanen els usuaris es variada:
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.
2.5.3.3 ACTIVITATS D’INFOSUD
Presentació del l’Informe sobre desenvolupament humà del PNUD
Des de 2004, InfoSud fa la presentació dels informes del PNUD. Aprofitant la
presentació dels informes del PNUD en la Universitat Politècnica de Catalunya,
venim fent la presentació a continuació de la que fan ells. Així tenim l’ocasió de
rebre a personalitats del PNUD per a presentar l’informe a la societat valenciana y
parlar dels seus continguts.
Presentació de l’Informe sobre desenvolupament humà 2006
El dijous 30 de novembre de 2006, InfoSud va organitzar la presentació de
l’informe corresponent a 2006. Es va fer al Saló d'Actes del Col·legi Major Rector
Peset. Manuel Costa Talens, vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació de
la Universitat de València, va obrir l’acte de presentació.
Participació d’InfoSud en esdeveniments organitzats per altres entitats
Formació: Nau d’Estudiants
Francisca Ginés, documentalista d'InfoSud, ha impartit, un curs amb el títol
“Documentació per a la cooperació i la solidaritat”, 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.
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Presentació materials didàctics ACNUR
Per delegació del President Executiu, la documentalista responsable d’InfoSud ha
assistit a la presentació de materials didàctics que l’entitat ACNUR va presentar a la
societat valenciana el 13 de setembre a les dependències de la Fundació ADEIT.

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 i sostenible, 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 escassos recursos per atendre els costos de matrícula
de titulacions oficials 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 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 de l a
Universitat de València Dª Nuria Tabanera, com a responsable delegada del
programa de publicacions del Patronat.
Durant 2006 s’ha procedit a la preparació de l’edició del sisé i del seté títol de la
Col.lecció La Nau Solidària.
En dos mil sis ha vist la llum el volum que s’havia encomanat al
professor Isidro Antuñano i a Ximo Revert la coordinació de l’edició
del pròxim títol de la col.lecció sobre La cooperación al desarrollo
y las universidades valencianas en el període 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. Aquest volum es va lliurar amb
profusió als assistents a les primeres jornades sobre Cooperació a
la Universitat.
L’altre volum imprés a 2006 és Querella pacis, perpétua? Del
qual són autors i professors de la Universitat de València Consuelo
Ramón i Javier de Lucas. A les seues pàgines es fa una reflexió
sobre el paper del Dret Internacional com a instrument per a la
pau en el món. Aquest treball va ser en 2004guardonat amb el I
Premi d’Assaig Manuel Castillo sobre la Pau que convoca el
Patronat Sud-Nord.
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A finals de 2006 el Patronat ha aprovat la proposta d’edició d’una Guia Nutricional
Infantil per al Sahara, a proposta del profesor de Farmacia de la Universitat de
València José Soriano del Castillo. S’ha previst que l’edició isca a la llum en 2007.
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, 2006
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.
S’han presentat un total de divuit candidats. Els projectes d’investigació i estudiants
que han obtés la beca en la convocatòria de 2006 han estat:

Nº

COGNOM

NOM

DEPARTAMENT

PROJECTE

1

Sociologia i Antropologia
Social

Sumar la cooperación. Un estudio sobre redes de
cooperación a través de procesos formativos con
población migrante: el caso del CEIM.

2

Det Administratiu

Los usos del suelo y la protección de la salud humanan.
Por la ordenación sostenible del territorio en la Unión
Europea.

3

Economia Aplicada

Un análisis experimental del papel de las diferencias
culturales y sociales en la Cooperación y la Solidaridad
Internacional

4

Mètodes d'Investigació i
Diagnòstic en Educació

Estudios sobre Educación e Interculturalidad

Reunida la comissió de valoració de les beques i atenent a l’interés dels treballs
presentats, s’han atorgat un total de quatre beques.
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. Al llarg de 2006 els investigadors i els seus
professors tutors han presentat preceptivament els informes de seguiment i el
treball final d’investigació.
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Premi Manuel Castillo
D’altra banda, el Patronat Sud-Nord ha convocat
en 2006 la pròxima convocatòria de la 2ª Edició del
Premi d’Assaig sobre la Pau. Aquest premi literari
pretén estimular els estudis i la reflexió dels
participants sobre qüestions que aborden qualsevol
aspecte relacionat amb la pau, la no violència i la
resolució pacífica de conflictes. L’enfocament pot
fer-se des de qualsevol disciplina. El termini de
presentació de treballs finalitzava el quinze de
novembre de 2006. Durant 2007 es constituirà el jurat que analitzarà els treballs
presentats i emetrà el seu veredicte sobre l’atorgament del premi.

2.5.5. PROGRAMA DE BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI
El Patronat Sud-Nord disposa de diverses convocatòries de beques i ajudes a
l’estudi. Des de 2005 l’objectiu ha estat establir dos nous 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.
Aquests dos nous 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.
2.5.5.1. 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 a la residència. El Col.legi Major La Coma garanteix la disponibilitat
i el baix cost de l’estada. Durant 2006 s’han fet reiterats esforços des de la
Presidència Executiva del Patronat Sud-Nord per aconseguir tancar i posar a la
signatura els texts dels dos convenis a signar:
1.- UVEG- SERVEF: que regula la convocatòria de 4 beques i l’aportació econòmica
que la UVEG realitza amb càrrec al programa 0’7 Una Nau de Solidaritat.
2.- FGUV (PSN) – SERVEF: que regula l’aportació que fa el Patronat Sud-Nord del
seu pressupost ordinari al Col.legi La Coma per millorar la situació d’estudiants
residents.
2.5.5.2. BEQUES DE RESIDENCIA PER LA MEDIACIÓ I EL
CODESENVOLUPAMENT
Durant 2006 i a iniciativa del Ple del Patronat s’ha destinat una
part dels romanents pressupostaris existents a la concessió de
fins a deu beques per a estudiants en una Residencia de
Codesenvolupament. Aquest programa es iniciar en octubre de
2005 amb la signatura d’un conveni que s’ha mantés vigent
fins a setembre de 2006. Es tracta, a diferència d’un col.legi
major, d’habilitar un pis d’estudiants universitaris de grau o de
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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.
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:
Nom

Cognoms

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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.
A l’estiu de 2006 CeiM ha posat en marxa una nova convocatòria
d’aquest programa de beques per al curs 2006-2007. Revisada
l’experiència de l’edició anterior, s’ha considerat oportú revisar i
redactar un nou conveni entre les parts que agilitze la gestió del
programa i regule de nou l’aportació del Patronat.
Nom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognom

Nacionalitat
El Salvador
Rep. Dominicana
Nicaragua
Colombia
Colombia
Cuba
Colombia
Bolivia
Colombia
El Salvador
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PROGRAMA D’AJUDES A TAXES DE MATRÍCULA

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 2006 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.
Les dades d’ajudes a taxes de matrícula del curs 2005-2006:
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Quadre de dades corresponent al Programa 0,7 Ajuda a Taxes de Matrícula
Curs 2005-2006
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DE

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. Aquest programa també permet
assumir 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 SudNord i de les delegacions que el seu president executiu o membres del ple tenen
per designació del rector de la Universitat de València.
2.5.6.1. 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 beques convocades per
la UIG i el Patronat procedeixen en la seua
majoria de Brazil.
2.5.6.2. 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.
2.5.6.3. 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’19 de juliol i s’atorgaren ajudes a un total de .... iniciatives.
2.5.6.4. 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. Va
assistir en representació del President Executiu el professor Francisco Donat. En
2006 la Comissió va seleccionar a cinc candidats
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2.5.6.5. 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
aquestes beques que la ONU concedeix per al congrés. Les universitats on s’ha
distribuït la convocatòria són: la UNAM-León de Nicaragua, la Politècnica de
Nicaragua, Universidad de El Salvador, UNAM de Managua. Finalment els dos
congressistes que han obtés suport econòmic per a la seua estada i inscripció han
estat: Fernando Stancatto i Carlos Alberto Vetorazzi, ambdós porcedents de la
Universitat de Sao Paulo (Brazil). L’interés dels professors assistents a aquest
congrés ha estat conèixer de prop les investigacions sobre la prevenció de
catàstrofes atmosfèriques.
2.5.6.6. Delegació de Tiaret a la Universitat de València i col.laboració
amb JARIT
A proposta de les organitzacions no governamentals valencianes JARIT i Acció
Ecologista AGRÓ, el Patronat ha col.laborat en les despeses d’allotjament de la
delegació de 8 persones d’associacions i entitats algerines de la zona de Tiaret. A
més prepara el programa d’acollida per intercanviar posicionaments 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 hagué
d’ajornar la seua arribada a inicis de 2006. La delegació del Patronat en aquestes
reunions va estar integrada pel President Executiu del Patronat, pel professor Joan
Lacomba i pel Cap Tècnic del Patronat. L’estada va ser del 6 a l’11 de maig de 2006
2.5.6.7. Organització de les XII 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 9
a l’11 de maig de 2006 és com
segueix:
>Primer dia (9 de Maig)

“DRETS HUMANS EN LA FRONTERA SUD, POLÍTICA DE

CONTROL I TANCAMENT DE FRONTERES” a càrrec de RAFAEL LARA, Coordinador
General de l'Associació Pro Drets Humans d'Andalucia (APDHA)
>Segon dia (10 de Maig): “CEUTA I MELILLA. EXPERIÈNCIA: QUE PASSA A
L'ALTRA PART DE LA FRONTERA?

a càrrec d'ELENA MALENO, periodista y cooperant

de SOS Racisme, portaveu a Marroc.
> Tercer dia (11 de Maig) “ Moviment Migratoris a Europa. El Cas

francés” a
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càrrec de SAMI NAÏR, Catedràtic de Ciències Polítiques en la Universitat de Paris
VIII, Professor invitat de la Universitat Carlos III de Madrid.

S’ha de destacar la col.laboració del Col.legi Major Lluís Vives que ha cedit
gratuïtament l’ús del saló d’actes.
2.5.6.8. 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 reunions preparatòries del Encontre Mundial de Ciutats Contra
la Pobresa organitzat per l’Ajuntament de València, celebrat a València del 29 al 31
de 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 de la
Universitat de València consistent en vincular la realització d’una exposició
Madagascar: imágenes y horizontes de esperanza del fotògraf Rodrigo Mascarell
(fotógrafo) organitzada per Vicerectorat de Cultura entre febrer i març, en el marc
de les activitats complementàries de la WACAP en 2006.
2.5.6.9. 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
procedents d’aquest país i que estan acollits en famílies valencianes durant l’estiu.
El Patronat ha col.laborat assumint els costos de manutenció i allotjament de Lidiya
Ponomar i Larisa Kulik del 9 de juliol al 25 d’agost de 2006. El balanç i informe de
l’associació ha estat molt satisfactori.
2.5.6.10. Pla Estratègic
Internacionalitzacio.

de

la

Universitat

de

València.

Eix

3

En 2006 la Universitat de València ha posat en marxa
l’elaboració del seu Pla Estratègic. L’Eix III sobre
Internacionalització i Integració a l’EEES, va preveure la
reflexió
sobre
la
cooperació
al
desenvolupament de la Universitat de
València. El Patronat, a proposta del
Vicerectorat de Relacions internacionals i
Cooperació i de l’Equip Director del Pla ha participat amb els
treballs realitzats pels professors: Josep Maria Jordan, President
Executiu del Patronat; Joan Onrubia i Ximo García Roca, Membre
del Ple del Patronat; i Ximo Revert, Cap Tècnic del Patronat. Els
treballs es varen iniciar a la Comissió Sectorial en la primavera de
2006 i s’han perllongat amb el treball de consens i l’elaboració de
conclussions fins a novembre.
2.5.6.11. I Jornades de Cooperació a la UV
L’1 de juny de 2006, el Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Cooperació des del Servei de Relacions
Internacionals va organitzar la primera Jornada de Cooperació,
dirigida a la comunitat universitària de la pròpia Universitat de
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València. La Jornada va comptar amb la intervenció del President Executiu del
Patronat, professor Josep Maria Jordán Galduf i amb la del Cap Tècnic, Ximo Revert
presentant les línies de treball del Patronat, i en especial de la Càtedres UNESCO i
Mediterrània, i la presentació de l’edició “La cooperació al desenvolupament a les
universitats valencianes”. El Patronat va oferir als assistents un exemplar d’aquest
llibre. Al finalitzar les intervencions es va produir un interessant debat que va
comptar amb la intervenció del Rector.
2.5.6.12

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.
2.5.6.13
I
i
II
Congrés
Desenvolupament. CUVRIC.

Internacional

de

Cooperació

al

En 2005 el Patronat Sud-Nord va estar al front de l’organització operativa
d’aquest congrés convocat per CUVRIC i la Generalitat Valenciana i realitzat del 17
al 19 de novembre. 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.
Durant 2006, des del
Patronat hem preparat la
justificació de la subvenció
rebuda per la Generalitat, el
traspàs de documentació als
nous organitzadors, així com
la preparació de l’edició de les
actes del I congrés per a la
seua presentació pública. A
petició
del
nou
equip
organitzador del II Congrés, Ximo Revert Cap Tècnic del Patronat i Amparo Sáez,
Tècnica de Projectes del a FGUV, han acudit en juliol i novembre de 2006 a
reunions d’assessorament. Aquest nou equip està integrat per representants de
totes les universitats valencianes, per tècnics de CUVRIC i de la Universitat
d’Alacant com a anfitriona del pròxim congrés, previsiblement dedicat en 2007 a
immigració i codesenvolupament.
2.5.6.14. Campanya Poble Saharaui
En febrer de 2006, a instàncies del Patronat, el portal web de la Universitat de
València es va fer ressò de la campanya de solidaritat amb el poble saharià. En
aqueix comunicat es convidava a la societat valenciana a fer les seues aportacions
a un número de compte i explicar la situació en que viuen el refugiats on 150.000
persones sobrevieuen en situació d’emergència.
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2.5.6.15. Participació en el Congrés sobre Cooperació Tècnica amb
Llatinoamèrica (CEPS)
La Fundació “Centro de Estudios Políticos y Sociales” ha organitzat el
I Congreso sobre Cooperación Técnica para el desarrollo en
América Latina”, que es va celebrar a València els díes 13, 14 y 15
de desembre de 2006. Amb aquest objectiu es va dirigir al Patronat
Sud-Nord que en sessió plenària va aprovar la participació del Cap
Tècnic del Patronat, Ximo Revert, com a ponent en la sessió del
congrés dedicada als agents de la cooperació en el nord. La seua
intervenció va ser sol.licitada per escrit a efectes de procedir a la seua
publicació en l’edició de les actes del Congrés, prevista per a 2007.
2.5.6.16. Col.loqui Internacional a la Universitat de Tiaret
(Argèlia)
La relació amb la Universitat de Tiaret (Algèria) a través del
professor visitant de la Càtedra Mediterrània, i la relació
mantinguda amb la delegació algeriana que ens va visitar ha
propiciat la participació del President Executiu del Patronat SudNord en el Col.loqui Internacional sobre el valor del pensament
d’Ibn Kaldun: Economia i canvi social, del 16 al 17 de maig de
2006.
2.5.6.17. Projecte Diàleg Euromediterrani.
A través del investigador Javier Celetrio i la Universitat de Lancaster (UK) s’ha
presentat al Patronat un projecte sobre el diàleg euromediterràni amb el suport de
la Fundació Anna Lindh. Rere l’assessorament del Patronat sobre el tema, la
proposta ha quedat postposada per a 2007.
2.5.6.18. Assistència a l’Escola Immigració CEIM.
La Tècnic Superior de Gestió i Responsable d’Àrea, Luisa
Cardona va assistir per delegació del president executiu
a l’Escola d’Immigració organitzada per la Fundació CEIM
en Valencia els dies 11 al 13 de juliol. El material lliurat
va ser enviat a Infosud.
2.5.6.19.

Assistència al III Congrés
Cooperació i Universitat.

sobre

La Presidència Executiva i el Cap Tècnic del Patronat han assistit al congrés que
cada dos anys organitza alguna de les universitats públiques espanyoles. En
aquesta ocasió la celebració ha estat els dies 26 al 28 d’abril a la Universitat
Complutense de Madrid. El programa contenia un gran nombre de sessions de
treball paral.leles i abundants comunicacions presentades. Les actes d’aquest III
Congrés han estat enviats a InfoSud. La presència d’aquesta delegació va servir a
més per fer visible la tasca del Patronat en la Universitat de València entre tants
assistents procedents de tot l’àmbit universitari espanyol directament vinculats a la
cooperació universitària al desenvolupament.
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2.5.6.20. Presentació de l’Informe Mundial sobre Desenvolupament Humà
2006 (PNUD).
Com s’ha indicat en la Secció d’infosud d’aquesta memòria el Patronat Sud-Nord
através de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament i del Centre de
Documentació Infosud presenten anualment a la societat
valenciana des de 2004, l’edició en valencià de l’Informe
que en aquesta edició de 2006 ha versat sobre l’aigua en el
món. Aquesta activitat s’organitza en col.laboració amb la
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat
Politècnica de Barcelona.
L’acte es va celebrar el 30 de novembre de 2006 i va
comptar amb la intervenció de:
•

•
•

Presidint l’acte: Sr. Vicerector de Relaciones Internacionales y
Cooperación de la Universitat de València, Sr. D. Manuel Costa
Talens.
•
Representant de Bancaixa, Sr. D. Antoni Palau (Gestor de la
Fundació Banciaxa) como a entitat finançadora de la Càtedra
Unesco de la Universitat de València.
Coordinadora Acadèmica de la Càtedra Unesco d'Estudis sobre el Desenvolupament, Eva
Barreno Rodríguez
Presidència de la Coordinadora D'ONGD's de la CV: Dª. Elvira Mensat

L’Informe va estar presentat per:
•
•
•
•

Ivonne Cruz. Càtedra Unesco de la Universitat Politècnica de Catalunya
Javier Álvarez. Càtedra UNESCO UPC i representat dels co-editors.
Joan Romero González. Catedràtic de Geografia de la Universitat de València i Director de
l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local.
Emerit Bono Martínez. Catedràtic d’Economia de la Universitat de València.

L’acta va ser molt concorregut desbordant l’aforament previst. Les nombroses
intervencions i preguntes als ponents van allargar la cesio amb un públic que no
abandonava la sala. El Ple del Patronat va felicitar l’èxit de la iniciativa.
2.5.6.21. Col.laboració Professor Sánchez Patrón. Llibres Uruguay
El Ple del Patronat ha decidit col.laborar amb la iniciativa del professor Sánchez
Patron contribuint a les despeses i tramitació de la donació de llibres a la Facultat
de Dret de la Universidad de la República en Uruguay.
2.5.6.22. Adhesió i difusió del Manifes de Federico Mayor Zaragoza.
El Ple del Patronat va decidir instar a la Universitat de València d’adherir-se al
manifest a favor de la vida, de la paz y la igualdad que va promoure D. Federico
Mayor Zaragoza, President de la Fundación por una Cultura de Paz con sede en
Madrid. Aquesta adhesió va ser informada al portal web de la Universitat de
València durant les setmanes de desembre de 2006, en ocasió del Dia Mundial del
Drets Humans (10 de desembre).
2.5.6.23. Col.laboració amb Jornades de Debat Dones protagonistes dels
nous fluxes migratoris.
A iniciativa de la professora Mao Monleón i l’Associació de Dones Immigrants de
València i en col.laboració amb el Col.legi Major Rector Pesset i l’Institut Universitari
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d’Estudis de la Dona de la Universitat de València, el Patronat ha col.laborat en les
despeses de les Jornades celebrades del 21 al 24 de novembre de 2006 en el
context de l’exposició promoguda pel Vicerectorat de Cultura “Geografías del
desorden. Migración, alteridad y nueva esfera social”, en la Sala Estudi General de
LA NAU, entre el 28 de setembre i el 26 de novembre de 2006. Al catàleg de
l’exposició han publicat les seues reflexions i escrits professors membres del Ple del
Patronat com ara: Joan Lacomba i Josep Maria Jordan Galduf.
2.5.6.24. Assessorament del Patronat en la redacció del Pla Anual de
Cooperació de la Generalitat Valenciana.
Com en edicions anteriors, els membres del Ple ha pogut participar i fer les seues
aportacions al Pla de la Cooperació Valenciana a invitació de la pròpia Direcció
General. Les aportacions al text han estat coordinades pel membre del Ple del
Patronat, professor Joan Onrubia.
2.5.6.25. Admissió d’alumnes en pràctiques Curs de Postgrau Cooperació.
Concepción Román.
Des de la direcció i organització del Curs Interuniversitari de Postgrau en
Cooperació el Patronat va aprovar la recepció en pràctiques de l’estudiant Dª
Concepción Román. La pràctica va consistir en la preparació d’un esborrany sobre
una convocatòria interna per a la Universitat de València sobre iniciatives i
projectes de cooperació al desenvolupament. La pràctica ha estat tutorada pel Cap
Tècnic del Patronat. El resultat ha estat felicitat pel Ple.
2.5.6.26. Col.laboració amb ONGD Rudraksa. Prof. Carmen Gracia.
A instàncies de la professora de la Universitat de València Carmen Gracia, el
Patronat ha donat suport dins l’entorn universitari a l’organització Rudraksa,
dedicada a la recuperació social de dones en la India. Assumit l’interés del projecte
pel propi Ple del Patronat, s’han realitzat diverses accions de suport i sensibilització
entre la comunitat universitària que han culminat en l’organització per part del
Vicerectorat de Cultura d’una exposició d’obra plàstica d’artistes femenines
valencianes.
2.5.6.27. Presentació del llibre “Entre global y local: pasando por Europa y
el Mediterráneo”
El Colegio de Economista de Valencia i la Fundació ETNOR han organitzat la
presentació d’aquest volum escrit pel professor Josep Maria Jordan Galduf. En l’acte
celebrat el 17 d’octubre va intervindre el propi autor en qualitat de President
Executiu del Patronat i el Catedràtic d’Ètica del a Universitat de València, Jesus
Conilll.
2.5.6.28. Co-organització Jornades sobre Comercio Mundial y Desarrollo
Humano Sostenible (amb ONGD
Solidaritat Internacional del País
Valencià – Alacant)
A proposta de l’ONGD alacantina SIPV el
Patronat ha col.laborat en l’organització
i difusió d’aquestes Jornades que s’han
celebrat al Saló de Graus de la Facultat
de CC. Econòmiques amb nombrosa
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assistència de públic. A proposta del Patronat, el professor Víctor Fuentes de la
Universitat de València va realitzar una de les ponències, junt amb D. Vicente
Blasco (Representant de la Cambra de Comerç de València), D. Angel Gracia Peris
(Secretari de Cooperació de UGT en la C. Valenciana, Dª Isabel Dolz (Presidenta de
la Unió de Consumidors de València). Aquestes Jornades se celebraren l’11 de maig
i van ser moderades pel President Executiu del Patronat en la sessió de matí.
2.5.6.29. Ajuda Saleh Omar.
Per decisió del Ple s’ha atés una demanda de l’estudiant saharià i investigador
universitari per cobrir la seua estada en un col.legi major durant els mesos de juliol
i agost.
2.5.6.30. Col.laboració V Congrés Nacional sobre Immigració.
El Patronat ha col.laborat en el finançament d’aquest congrés en la seua
cinquena edició, co-organitzat per la Universitat de València i la Fundació CEIM. Al
front de la direcció del Congrés han estat els professors membres del Ple del
Patronat, Joaquín Garcia Roca i Joan Lacomba. Aquest congrés está previst
realitzar-lo en el mes de març de 2007.

:::::::::::::::::::::::::::::
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 26 de
juny de 2007.

48

