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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 en el context de la cooperació universitària al desenvolupament.
L’acció del Patronat parteix de l’àmbit universitari en què ha estat creat i traspassa
aquest àmbit per la incidència de les seues actuacions. 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.
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El 1995, la Universitat de València aprova destinar el 0,7% del seu pressupost i
incorporar 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. És així com es crea el
Programa 0’7 Una Nau de Solidaritat: un pressupost que anualment la Universitat
de València destina a la seua cooperació al desenvolupament i la solidaritat.
Des d’aquests postulats el Patronat Sud-Nord emprèn una tasca de programes,
projectes i activitats amb finançament extern i del propi 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,
participació en foros institucionals, xarxes i plataformes de la cooperació al
desenvolupament en l’àmbit valencià, estatal i internacional.
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.
Tal i com es desprén de les activitats, projectes i iniciatives recollides en aquesta
memòria, 2007 ha estat un any d’una important activitat pròpia, d’una major
presència institucional on el Patronat Sud-Nord ha multiplicat els contactes, les
relacions i acords amb agents socials de la cooperació valenciana al
desenvolupament de primer ordre, fent palés la política i compromís de la
cooperació de la Universitat de València en el foros i àmbits socials i institucionals
on ha intervingut.

2.2 DEL GOVERN DEL PATRONAT SUD-NORD
En finalitzar l’etapa de compromís del President Executiu anterior, en febrer de
2007 és designat pel Rector un nou president, es produeixen alguns canvis en la
composició del Ple.

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 del 2 de febrer de 2007 la
presidència executiva del Patronat ha estat a càrrec D. Joaquín Azagra Ros,
professor del Departament d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València.
Des de la seua incorporació, s’ha procedit a donar coneixement del nomenament a
les autoritats i insititucions on el Patronat té representació. Durant 2007 la
presidència ha desenvolupat una densa agenda de contactes amb tots els agents
valencians de la Cooperació, des de la Coordinadora d’ONGD a representats i
responsables de cooperació de la Generalitat Valenciana.
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Del Ple del Patronat

President

FRANCISCO TOMAS VERT

President
Executiu

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

A

L

S

ARTURO GARCÍA IGUAL

C

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

Dpt. Anàlisi Econòmica
Universitat de València
(des del dos de febrer de 2007)

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

O

Mª LUISA CONTRÍ SEMPERE

JOAQUIN AZAGRA ROS

RAFAEL GIL SALINAS

ISIDRO ANTUÑANO MARURI

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

JOAQUÍN GARCÍA ROCA

Marmessor del llegat fundacional
Manuel Castillo

Departament de Treball Social i
Serveis Socials
Universitat de València

JOSEP MARIA JORDAN GALDUF

NÚRIA TABANERA GARCÍA

Dpt. Economia Aplicada
Universitat de València

Dpt. Història Contemporània
Universitat de València

JOSÉ LUIS MIRALLES ADELL

JOSÉ ENRIQUE BIGNÉ ALCAÑIZ

Dpt. Psicologia Bàsica
Universitat de València

Vicerector de Comunicació i Assumptes Econòmics
Universitat de València

FRANCISCO DONAT COLOMER

MANUEL COSTA TALENS
Vicerector
de
Relacions
Internacionals
Cooperació.
Universitat de València
(fins el 30 de setembre de 2007)

JUAN ELECTO ONRUBIA FUERTES
V

Secretàri

En 2007 els membres integrants del Ple del Patronat són:

i

Departament d’Infermeria
Universitat de València

JOAN LACOMBA VÁZQUEZ

Dpt. Termodinàmica
Delegat del Rector per a Cooperació
Universitat de València

Dpt. De Treball Social i Serveis Socials
Universitat de València

EVA BARRENO RODRÍGUEZ

Invitat:

(fins a desembre de 2007)

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

Dpt. Botànica
Universitat de València

2.2.3.

CRISTÓBAL SÚRIA LUENGO

ACORDS DEL PLE

Al llarg de 2007, 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
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queda reflectit en l’extracte d’acords presos1 en les següents sessions tal i com es
reprodueix a continuació:
Ple del 28 de març de 20071
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió anterior d’1 de desembre
de 2006 (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 d’u de desembre de dos mil sis.
2.- Informe de la Presidència Executiva (Prof. Joaquín Azagra)
2.1.- Col.laboració amb “XI Encuentro Iberoamericano Trabajo Social y Educación
Social”.
2.2.- SolZlicituds d’Alumnes en pràctiques al PSN: Rosa Agulles i Leo Le Mener.
2.3.- Conveni Residència co-desenvolupament. Fundació CEIM.
2.4.- V Congreso Nacional sobre Inmigración.
2.5.- Organització i funcionament del Patronat.
2.6.- Projecte de la UVEG-PSN en el Programa de Cooperació amb Universitats
Algerines. Xarxa Vives.
2.7.- II Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupamet. CUVRIC
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment donar-se
per assabentat.
3.- Informe i aprovació, si escau, de propostes sobre ajudes a l’estudi i ajudes a taxes de
matrícula.
3.1.- Conveni Fons Valencià per la Solidaritat: Matrícula estudiant saharaui.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment assumir la
petició però tot i demanant un informe acadèmic a través del seu tutor o tutora.
3.2.- Convocatòria Sòcrates-Erasmus: Ajudes complementàries a estudiants UVEG no
comunitaris. Sol.licitud de Maryam Boudalah.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment atendre la
solZlicitud.
3.3.- Convocatòria Programa 0’7 Ajuda a Taxes 2007-2008.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix aprovar per assentiment
crear una comissió per a l’estudi de totes les exempcions de taxes.
4.- Informe d’activitat d’InfoSud i aprovació, si escau, de propostes:
4.1.- Responsable del Ple per a InfoSud i sistema de selecció d’adquisicions.
4.2.- Projectes de sensibilització Infosud Digital:
1
L’ordenació numèrica dels acords correspon a l’ordre del dia de la convocatòria de la sessió
corresponent.
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4.2.1.- Fase I: 2031/2005 GVA
4.2.2.- Fase II: 2018/2006 GVA
4.2.3.- Fase III. Convocatòria subvencions GVA 2007.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment continuar
amb el programa.
5.- Informe i aprovació, si escau de propostes de publicacions (Prof. Nuria Tabanera)
5.1.- Edició del llibre de Peter Smith
5.2.- Altres propostes editorials.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
l’edició del títol de Peter Smith.
6.- Informe i aprovació, si escau, de propostes de les Càtedres UNESCO i Mediterrània
(Professors Joaquín Azagra, José Luis Miralles, i Eva Barreno).
6.1.- Informe de reunió de Comissió de Càtedres.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar la
proposta de la Comissió de Càtedres.
6.2.- Programació de cursos 2007 com a crèdits de lliure opció.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar la
programació i oferta de cursos.
6.3.- Projecte AECI sobre Estudi Estatal del sistema espanyol de càtedres
(Convocatoria Abierta Permanente, CAP).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment donar-se
per informat i aprovar les gestions de la professora Eva Barreno.
7.- Informe i aprovació, si escau, de Convocatòria de Beques d’Investigació Manuel Castillo
2007 sobre cooperació i solidaritat..
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar la
convocatòria.
8.- Informe i aprovació, si escau de propostes de col.laboració i cooperació universitària:
8.1.- Conveni amb SERVEF. Beques Arcadi Gotor (UVEG - La Coma)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment donar-se
per informat i aprovar la signatura del conveni.
8.2 .- Proposta Ramón Torcal (MOTIVA)
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Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia es retira la proposta per tractar-se d’un
programa que compta amb aportació del pressupost de la Comissió 0’7 de la Universitat.
8.3.- XIII Jornades de Debat sobre Immigració, diversitat i democràcia. (Proposta
anual de Mesa d’Entitats).
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar la
col.laboració del Patronat en les mateixes condicions que en anys anteriors.
8.4.- Proposta colZlaboració amb Beques Universitat Internacional de Gandia.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
l’aportació de fins a set mil euros (7000 €).
8.5.- Altres propostes.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia no hi ha altres propostes que tractar.
9.- Torn obert de paraules.
10.- Lectura i aprovació, si escau, dels acords presos en aquesta sessió.
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Ple decideix per assentiment aprovar
els acords presos en la sessió.

Ple del 25 de juny de 2007
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta corresponent a la sessió anterior de 28 de març de
2007 (Profª. Maria Luisa Contrí)
Al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, el Ple acorda aprovar l’acta de la reunió de 28 de
març de 2007.
2.- Proposta i, aprovació si escau, de modificació del nombre de membres del Ple i
d’incorporació al Ple com a vocal del Professor J. M. Jordan Galduf.
Presenta el punt la secretària general, que fa referència a l’article 6è dels Estatuts del
Patronat. Tant el president del Patronat como el president executiu presenten la proposta
d’incorporació com a vocal de Josep Mª Jordán Galduf. Joaquín Azagra afegeix que de fet, el
professor Jordán ja està ocupant-se de temes d’Algèria.
Al respecte d’aquest punt el Ple acorda modificar el nombre de membres i acceptar la
incorporació de Josep Mª Jordán com a nou vocal del Patronat.
3.- Proposta, i aprovació si escau, de document de Memòria d’activitats i econòmica 2006.
Presenta el punt Joaquín Azagra, que fa referència a la documentació que acompanya la
convocatòria. Refereix que part de la memòria correspon al període de l’anterior president
executiu i es mereixedora d’elogi; suposa un gran nombre d’activitats, sobre tot si es té en
compte que el darrer any va haver un període d’interinitat, i així i tot s’ha fet una tasca
important.
Considera que el Patronat té un capital humà important, que s’han establert molts vincles i hi
ha molts àmbits de colZlaboració amb altres entitats.
Però de l’anàlisi de la memòria es plantegen certs problemes:
Són moltes accions però disperses.
Hi ha un discurs poc clar i heterogeni. S’hauria de plantejar la construcció d’un
discurs potent, cohesionador i amb imatge de marca.
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Planteja la creació d’una comissió que puga establir un pla director de la cooperació i
reflexionar sobre els objectius que persegueix la cooperació universitària, i poder
arribar a unificar en un únic ens tots els temes de cooperació.
El rector manifesta que li sembla una idea excelZlent el tema del Pla Director i que haja un
rellançament de l’activitat però més dirigida.
També li agradaria que en aquesta línia de cooperació hi haguera persones que no foren
universitàries, però que colZlaboraren.
Joaquín García Roca considera que és una iniciativa necessària com ja es va veure en les
Jornades de l’any passat. Recorda que Arcadi Gotor ja va començar a treballar en aquest
sentit i caldria recuperar els documents.
El rector indica que, com a objectiu, l’any vinent s’hauria de tenir una estructura definida, i a
més caldria donar a conèixer tot el actuat.
-

Al respecte d’aquest punt, el Ple acorda aprovar la memòria d’activitats i econòmica 2006.
4.- Informe d’execució pressupostària a 30-VI-2007, i aprovació si escau de mesures per a
l’objectiu bàsic d’execució al 100%.
Presenta el punt Cristóbal Suria que fa referència a la documentació que acompanya la
convocatòria. Joaquín Azagra afegeix que a hores d’ara s’està en una execució al voltant del
50%, i la despesa compromesa està al voltant del 25%. Afegeix que a l’any vinent caldria fer
un pressupost més ajustat. Al respecte d’aquest punt, el Ple es dona per informat.
5.- Informe sobre beques i exempcions de taxes.
Presenta el punt Joaquín Azagra que informa que hi ha unes 20 beques per a formació
reglada i altres 20 per a la Universitat Internacional de Gandia. Manifesta que el problema de
les ajudes a taxes es que els programes són dispersos i hi ha solapament entres les diferents
instàncies. Considera que això dificulta el fer una propaganda genèrica de les beques de
cooperació a la Universitat, i aquest hauria de ser un programa estrella.
El rector afegeix que el Banc Santander està interessat en finançar programes en alguns
països de Sud-amèrica, i es podria lligar amb les beques de postgrau.
José L. Miralles considera que s’hauria de fer un control sobre qui rep la beca i el seu
rendiment.
Joaquín Azagra respon que ja s’està treballant al respecte.
Al respecte d’aquest punt, el Ple es dóna per informat.
6.- Informe sobre InfoSud. Centre Documentació.
Joaquín Azagra presenta disculpes per no haver avisat de la inauguració d’Info-sud, però no
va ser un acte formal, sinó en privat a petició de la Direcció General.
Es prepararà una inauguració oficial a l’inici del curs i agraeix la seua tasca a tots els que han
participat, i en especial, a Victoria García Esteve.
Informa que s’està funcionant a un nivell de consulta acceptable.
Al respecte d’aquest punt el Ple es dóna per informat.
7.- Informe i aprovació, si escau, de nova convocatòria internacional a Càtedres UNESCO i
Mediterrània 2008.
Presenten el punt Joaquín Azagra i José L. Miralles que fan referència a la documentació
presentada. Proposen que la convocatòria d’enguany tinga una major flexibilitat, i que les
càtedres esdevinguen en instruments àgils, i fer-les més visibles, per exemple, amb
professorat de prestigi.
El rector planteja que els cursos que normalment s’oferten des de la Càtedra Unesco no es
diferencien dels programes d’investigadors convidats, i estan cobrint els mateixos objectius.
S’hauria de poder convidar per aquestes càtedres, no només a qui proposen els
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departaments, sinó a aquelles persones que, el Patronat o la seua comissió de càtedres
considerara.
Joaquín Azagra manifesta el seu acord amb allò exposat pel rector, i proposa que cada any hi
haja almenys un curs de relleu.
Al respecte d’aquest punt, el Ple decideix aprovar la convocatòria 2008, tal i com ha estat
presentada.
8.- Informe, i aprovació si escau, de les següents propostes:
Presenta el punt Joaquín Azagra.
8.1. Oferta cursos de Càtedres com a crèdits de lliure opció en 2007-2008
8.2. Cursos del Patronat en la Nau dels Estudiants 2007
8.3. Projectes per al Programa PAU de la Xarxa Lluis Vives
El Ple decideix aprovar la proposta dels diferents cursos i projectes que figuren en la
documentació.
8.4. Premi Manuel Castillo sobre la Pau 2008
El Ple decideix intentar introduir en el jurat del Premi a alguna persona rellevant, amb la
finalitat de donar més difusió i prestigi al Premi.
8.5. Proposta IPADE- Càtedra Mediterrània
El Ple decideix aprovar la colZlaboració amb el Centre de Desertificació.
8.6. Iniciativa America´s Cup y 0´7
Es tracta d’un projecte per a potabilitzar tres pous en Namíbia i Kenya. Els
participants són empreses importants i el Patronat aportaria capital humà per resoldre
qüestions tècniques o de legitimació. El Ple es dóna per informat.
9.- Informe de la Presidència Executiva (Prof. Joaquín Azagra)
9.1. Sensibilització
9.2. Iniciatives: XIII Jornades Diversitat, Ucraïna 2000, CONGD´s C.V., Saleh Omar
9.3. Pràctiques curs de postgrau.
Presenta el punt Joaquín Azagra.
9.1. Informa al Ple que hi ha previst iniciar campanyes de sensibilització.
9.2. S’han celebrat amb molt d’èxit les Jornades que anualment s’organitzen amb la Mesa
d’Entitats. En la darrera sessió de cloenda amb Carlos Taibo l’aforament va quedar ple i amb
repercussió mediàtica. D’altra banda s’han fet les gestions per atendre la demanda que tots
els anys ha aprovat el patronat al respecte de col.laborar amb Ucraïna 2000. Des de la
presidència executiva s’ha resolt col.alborar i atendre la petició d’un estudiant saharià que
s’ha quedat sense allotjament durant els mesos d’estiu. L’estudiant Saleh Omar lliurarà un
repertori bibliohemerogràfic sobre sahara a InfoSud.
9.3. Informa que hi ha dos estudiants del curs de postgrau fent pràctiques al Patronat.
Al respecte d’aquest punt, el Ple es dóna per informat.
10.- Precs i qüestions: torn obert de paraules.
Manuel Costa manifesta estar d’acord amb el plantejament que, sobre el funcionament de la
cooperació a la Universitat, ha fet el president executiu, i el Pla Director haurà de marcar
directrius.
A més, informa dels problemes que hi ha hagut en la presentació de projectes, per part del
personal de la Universitat, a les convocatòries de la Generalitat. S’hauria d’establir que fóra
la Universitat qui presentarà els projectes, ja que si es concedeixen, la Universitat ha de
subvencionar una part.
José Luis Miralles informa que el Patronat es va comprometre a publicar el curs que va a
donar Chaves, i d’això es va responsabilitzar un professor del Departament, però hi ha tres
persones que no han enviat els seus capítols i, com que el tema no es pot ajornar, proposa
que si a 1 de juliol no s’han entregat, es faça la publicació sense eixos capítols.
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El Ple accepta la proposta.
11.- Lectura i aprovació, si escau, dels acords presos en aquesta sessió.
La Secretària General dóna lectura als acords presos, que són aprovats per unanimitat del
Ple del Patronat.

Ple del 13 de desembre de 2007
1.- Lectura, i aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
2.- Informe de la Presidència i de les seues delegacions:
2.1.- Beques de la cooperació al desenvolupament
Fa un resum de la documentació presentada.
S’han concedit 258 ajudes a taxes, de les quals 127 ho han estat per a dones. Les
titulacions de major demanda són les de salut, i hi ha un important percentatge de
marroquins i palestins. Per primera vegada han entrat xinesos. El pes del tercer cicle
comença a ser important, i donat que el preu es superior al del primer i segon cicles, pot
haver problemes per mantenir l’ajuda a taxes.
El rector aporta que el Banc Santander té previst finançar beques de màster per a
estudiants de països llatinoamericans, i és una possibilitat a explorar.
Francisco Donat pregunta si el Patronat té acció tutorial sobre les beques.
Joaquín Azagra respon que depen de les beques, però en els estudis de grau, per a
continuar en l’ajuda, l’estudiant ha d’aprovar un percentatge dels crèdits.
2.2.- Centre de Documentació: InfoSud
Fa esment a la documentació aportada i afegeix que està funcionant de manera
satisfactòria.
2.3.- Càtedra UNESCO:
2.3.1.- Fòrum de la Xarxa Civil de UNESCO
2.3.2.- Encontre Iberoamericà de Càtedres en Cáceres.
El Patronat ha estat present en els darrers fòrums de les Càtedres UNESCO. Es tractarà de
donar més visibilitat a les càtedres.
Eva Barreno, que era la responsable de la Càtedra Unesco a la Universiat, ha presentat la
seua dimissió, i és un moment de transició.
Els projectes que van a presentar són de dret i de sociologia, i la política de la UNESCO és
tractar de fer una xarxa civil en coordinació amb les delegacions de la UNESCO en les
diferents comunitats.
2.4.- Encuentro AECI
En la reunió d’AECI en Madrid, presidida per la Reina i per Leire Pajín, es va reafirmar en el
paper de les universitats en la formació de capital humà i en investigació.
2.5.- IPADE – Seminari Desertificació
Fa constar l’agraïment a Juan Sánchez pel Seminari sobre desertificació. S’han inscrit més
de dos-cents alumnes.
2.6.- Publicacions
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S’han agilitzat els tràmits i estan a punt de publicar-se; Ética, ciudadania y desarrollo Domingo &
Lisón Eds.; y la traduacció de Las garras del àguila: doinámica de las relaciones entre EE.UU y
América Latina, de P. H. Smith.
En aquestos moments ja hi ha dos propostes més, una d’Isidre Antuñano, i s’estudiarà la
seua publicació per a l’any vinent.
2.7.- Campanya Sensibilització. Exposició ODM – ONU
Es faran exposicions als tres campus sobre els Objectius del MilZlenni, i ja s’ha intervingut
en la TV de la Universitat Politècnica. Està previst fer panells sobre la tasca que fa la
Universitat en cooperació.
2.8.- Aportacions al Pla Director de la Cooperació de la Generalitat.
Es fa esment a la documentació que acompanya la convocatòria sobre les notes al Pla
Director 2008-2011 de la Universitat.
2.9.- Jornada Universitats i Àfrica. Universitat Complutense (Prof. Josep Lluis
Miralles)
El president executiu del Patronat planteja que el nord d’Àfrica hauria de ser prioritat a la
Universitat.
José L. Miralles informa de la Jornada a la Universidad Complutense a la que varen assistir
representants de 15 universitats africanes, a més de les de Madrid, el País Basc, Andalusia i
la Xarxa Vives.
Les universitats subsaharianes demanen bàsicament cursos de formador de formadors, així
com també qüestions relacionades amb l’aprofitament agrícola i el desenvolupament.
2.10.- Xarxa Vives Comissió Solidaritat (Prof. Josep Maria Jordan)
Pel que fa a la Comissió de Solidaritat de la Xarxa Vives, Josep Maria Jordán comenta que
el projecte d’Algèria es troba estancat.
2.11.- II Congrés ConCUVRIC (Prof. Joan Onrubia)
Joan Onrubia informa que participem en aquest Congrés com a Patronat.
El Ple del Patronat per assentiment es dona per informat.
3.- Informació, i aprovació si escau, de propostes:
3.1.- Resolució Convocatòria Càtedra UNESCO i Mediterrània 2008
Tenint en compte la documentació que acompanya la convocatòria, el Ple decideix aprovar
les quatre propostes de càtedres presentades pel Departament d’Història de la Ciència i la
Documentació, les dues presentades pel Departament de Dret Internacional, i fusionar en
una sola les dues propostes del Departament de Sociologia i Antropologia Social.
3.2.- Oferta crèdits lliure opció en 2008 (feb - juliol 2008) i revisió preu dels crèdits.
Vista la documentació que acompanya la convocatòria, el Ple decideix aprovar l’oferta de
cursos i baixar els preus a 24 € per a estudiants de la Universitat i a 30 € per a interessats
aliens a la Universitat.
3.3.- 5º Projecte Sensibilització “Corresponsales del Sur” – Jovesolides.
Presenta el punt Joaquín Azagra, que informa que el projecte és molt car, i demana la
possibilitat de negociar a la baixa la subvenció.
El Ple decideix aprovar facultar al president executiu per a aquesta negociació.
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3.4.- Adhesió a les propostes de reflexió de la CVONGD’s sobre el Consell Valenciá de
Cooperació.
Vista la documentació presentada, el Ple decideix facultar al rector i al president executiu
per a aquesta petició.
3.5.- Felicitació al Prof. Ximo García Roca pel seu nomenament.
El Ple decideix felicitar a Joaquín García Roca pel se nomenament com Dr. Honoris Causa
per la Universitat Catòlica de Xile.
4.- Pressupost 2008 i reestructuració funcional del PSN (Sr. Cristóbal Suria)
Presenta el punt Cristóbal Suria, pel que fa al pressupost, fent referència a la documentació
que acompanya la convocatòria, incidint en la variació del cost de personal.
El Ple decideix aprovar la proposta de pressupost.
El president executiu proposa una reestructuració funcional que contempla una àrea de
beques i capital humà, i una altra de projectes i sensibilització per coordinar la cooperació,
tot i incorporant els recursos humans necessaris.
5.- Precs i qüestions: torn obert de paraules.
No hi ha.
6.- Lectura i aprovació, si escau, dels acords presos en aquesta sessió.
La secretària general dóna lectura als acords presos en la sessió, que són aprovats per
unanimitat.

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. Vocal del Patronat de la Fundació General de la Universitat de
València.
2. Representant de la Universitat de València en el Consell de Direcció
del ColZlegi Major Universitari La Coma.
3. Membre colZlaborador de la Coordinadora d’Organitzacions No
Governamentals per al Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
4. Membre de la Comissió de Seguiment del Conveni de la Universitat
de València i l’ONGD valenciana Médicos del Mundo.
5. Membre de la Comissió 0’7 dels Programes de Solidaritat amb el
Tercer Món: Una Nau de Solidaritat de la Universitat de València.
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6. Representant de la Universitat de València en la Comissió Tècnica de
Solidaritat i Cooperació Internacional de la Xarxa de l’Institut Joan Lluís
Vives.
7. 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.
8. Representat pel Patronat Sud-Nord en la Comissió d’Ajudes a
Projectes de Cooperació i Solidaritat del CADE.
9. 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
Codesenvolupament. Conveni CEIM per a residències d’estudiants.

de

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

Delegació :

FRANCISCO DONAT COLOMER

Relacions amb ONGD’s i Coordinadora.
Comissió UNITE’s-CADE

JOAQUÍN GARCÍA ROCA

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

EVA BARRENO RODRÍGUEZ

Coordinadora acadèmica de la Càtedra
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
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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 colZlaboració dels serveis centrals de la Fundació.
Durant 2007 l’equip ha estat com segueix:
Lloc de treball / Responsabilitat
Tècnic superior de gestió
Cap Tècnic Responsable del Patronat Sud-Nord

Nom

Nota

Ximo Revert Roldán

Tècnica superior de gestió.
Responsable d’Àrea

Luisa Cardona Sahuquillo

Tècnica mitja responsable d’àrea.
Documentalista.

Francisca Ginés Huertas

Tècnica mitja de projecte. Documentalista

Rosa Vela Casero

Adscrita al projecte
InfoSud Digital

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,
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 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
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Coordinació Tècnica: Francisca Ginés Huertas,
Amb la colZlaboració 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 colZlaboració 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.

PROJECTE INFOSUD DIGITAL. III Fase
PROJECTE 2078/2007
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 colZlaboració de:
Directora d’InfoSud – Patronat Sud-Nord
En 2007 s’ha elaborat i presentat el projecte a la convocatòria de subvencions de
la Generalitat. En aquesta III Fase es plantegen noves linies d’actuació i
consolidació del nou servei davant les administracions locals valencianes.
*Més informació en Programa d’Informació i Documentació: InfoSud, secció 2.5.3. d’aquesta
memòria.

2.5.2. PROGRAMA DE FORMACIÓ. CÀTEDRES UNESCO I
MEDITERRÀNIA
Durant l’any 2007, 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 23 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/cursoscooperacion. Amb aquest nou entorn interactiu els interessats poden evitar realitzar
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desplaçaments innecessaris per a gestionar la seua matrícula i accedir de manera
immediata a una 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 2007, 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.
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 2007 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

2.5.2.1. CÀTEDRA UNESCO D’ESTUDIS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT
2.5.2.1.1. Presentació.
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 colZlaboració entre els departaments de la Universitat i d’altres
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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 en 2006 a la Universitat de València ha
estat l’anfitriona del darrer encontre estatal celebrat a febrer. En 2007 ha estat de
nou la ciutat de Càceres i el CEXESI qui han organitzat una trobada iberoamericana
de Càtedres UNESCO.
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 Joaquín Azagra Ros (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.
2.5.2.1.2. Activitat institucional:
En els darrers anys i amb més intensitat durant 2007, la Càtedra UNESCO de la
Universitat de València que gestiona el Patronat Sud-Nord du endavant una intensa
activitat institucional. La presència a determinats foros facilita que la Càtedra siga
tinguda en compte en convocatòries i propostes d’activitat en xarxa. Aquestes són
les principals activitats on ha participat la Càtedra.
1.- Foro Civil UNESCO Paris
A tenor dels informes que periòdicament envia la Cátedra UNESCO de la Universitat
de València a la seu de UNESCO
en París i fruit de les excel.lents
relacions mantigudes amb aquest
seu, la nostra Càtedra ha estat
invitada expresament a participar
en el Forum Internacional de la
societat civil de UNESCO sobre
els partener de la Institució i l’estructura i funcinament de la xarxa civil. Els actes

17

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

Memòria 2007

del forum se van celebrar el 25 d’octubre de 2008 a la seu de UNESCO en París tot i
coincidint amb la 34ª Conferència General de UNESCO. La Càtedra UNESCO
d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València va estar
representada per la coordinadora acadèmica de la Càtedra Eva Barreno i pel
responable tècnic del Patronat, Ximo Revert, per delegació expresa de la
Presidència Executiva del Patronat. Aquesta delegació va estar present en totes les
sessions del programa d’actes previstos, i en els votacions de la ressolució final del
Forum a mena de conclussions operatives que traslladar a la Conferència General.
Especialment importat va resultar el debat sobre la reforma de les estructures i
funcinament de les Comissions Nacionals de cooperació amb UNESCO de cada pais,
i la crida a la xarxa mundial de càtedres a incentivar en totes les disciplines cirteris
de desenvolupament humà i sostenible en l’educació superior. La delegació de la
Universitat de València va pendre contacte directe amb la nova Ambaixadora de
Espanya en UNESCO.
2.- Encuentro Sectorial Cátedres
UNESCO:
Encuentro Internacional de Catedras
UNESCO de América Latina y España:
Por una universidad iberoamericana.
Creación de redes e integración
académica virtual. Cáceres, del 2 al 6
de desembre de 2007. Rere la celebració a València del darrer encontre de
Càtedres de tota España i atenent al volum d’iniciatives i de càtedres que integren
cada sector de treball, a Càceres s’han reunit les Càtedres españoles que treballen
a l’àmbit iberoamericà i també responsables de càtedres d’universitats
latinoamericanes. La Càtedra UNESCO de la Universitat de València va ser invitada
pel seu intens treball amb rpofessors i universitat latinoamericanes, i pel
reconeixement a la seua tasca institucional davant la UNESCO i davant la Comisión
Española de Cooperación con la UNESCO. Durant els dies de celebració del
Encuentro s’ha de resaltar l’aportació de la nostra Càtedra al model de gestió
d’altres càtedres americanes i pesañoles presents, les converses de treball amb la
directora de IESALC (Instituto Internacional para la Educación Superior en América
Latina i el Caribe) Dña. Ana Lucia Gazzola, i el Direcotr General de Relaciones
Culturales y Científicas de AECID, D. Alfons Martinell Sempere. A l’Encontre es va
presentar la creació a Brazil de la Universitat Iberoamericana, i el treball que
IESALC està desenvolupament per a la creació del futur espai latinoameriacà
d’eduació superior. La presidència executiva del Patronat i responsable de la
Càtedra davant UNESCO va delegar la seua assistència en Ximo Revert.
3.- Informe bianual de la Càtedra UNESCO a París
Com és habitual, la Catedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la
Universitat de València ha preparat i enviat a la seu d’UNESCO en París l’informe
d’activitat corresponent als anys 2006 i 2007 on s’exposa l’activitat realitzada en
matèria formativa, de sensibilització i representació institucional.
4.- Centro UNESCO València.
En 2007 el Centre UNESCO en València ha pres contacte amb la Cátedra UNESCO
de la Universitat de València per convcar-la a actes institucionals propis del centre.
El mateix Centre ha resaltat la importància de que el responsable de la Càtedra i
president executiu del Patronat forme part de la Junta Directiva del Centre.
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2.5.2.1.3. Professors Visitants de Càtedra:
Durant l’any 2007 la Càtedra ha estat visitada, de gener a desembre, pels següents
professors:
a.-) D. Oscar Ruiz. Investigador Independiente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET). Argentina
b.-) D. Pablo Ceriani Cernadas. Especialista en Drets Humans. Argentina
c.-) D. Guillermo Hoyos Vásquez, Director del Instituto de Estudios Sociales y
Culturales PENSAR de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,
Colombia
d.-) D. Fernando Torres García. Profesor de Ingeniería Mecánica.
Coordinador del Grupo de Polímeros y Materiales Compuestos
(POLYCOM) Pontificia Universidad Católica. Perú
e.-) Dª Susana E. Damborenea. Profesora Asociada de la Unidad de
Paleontología de Invertebrados, Investigador Independiente del
CONICET. Argentina
f.-) D. Edoardo Biondi. Catedratico de Geobotanica y Ecologia vegetal.
Università Poliecnica delle Marche – Ancona. Italia
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 2007 ha estat tal com s’indica a continuació:
CODI
CURS

CUB
110

CUB
111

CUB
112

CUB
113

PROFESSOR

DURACIÓ

REALITZACIÓ

Oscar Ruiz
Investigador Independiente
del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICET).
Argentina

30 h./
3crèdits
3 mòduls
(1+1+1)

8 al 24 de Maig de
2007
Campus de
Burjassot

Oscar Ruiz
Investigador Independiente
del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICET).
Argentina

10 h. / 1
crèdit

8 al 10 de maig de
2007
Campus de
Burjassot

Biotecnologia y bioremediació de sols amb
lleguminoses.
Mòdul 2: El gènere Lotus
espècie model. Biodiversitat
i Filogènia. Usos ecològics i
productius del gènere

Oscar Ruiz
Investigador Independiente
del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICET).
Argentina

10 h. / 1
crèdit

Nau d’Estudiants
2007
Setembre

Biotecnologia y bioremediació de sols amb

Oscar Ruiz

10 h. / 1
crèdit

22 al 24 de maig de
2007

Nom del curs (1)

Biotecnologia y bioremediació de sols amb
lleguminoses.
Curs general
Biotecnologia y bioremediació de sols amb
lleguminoses.
Mòdul 1: Les lleguminoses.
La seua distribució i
importància econòmica

19

Fundació General de la Universitat de València
Patronat Sud-Nord. Solidaritat i Cultura
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Mòdul 3: Fisiologia Vegetal.
Simbiontes. Biotecnologia

CUB
120

CUB
121

CUB
122

CUB
130

CUB
131

CUB
132

Societat civil y Drets
Humans als països en vies
de desenvolupament.
Accions, estratègies i
experiències en Amèrica
Llatina
Curs general
Societat civil y Drets
Humans als països en
vies de
desenvolupament.
Mòdul 1: Els crims de lesa
humanitat i el rol de la
societat civil en les
transicions a la democràcia
en Amèrica Llatina.
Societat civil y Drets
Humans als països en
vies de
desenvolupament.
Mòdul 2: L’exigibilitat dels
Drets Econòmics, Socials i
Culturals en Amèrica
Llatina en el context de la
globalització.

La convergencia entre ética
y política como condición
de un desarrollo social y
medioambiental equitativo
y sostenible.
Curs general

Mòdul I: Las relaciones
entre ética discursiva y
política deliberativa en la
consolidación del Estado de
derecho democrático.

Modul II: Los derechos
humanos económicos,
sociales, culturales y
medioambientales (DESC)
en sociedades en

Memòria 2007

Investigador Independiente
del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICET).
Argentina

Pablo Ceriani Cernadas
Especialista en Drets
Humans.
Argentina

Campus de
Burjassot

20 h./ 2
crèdits

Del 23 d’abril al 7 de
maig 2007
Campus de
Tarongers

10 h. / 1
crèdit

Del 23 al 25 d’abril
2007
Campus de
Tarongers

10 h. / 1
crèdit

Dies 2, 3 i 7 de maig
2007
Campus de
Tarongers

Guillermo Hoyos
Vásquez, Director del
Instituto de Estudios
Sociales y Culturales
PENSAR de la Pontificia
Universidad Javeriana
de Bogotá,
Colombia

30 h./
3crèdits
3 mòduls
(1+1+1)

Octubre – Novembre
Campus de Blasco
ibáñez

Guillermo Hoyos
Vásquez, Director del
Instituto de Estudios
Sociales y Culturales
PENSAR de la Pontificia
Universidad Javeriana
de Bogotá,
Colombia

10 h. / 1
crèdit

Octubre – Novembre
Campus de Blasco
ibáñez

10 h. / 1
crèdit

Octubre – Novembre
Campus de Blasco
ibáñez

Pablo Ceriani Cernadas
Especialista en Drets
Humans.
Argentina

Pablo Ceriani Cernadas
Especialista en Drets
Humans.
Argentina

Guillermo Hoyos
Vásquez, Director del
Instituto de Estudios
Sociales y Culturales
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desarrollo

CUB
133

Módul III: La democracia
radical como articulación
de los intereses de
ciudadanas y ciudadanos
participantes.

CUB
140

Biomateriales,
biocompuestos y
bionanocompuestos.
Curs general

CUB
141

Modul I: Ciencia de los
biomateriales

CUB
142

Modul II: Biocompuestos

CUB
143

Modul III:
Bionanocompuestos

CUB
150

Recursos naturales no
renovables: Paleobiología
de bivalvos mesozoicos y
aplicaciones en geología
actual. Curs general

CUB
151

Modul I: Diversidad
taxonómica y ecológica de
los bivalvos

CUB
152

Modul II: Grandes crisis de
biodiversidad y su
recuperación

CUB

Modul III: Los bivalvos y

Memòria 2007

PENSAR de la Pontificia
Universidad Javeriana
de Bogotá,
Colombia
Guillermo Hoyos
Vásquez, Director del
Instituto de Estudios
Sociales y Culturales
PENSAR de la Pontificia
Universidad Javeriana
de Bogotá,
Colombia
Fernando Torres García
Profesor de Ingeniería
Mecánica
Coordinador del Grupo de
Polímeros y Materiales
Compuestos (POLYCOM)
Pontificia Universidad
Católica Perú
Fernando Torres García
Profesor de Ingeniería
Mecánica
Coordinador del Grupo de
Polímeros y Materiales
Compuestos (POLYCOM)
Pontificia Universidad
Católica Perú
Fernando Torres García
Profesor de Ingeniería
Mecánica
Coordinador del Grupo de
Polímeros y Materiales
Compuestos (POLYCOM)
Pontificia Universidad
Católica Perú
Fernando Torres García
Profesor de Ingeniería
Mecánica
Coordinador del Grupo de
Polímeros y Materiales
Compuestos (POLYCOM)
Pontificia Universidad
Católica Perú
Susana E. Damborenea
Profesor Asociado de la
Unidad de Paleontología de
Invertebrados, Investigador
Independiente del CONICET
Argentina
Susana E. Damborenea
Profesor Asociado de la
Unidad de Paleontología de
Invertebrados, Investigador
Independiente del CONICET
Argentina
Susana E. Damborenea
Profesor Asociado de la
Unidad de Paleontología de
Invertebrados, Investigador
Independiente del CONICET
Argentina
Susana E. Damborenea

10 h. / 1
crèdit

Octubre – Novembre
Campus de Blasco
ibáñez

30 h./
3crèdits
3 mòduls
(1+1+1)

Octubre- novembre
Campus Burjassot

10 h. / 1
crèdit

Octubre- novembre
Campus Burjassot

10 h. / 1
crèdit

Octubre- novembre
Campus Burjassot

10 h. / 1
crèdit

Octubre- novembre
Campus Burjassot

30 h./
3crèdits
3 mòduls
(1+1+1)

Novembre Desembre
Campus Burjassot

10 h. / 1
crèdit

Novembre Desembre
Campus Burjassot

10 h. / 1
crèdit

Novembre Desembre
Campus Burjassot

10 h. / 1

Novembre -
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153

CUB
160

CUB
161

CUB
161

CUB
163

sus aplicaciones en
geología

Profesor Asociado de la
Unidad de Paleontología de
Invertebrados, Investigador
Independiente del CONICET
Argentina

Memòria 2007

crèdit

Desembre
Campus Burjassot

Edoardo Biondi
Catedratico de Geobotanica
y Ecologia vegetal.
Università Poliecnica delle
Marche – Ancona Italia

30 h./
3crèdits
3 mòduls
(1+1+1)

Novembre –
desembre
Jardí Botànic

Análisis del paisaje para el
desarrollo sostenible
Modul I:
Flora y vegetación como
bioindicadores de la calidad
ecológica del paisaje

Edoardo Biondi
Catedratico de Geobotanica
y Ecologia vegetal.
Università Poliecnica delle
Marche – Ancona Italia

10 h. / 1
crèdit

Novembre –
desembre
Jardí Botànic

Análisis del paisaje para el
desarrollo sostenible
Modul II:
Análisis de la vegetación
y del paisaje.

Edoardo Biondi
Catedratico de Geobotanica
y Ecologia vegetal.
Università Poliecnica delle
Marche – Ancona Italia

10 h. / 1
crèdit

Novembre –
desembre
Jardí Botànic

Análisis del paisaje para el
desarrollo sostenible
Modul III:
Gestión y conservación
del territorio.

Edoardo Biondi
Catedratico de Geobotanica
y Ecologia vegetal.
Università Poliecnica delle
Marche – Ancona Italia

10 h. / 1
crèdit

Novembre –
desembre
Jardí Botànic

Análisis del paisaje para
el desarrollo sostenible.
Curs general

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
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àmbits acadèmics, i afavorir la colZlaboració dels departaments de la Universitat i
amb altres institucions, principalment de les regions de la Mediterrània o amb les
que estiguen especialitzades en aquesta àrea geogràfica, econòmica, política,
cultural i social.
Els àmbits de desenvolupament de les activitats de la Càtedra són:
1. Establiment de xarxes d’intercanvis universitaris, preferentment a través
de la coordinació de departaments i d’unitats docents universitàries.
2. Estades de professors visitants especialitzats en problemes d’interès en
l’àmbit de la Mediterrània, que puguen establir relacions amb grups de
treball de la Universitat de València, o desenvolupar-les, si ja n’hi ha, amb
l’objectiu de conèixer aquestes problemàtiques, contribuir-ne a l’anàlisi, al
coneixement mutu, i proposar, si escau, línies d’actuació i contribuir amb
una activitat docent i investigadora durant la seua estada, concretada en
cada convocatòria.
3. Potenciar la tasca pròpia dels grups d’investigació de les nostres
universitats: de tesis doctorals o projectes, i també, òbviament, la creació
o la consolidació de xarxes o equips internacionals i interdisciplinars, de
contactes o trobades, i d’accions formatives.
La Càtedra Mediterrània s’ofereix, doncs, com a instrument d’educació, de cultura i
d’investigació per tal de constituir-se com una referència imprescindible en el
coneixement de la problemàtica que afecta la Mediterrània, una mena de banc de
dades i d’estudis amb la pretensió de conformar una xarxa interuniversitària.
La Càtedra Mediterrània compta per realitzar les seues activitats amb l’aportació
de la Universitat de València i el cofinançament de Bancaixa.
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 2007 la Càtedra ha estat visitada, de gener a desembre, pels següents
professors:
a.- ) Maria Victoria Grillo. Facultad de Filosfía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires. Argentina
b.-) Salih Mahdi Muhsein Alameri. Dept. of Business Administration. University
of Petra. Jordània
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
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.
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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:
CODI
CURS

CM
500

CM
501

CM
502

CM
503

CM
510

Nom del curs (1)

PROFESSOR

Xarxes polítiques i socials
entre els exiliats
antifeixistes Italians en els
països receptors: França i
Espanya (1922 – 1940).
Curs general
Xarxes polítiques i socials
entre els exiliats antifeixistes
Italians en els països
receptors: França i Espanya.
(1922 – 1940).
Mòdul 1: Els problemes de
periodització en els estudis de
l’antifeixisme.
Xarxes polítiques i socials
entre els exiliats antifeixistes
Italians en els països
receptors: França i Espanya.
(1922 – 1940).
Mòdul 2: L’organització
antifeixista. Primer en Itàlia y
després a França (1922 –
1930)
Xarxes polítiques i socials
entre els exiliats antifeixistes
Italians en els països
receptors: França i Espanya.
(1922 – 1940).
Mòdul 3: L’extensió de les
accions de l’antifeixisme
italià en altres països:
Espanya.

Direcció d’innovació
tecnològica. El cas Mediterrani

DURACIÓ

REALITZACIÓ

Maria Victoria Grillo
Facultad de Filosfía y
Letras de la Universidad
de Buenos Aires.
Argentina

30 h./
3crèdits
3 mòduls
(1+1+1)

8 al 24 de Maig de
2007
Campus Blasco
Ibáñez

Maria Victoria Grillo
Facultad de Filosfía y
Letras de la Universidad
de Buenos Aires.
Argentina

10 h. / 1
crèdit

8 al 10 de maig de
2007
Campus Blasco
Ibáñez

Maria Victoria Grillo
Facultad de Filosfía y
Letras de la Universidad
de Buenos Aires.
Argentina

10 h. / 1
crèdit

15 al 17 de maig de
2007
Campus Blasco
Ibáñez

Maria Victoria Grillo
Facultad de Filosfía y
Letras de la Universidad
de Buenos Aires.
Argentina

10 h. / 1
crèdit

22 al 24 de maig de
2007
Campus Blasco
Ibáñez

20 h. / 2
crèdits

28 de maig al 7 de
juny de 2007
Campus de
Tarongers

Salih Mahdi Muhsein
Alameri
Dept. of Business
Administration
University of Petra.
Jordània

Seminari especial Càtedra Mediterrània
Desertificación y la Cooperación para el Desarrollo. El reto de la lucha
contra la pobreza
En col.laboració amb la Fundació IPADE de Madrid, i
amb el finançament de l’AECID s’ha celebrat a
València aquest seminari en el marc de la Càtedra
Mediterrània i amb estrata col.laboració amb el CIDE
de la Universitat de València i el professor Juan
Sánchez. Durant els dies 28 i 29 de novembre de
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2007, en el Saló d’Actes del Jardí Botànic ha tingut lloc les sessions conforme al
programa adjunt. Amb una assistència de més de duescentes persones, la
consecució del programa ha estat un èxit, valorant-se molt possitivament la
fórmula de cogestió i col.laboracions en les activitats de la Cátedra.
Presentación
- Consejería de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat de València.
- Universitat de València. Vicerector d’Investigació.
- D. Antonio Pich Sardoya. Coordinador Institucional del CSIC en la Comunitat de València.
- Dña. Raquel Álvarez Flores. Directora de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo de IPADE.
Mesa 1 La Desertificación en el plano internacional
• Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y su relación con las
cumbres
de Cambio Climático y Biodiversidad.
Ponente: Juan Sánchez Díaz. Catedrático de la Universitat de València. Investigador del CIDE.
• La Desertificación y la Lucha contra la pobreza.
Ponente: Carlos Cachán Alcolea. Director de la Cátedra Nebrija-Fundación Santa María de Desarrollo y
Medio
Ambiente. Profesor de Periodismo de Investigación de la Universidad Nebrija.
Sesión de preguntas y respuestas
Descanso
Mesa 2 El Desarrollo Sostenible y la Desertificación
• Desarrollo Sostenible: Marco Conceptual y Aplicaciones. Indicadores de Sostenibilidad.
Ponente: Ricardo Almenar Asensio. Doctor en Ciencias Biológicas. Cátedra UNESCO de estudios sobre el
desarrollo en 2006. Consultor e investigador en desarrollo local y sostenibilidad.
• Desertificación: Marco Conceptual. Indicadores de Desertificación.
Ponente: Luis Recatalá Boix. Profesor Titular del Departament de Biología Vegetalla de la Universitat de
València. Investigador del CIDE.
Sesión de preguntas y respuestas
Mesa 3 La Desertificación en el plano nacional
• Plan Nacional de Desertificación.
Ponente: Mª Jesús Rodríguez de Sancho. Subdirectora General de Política Forestal y Desertificación de
la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.
• Cambio global y desertificación: políticas y medidas de mitigación.
Ponentes: Jorge Olcina Cantos. Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universitat d'Alacant.
Sesión de preguntas y respuestas.
Mesa 4: "La Mar del Silencio": documental sobre desertificación
Debate
Descanso
Mesa 5: Aspectos Políticos de la Desertificación
• Aspectos políticos y socio-económicos de la desertificación.
Ponente: M. Purificació Canals i Ventín. Vicepresidenta de UICN.
• El sistema de financiación internacional de Proyectos sobre la Desertificación.
Ponente: Dr. Ali Abaab. Experto nacional para el apoyo de la puesta en marcha del Programa de Acción
Nacional de la Lucha contra la Desertificación. UNCCD (PANLCD / GTZ).
Sesión de preguntas y respuestas
Mesa 6: Casos Prácticos de Proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y la
lucha contra la desertificación
ÁFRICA: • Introducción de un modelo de desarrollo rural en la Daira de El Hachem. Argelia.
Ponente: Vega Díez Pérez. CERAI-Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional.
• Proyecto de gestión sostenible y diversificada de los recursos naturales y mejora de la
sostenibilidad de los medios de vida de poblaciones vulnerables en zonas de alto valor
ecológico de la cuenca del río Laou, Marruecos.
Ponente: Beatriz Betegón Ramiro. Fundación IPADE- Marruecos.
AMÉRICA LATINA: • Seguridad alimentaria y saneamiento ambiental para reducir vulnerabilidades de
dos comunidades en el Departamento de La Unión. El Salvador afectadas por la sequía.
Ponente: Cristina Ramón Lupiañez ECOSOL-Petjades.
EUROPA: • Estimación de captura de CO2 mediante el incremento y la evolución de las superficies
forestales en la Provincia de Castellón.
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Ponente: David Molinos Solsona. AMICS DE PALANQUES.
Programa 28 y 29 de noviembre de 2007. Jardí Botànic de la Universitat de València

2.5.2.3. NAU DELS ESTUDIANTS
En colZlaboració amb el programa de
formació anual La Nau dels Estudiants
(del 17 al 20 de setembre de 2007, 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 5 cursos, la
participació de més de vint professors i la inscripció de vora un centenar d’alumnes.
Els cursos oferits a l’organització pel Patronat han estat:

Àrea F:
Cooperació i Solidaritat
F. 01 Ajuda al desenvolupament: reptes i experiències

Horari: Matí
Llengua: Valencià i castellà
Coordinador: Isidro Antuñano Maruri, professor d’Economia Aplicada, delegat del
Patronat Sud-Nord per a InfoSud.
Amb la participació de: Josep Maria Jordan Galduf, Agustín González Díaz, Víctor
Fuentes Prósper i membres de la Coordinadora d’ONGDs.
Desigualtats mundials i ajuda al desenvolupament. L’Organització Mundial de Comerç i
els països en desenvolupament. La cooperació de la Unió Europea al
desenvolupamentent dels països pobres. La cooperació al desenvolupament de les
ONGDs de la Comunitat Valenciana. Recursos econòmics i desenvolupament sostenible.
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 Drets i obligacions de solidaritat en l’ordre internacional

Horari: Matí
Llengua: Valencià i castellà
Consuelo Ramon Chornet, professora de Dret Internacional Públic i Relacions
Internacionals.
Amallia Diaz Pérez de Madrid, Luis Pérez-Prat Durbán, Soledad Torrecuadrada i
membres de la Coordinadora d’ONGs per al Desenvolupament.
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La memòria del passat: el patrimoni cultural dels països en desenvolupament.
Tendències actuals en la protecció internacional de les minories. La protecció dels
pobles índigenes. El comerç just i la solidaritat.
F.04 Els drets humans en un món globalitzat

Horari: Matí
Llengua: Valencià i castellà
Coordinat per Cristina Garcia (Dept. Filosofia del Dret), amb la participació de Gemma
Fabregat, Magdalena López, Luis Andrés Cucarella.
Els continguts són: La igualtat entre homes i dones en el treball; drets indígenes des de
la perspectiva de gènere; el vel islàmic i els drets de les dones; el dret a un juí just
davant les jurisdiccions internacionals.
F.05 Educació i drets humans

Horari: Vesprada
Llengua: Valencià i castellà
Coordinat per Fernando Marhuenda, profesor titular del Departament d’Organització
Escolar.
A amb la participació de Vicente Grimà i Rafaela García López i Àrea d'Educació del
Grup Local d'Amnistia Internacional de Valencia (Carles Navarro Clèrigues, Ricardo
Bou Soler, Ángeles Esparcia Collado, Mª José Máñez Raimundo, Joaquima Díez
Álvarez)
Els continguts són història i fonamentació dels drets humans; drets humans en
l’educació; la proposta d’Amnistia Internacional en matèria d’educació per als drets
humans; l’educació intercultural i els drets humans.

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 colZlectiu de la Universitat de València i està
integrat en el fons de la Biblioteca de Ciències Socials.
2007 ha estat un any decissiu en la consolidació d’InfoSud i en la consecució dels
objectius marcats: principalment assolir el repte de fer visible InfoSud. Tant a la
comunitat universitària, com als agents socials de la cooperació, a la propia
administración valenciana, com al món en general. Els projectes finançats per la
Generalitat Valenciana ha permés obrir-nos al exterior amb una ferramenta
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d’informació digital implantada al nostre portal d’Internet. InfoSud adquireix així
una dimensió i capacitat d’accés universal.
2. 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
3. PERSONAL
Documentalistes:
Francisca Ginés Huertas. Tècnica mitja responsable d’àrea.
Rosa Vela Casero. Tècnica mitja de projecte.
Al mes d’abril de 2007 InfoSud canvia la seva seu a un nou espai, ja definitiu, dins
de la Biblioteca de Ciències Socials “Gregori Maians”. Es trova al: Primer pis, Sud
baix.
4. ACTIVITATS D’InfoSud
4. 1. 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, hi ha que dur a
terme una sèrie de eines.
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 2007 en InfoSud
s’han adquirit més de 500 nous volums, que s’han integrat en la colZlecció
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 colZlocació dels llibres a la prestatgeria, la du a
terme el personal auxiliar de la biblioteca.
4. 2. Manteniment de la pàgina web
A la pàgina web d’InfoSud, en l’apartat Tauler d'anuncis i convocatòries,
actualitzem diàriament informació 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
4. 3. Projectes
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4. 3. 1. InfoSud Digital: Expedient GVA 2031/2005
Projecte: Servei interuniversitari d'informació i documentació en xarxa
sobre cooperació al desenvolupament. (InfoSud Digital), corresponent a la
convocatòria de “Sensibilització de la Direcció General de Cooperació al
Desenvolupament i Relacions Externes de la G.V. 2005”. Aquest projecte amb
l’expedient de la Generalitat Valenciana: 2031/2005, començà la seua execució en
2006 i va finalitzar al juny de 2007. El cost total del projecte és de 61.112,01 €.
Projecte amb l’expedient: 2031/2005
Dades generals
Títol: Servei interuniversitari d’informació i documentació en xarxa sobre
cooperació al desenvolupament. (InfoSud Digital)
Cost total del Projecte: 61.422,01 €
Subvencionat per la Generalitat Valenciana: 41.389,84 €
Subvencionat pel PSN: 19.722,17 €
Subvencionat per la U.V: 310,00 €
Data d’inici: 20 de març de 2006
Data de finalització: 19 de juny de 2007
4. 3. 2. InfoSud Digital II: Expedient GVA 2018/2006
Amb l’intenció de donar-li continuïtat al projecte d’InfoSud
Digital, varem solZlicitar la renovació del projecte anterior amb el
títol InfoSud Digital (II fase) a la convocatòria de “Sensibilització
de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i
Relacions Externes de la G.V. 2006”. Ens va ser concedit el total
de la quantia solZlicitada, per resolució de 11 de juliol de 2006,
expedient 2018/2006. El projecte te un cost total de 54.412,39
€ dels quals 37.890,22 €, ha segut finançat per la Generalitat
Valenciana y 16.522,17 € per el Patronat Sud Nord.
Projecte amb l’expedient: 2018/2006
Dades generals
Títol del projecte: Servei interuniversitari d’informació i documentació en xarxa
sobre cooperació al desenvolupament. (InfoSud Digital II)
Expedient: 2018/2006
Cost total del Projecte: 54.412,39 €
Subvencionat per la Generalitat Valenciana: 37.890,22 €
Subvencionat pel PSN: 16.522,17 €
Data d’inici: 20 de març de 2007
Data de finalització: 20 de març de 2008
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4. 3. 3. InfoSud Digital III: Expedient GVA 2078-2007
Amb el desig de continuar donant informació als usuaris a través del Servei de
Referència Virtual, es torna a solZlicitar la subvenció per al projecte d’InfoSud
Digital (III fase), a la convocatòria de “Sensibilització de la Direcció General de
Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes de la G.V. 2007. Concedit per
resolució de 18 de setembre de 2007. Aquest projecte hem tingut que reformular-lo
per ajustar-lo a la minoració de la quantia subvencionada.
Cal destacar que en aquesta edició del projecte hem plantejat la realització d’una
campanya de Sensibilització dirigida als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana,
amb l’objectiu de que contribuïsca a ampliar el coneixement de l’educació per al
desenvolupament, i que al mateix temps augmente l’ús i aprofitament dels serveis
ofertats per InfoSud des de l’àmbit municipal, així com l’obtenció de dades que ens
permetesca dissenyar i realitzar campanyes adequades a les necessitats que es
vagen detectant.
Projecte amb l’expedient: 2078-2007
Dades generals
Títol del projecte: Servei interuniversitari d’informació i documentació en xarxa
sobre cooperació al desenvolupament (InfoSud Digital – III fase) i aplicació a les
activitats de sensibilització de les corporacions municipals.
Expedient: 2078/2007
Cost total del Projecte original: 94.667,93 €
Cost total del Projecte després de la reformulació: 87.096,96 €
SolXlicitat a la Generalitat Valenciana: 63.992,70 €
Concedit per la Generalitat Valenciana: 56.421,70 €
Subvencionat pel PSN: 30.675,23 €
Per Resolució de 18 de setembre de 2007, del conseller d’Immigració i
Ciutadania, de la convocatòria realitzada mitjançant la Resolució de 16 de
gener del 2007, per a la concessió de subvencions destinades al foment
d’activitats i projectes de sensibilització social o educació per al
desenrotllament que realitzen organitzacions no governamentals per al
desenrotllament (ONGD), en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, publicat
en el Diari oficial de la Comunitat Valenciana, Num. 5602 de 19/09/2007,
va ser concedit un total de 56.421,70 €. Aixó suposa una minoració de
7.570 € meins del solXlicitat. Aquesta minoració no impedeix la realització
del projecte.
4. 4. Serveis oferits als usuaris
Amb la implantació dels projectes anomenats, en InfoSud s’ha consolidat el Servei
de Referència Virtual, InfoSud Digital, com a servei de referència entre els agents
socials de la cooperació al desenvolupament.
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.
Al llarg de l’any de 2007, les consultes dirigides a InfoSud han segut les següents:
A través del Servei de Referència Virtual, InfoSud Digital, gestionat per “Question
Point” al voltant de 1500. Els usuaris presencials a la seu d’InfoSud han estat 250.
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Respecte a 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.
4. 5. Ampliació del les eines en l’aplicació del sistema de gestió de
biblioteques “Millennium”
El Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València ha implantat
un nou programa per a la gestió dels seu serveis. Tot el personal que treballem
amb el sistema de gestió de biblioteques utilitzat per a la gestió de les biblioteques
de la Universitat de València, hem estat rebre formació. El motiu es degut a que les
adquisicions també es faran a través d’aquest sistema. Ja des de el mes de
setembre de 2007 estem treballant amb el mòdul d’adquisicions del sistema
“Millennium”.
5. ACTIVITATS ORGANITZADES pel Patronat Sud-Nord i InfoSud
5. 1. Presentació de l’Informe Objectius de Desenvolupament del MilXlenni
(ODM) NACIONS UNIDES 2007
El dia 14 de novembre en colZlaboració amb el Patronat Sud-Nord, varem organitzar
la presentació de l’Informe sobre l’estat de compliment dels Objectius de
Desenvolupament del MilZlenni (ODM) de Nacions Unides publicat en 2007. La
presentació tingué el següent programa:
Lloc i hora de la presentació:
Data: Dimecres 14 de novembre de 2007 a las 19 hores
Lloc: Saló d’Actes de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT. Plaça Mare de Déu de
la Pau, 3. València
Intervingueren:
Francisco Tomás Vert. ExcelZlentíssim i Magnífic Senyor Rector de la Universitat de
València,, presidint l'acte.
Carmen Dolz Adell, Directora General de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat de la Generalitat Valenciana.
Joaquín Azagra Ros.
President Executiu del Patronat Sud-Nord. Solidaritat i
Cultura. (F.G.U.V.).
Vicente Montesinos. Vicepresident de la Fundación Bancaja.
Alfredo Jiménez. Vocal de la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana de
ONGD i membre de Ayuda en Acción.
Presentació de l'Informe:
Guillermo Hoyos. Professor de la Càtedra UNESCO 2007. Director del Instituto
Universitario PENSAR. Colòmbia
Luis Ernesto Salinas. Coordinador de PNUD en Colòmbia.
Joan Romero González. Catedràtic de Geografia. Universitat de València
6. PARTICIPACIÓ InfoSud en altres iniciatives
6.1. 1. Xarxa RECIDA
La plataforma RECIDA consisteix en una xarxa de centres de informació i
documentació ambiental. RECIDA és una xarxa que va nàixer l'any 2002 al si
d’uns seminaris de centres de documentació de medi ambient i espais naturals
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protegits, emmarcats en la línia de Seminaris Permanents del Centro Nacional de
Educación
Ambiental
CENEAM,
del
Ministerio
de
Medio
Ambiente.
http://www.mma.es/ceneam
InfoSud amb l’aprovació del president executiu del Patronat Sud-Nord a passat a
formar part d’aquesta xarxa a partir de l’any 2007
Els objectius de RECIDA són:
• Afavorir la colZlaboració i l’intercanvio d'experiències i projectes
• Proporcionar ferramentes per a millorar la gestió dels centres que integren
la xarxa.
RECIDA facilita als seus membres:
• Accés a informació i documentació ambiental.
• Intercanvis d'informació i documentació.
• Optimització de recursos compartits
• La participació en projectes i experiències.
• Difusió.
• Formació.
Cada any, RECIDA organitza un seminari. Es tracta d’un encontre per a intercanviar
experiències entre els diferents centres. Recentment s’han ficat en contacte amb
nosaltres i ens han invitat amb molta insistència a participar en l’encontre de
enguany que serà al mes de juny, els dies 6, 7 y 8 a Oleiros (Corunya). Seria
interessant fer presència i donar a conèixer el nostre centre InfoSud, així com els
nostres serveis i en especial el Servei de Referència Virtual. El CENEAM ha creat un
directori de centres de documentació en el que InfoSud està inclòs. Veure “Centro
de Documentación CENEAM” en:
http://www.mma.es/ceneam
6. 1. 2. Xarxa Vives D’Universitats
InfoSud ha fet una proposta de participació al Programa Algèria Universitats de la
Xarxa Vives d’Universitats. Resum de la memòria econòmica del projecte:
PARTIDES

COSTOS

I. SOFTWARE
I.1. Gasto de Software
I.2. Material fungible
I.3. Adquisició de fons bibliogràfic a Algèria

14.500,00 €
800,00 €
15.000,00 €

II. GASTOS DE PUBLICIDAD
II.1. Campanya de difusió i comunicació del
nou servei a Algèria
III. GASTOS DE PERSONAL
III.1. Técnico
III.2. Viatje, estància, dietes, allotjament,
etc
COST TOTAL

9.000,00 €

25.000,00 €
3.600,00 €
67.900,00 €

6. 1. 3. Visita de la Directora General
El dimarts 12-06-2007, la Directora General de Cooperació al Desenvolupament i
Relacions Externes de la Generalitat Valenciana, Carmen Dolz, visita la seu
d’Infosud Digital, acompanyada del Cap d’Àrea i d’altres tècnics de l’admisnistració
per conèixer de prop les instal.lacions i els serveis que ofereix els projectes
d’InfoSud subvencionats per la Generalitat. El Vicerector de Relacions
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Internacionals i Cooepració, Manuel Costa i el President Executiu del Patronat
Joaquín Azagra li mostren el projecte i encapçalen la iniciativa.
6. 2. Formació
6. 2. 1. InfoSud a la Nau dels Estudiants de La Universitat de València
Francisca Ginés, documentalista d’ InfoSud, un any mes, ha impartit un curso amb
el títol “Documentació per a la cooperació i la solidaritat”, en el marc de la “La
Nau dels Estudiants”, edició 2007, organitzat pel Centre d'Assessorament i
Dinamització dels Estudiants (CADE) del Vicerectorat d'Estudiants de la Universitat
de València.
6. 2. 2. Practiques d’alumnes del postgrau de cooperació
desenvolupament del CUVRIC
Carmen Navarro Tomás, alumna del postgrau, fa les pràctiques a InfoSud. Al
finalitzar presenta una memòria del treball realitzat.

al

6. 2. 3. Proposta de alumnes en pràctiques formatives
Proposem pràctiques en InfoSud d’alumnes dels plans d’estudis de la Universitat de
València. S’oferta una plaça a través d’ADEIT a la titulació “Biblioteconomia i
Documentació”, practicum de la titulació, per al curs acadèmic 2007-2008.
Des de ADEIT ens comuniquen que una alumna de la titulació “Biblioteconomia i
Documentació”, practicum de la titulació, per al curs acadèmic 2007-2008, ha
solZlicitat fer les pràctiques en InfoSud. Es la alumna María José Sellens Canet. Farà
les pràctiques en InfoSud en el segon quadrimestre, es a dir, dins de l’any 2008.
6. 3 Assistència a congressos, jornades, etc.
6. 3. 1. Seminari/Presentació. Servei als usuaris de
“Question Point”, Servei de Referència Virtual.
Barcelona 14 de febrer de 2007.
Doc 6, empresa distribuïdora a Espanya de la
ferramenta “Question Point” fa una presentació al CBUC,
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Ens
inviten a l’acte per a que presentem la ferramenta, ja
que soms els primers que l’hem utilitzat a l’estat
Espanyol. Rosa Vela assisteix a dit seminari i fa la presentació a les biblioteques del
CBUC.
6. 3. 2. VI Seminari de Centres de Documentació Ambiental i d'Espais
Naturals Protegits. Oleiros (A Coruña), 6, 7 i 8 de Juny de 2007.
El personal d’InfoSud, Rosa Vela y Francisca Ginés participen al VI Seminario de
centros de documentación ambiental y de espacios naturales protegidos. Oleiros (A
Coruña), 6, 7 i 8 de Juny de 2007. InfoSud ja forma part de la Red de Centros de
Información y Documentación Ambiental (RECIDA).)
Rosa fa una presentació del Servei de Referència Virtual, InfoSud Digital y Francisca
Ginés presenta InfoSud.
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/grupos_ceneam/docum
entacion_espacios/index.htm
http://www.mma.es/ceneam
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6. 3. 3. II Congrés Internacional de Cooperació per al Desenvolupament:
migracions i codesenvolupament
Francisca Ginés, documentalista d’InfoSud, ha presentat una comunicació amb el
títol: “Infosud Digital: una herramienta para la gestión de información y
documentación en el codesarrollo” amb la col.laboració de Ximo Revert, en el
II Congrés Internacional de Cooperació per al Desenvolupament:
migracions i codesenvolupament, celebrat en Alacant els dies 15, 16 y 17 de
novembre de 2007 i Organitzt pel CUVRIC.
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2.5.5. PROGRAMA DE BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI
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2.5.6.
PROGRAMA 0,7% DE
COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA

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 solZlicitar 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 amb la cooperació universitària a ldesenvolupament i els diversos agents
socials.
Col.laboració Setmana de la Solidaritat i la Cooperació: Facultat de
Sociologia.
A petició de la vicedegana de cultura i participació de
la Facultat de Sociologia, Dª Esther Escoda, el
Patronat ha aportat una col.laboració en les despeses
organitzatives d’aquesta setmana a les que ha
prestat el seu assessorament i suport.

Encuentro de la Cooperación Española para el Desarrollo, 25 al 26 de
octubre de 2007
El
President
Executiu
del
Patronat va assistir i intervindre
en aquest encontre convidat per
l’organització de les jornades:
AECID. Els actes estigueren
inaugurats per S. M. La Reina Dª
Sofia. En aquestes jornades es va debatre amb figures de primer ordre la política
española de cooperació al desenvolupament.
Comissió de Concessió d’Ajudes a projectes de cooperació del CADEDelegació 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 el 9 de juliol i s’atorgaren ajudes a un total 12 iniciatives que han obtingut
finançament d’aquesta convocatòria. El president del Patronat va delegar en el
professor Francisco Donat.
Comissió de
d’Estudiants.

pre-selecció

de

Becaris

UNITES

de

la

Delegació

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
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2007 la Comissió va analitzar 24 expedients, resultant seleccionats cins candidats.
Al programa s’han incorporat un total de tres alumnes.
Intervenció en el II Taller de intercambio y formación: interculturalidad y
desarrollo regional en el marco de lo global. CEIMIGRA, 24-25 setembre de
2007.
A petició dels organitzadors d’aquest Taller, el Centre de
Estudios para la Integración social y Formación de
Inmigrantes, el President Executiu del Patronat, D. Joaquin
Azagra
va
participar
en
el
col.loqui
sobre
ecodesenvolupament i el Cap Tècnic del Patronat, Ximo Revert, va
intervindre en la taula redona sobre diversitat cultural en la
educació superior. Aquest taller en va realitzar amb la
participació
i
presència
d’autoritats
acadèmiques
i
gubernatives, així com d’estudiants universitaris salvadorencs.
Premi Manuel Castillo
El Patronat Sud-Nord convoca cada tres anys el
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. La segona edició
d’aquest premi va ser a 2006. Durant 2007 s’han
rebut els teballs presentats. El Ple del Patronat ha
encomanat preveure la constitució d’un jurat que incorpore personalitats de renom i
no exclusivament universitàries. Amb la conformació d’aquest nou jurat el Premi
s’enfilaria cap a una nova etapa més oberta i amb més incidència social.
Publicacions. Col.lecció La Nau Solidària.
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 colZlecció de títols o
monografies que es presenten com a proposta d’edició per
diversos especialistes, professors o investigadors en cada
matèria.
En colZlaboració amb el Servei de Publicacions de la
Universitat de València crea en 2001 la colZlecció «La Nau
Solidària».
A finals de 2007 les propostes editorials acordades pel Ple estan prou avançades.
Els títols:
• Ética, ciudadania y desarrollo Domingo & Lisón Eds.;
• y la traduacció de Las garras del àguila: doinámica de las relaciones entre
EE.UU y América Latina, de P. H. Smith.
veuran la llum durant l’exercici 2008, dins la Col.lecció La Nau Solidària.
Durant 2007 s’han distribuït i posat a la venda amb èxit d’acollida el títols:
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Querela pacis perpetua? Una reivindiocación del Derecho
Internacional, de C. Ramon i J De Lucas;
La cooperación al desarrollo y las universidades valencianas 20002005, de I. Antuñano i X. Revert (eds.).

Colaboració amb el Delegat del Rector per a Cooperació sobre iniciatives
universitàries en Africa.
El Patronat Sud-Nord, atenent la petició de la Universitat de València i la del
professor Joan Onrubia, va facilitar al Delegat de Cooperació del Rector informació
relaitva a les iniciatives que el Patronat Sud-Nord ha realitzat en els ultims anys
que tinguen a veure amb África. En concret totes aquelles activitats de formació,
sensibilització i educació per al desenvolupament que s’han organitzat des de la
Càtedra UNESCO i més específicament, des de la Càtedra Mediterrània. Aquesta
informació suministrada va formar part del poster que va presentar la Universitat
de València en el Seminari de bones pràctiques en Africa impulsat per AECI i el
CEURI, celebrat el 28 i 29 de juny de 2008 en la Universitat de Cadis.
Encuentro Internacional Universidades con Africa
Organitzat per les sis universitats
públiques madrilenyes entre el 28 i el 30
de novembre de 2007, el professor José
Luis Miralles, membre del Patronat sudNord i coordinador acadèmic de la
Càtedra Mediterrània va representar la
Universitat de València en aquest
encontre. La valoració ha estat molt
interessant.
De
les
converses
mantingudes entre el coordinador de la
Càtedra i autoritats universitàries magrebines durant 2008 se realitzarà un seminari
en la Universitat de València.
II Congrés Internacional de Cooperació al Desenvolupament. Moviments
migratoris i codesnevolupament. ConCUVRIC.
II Congrés Internacional de
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Moviments Migratoris i Codesenvolupament
Organitzat per les cinc universitats públiques valencianes i la Generalitat
Valenciana, el Patronat Sud-Nord ha participat activament en l’organització
d’aquest II Congrés com a membre de la delegació de la Universitat de València en
el Comité Organitzador. Ximo Revert, Cap Tècnic del Patronat ha format part
d’aquesta delegació que ha aportat l’experiència organitzativa del I Congrés,
realitzat a València i coordinat per la nostra universitat. Al llarg de 2007 hem
assistit amb regularitat a les reunions preparatòries i a la Comissió de Seguiment
del Congrés amb la Generalitat. Aquest II Congrés s’ha celebrat els dies 15-al 17 de
novembre de 2007 al Campus de la Universitat d’Alacant amb gran èxit de públic i
d’intervencions d’experts. Membres del Patronat Sud-Nord han tingut en le congrés
una activitat i implicació destacada com ara el professor Isidre Antoñano com a
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coordinador de l’Àgora 1 dedicada a Globalització i migracions: el
codesnevolupament com a factor de desenvolupament; o el professor Josep Maria
Jordan Galduf com a ponent en aquesta mateixa àgora.
A proposta del Patronat i la Universitat de València, han intervingut amb molta
rellevància en el programa d’actes del congrés dos professors de la Càtedra
UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament com ara el professos Guillermo
Hoyos que ha presentat el taller de bones pràctiques en codesenvolupament, o el
professor Pablo Ceriani que ha presidit una sessió d’agora relaitva a xarxes socials
i polítiques públiques de ciutadania. A proposta del Patronat l’organització del
Congrés va convidar a Camen Gracia (Coordinadora del Projecte Rudraksa, impulsat
pel Patronat) ha presentar els resultats del projecte com a exemple de coordinació
entre la universitat i l’ongd.
El president executiu del Patronat va participar en l’acte de cloenda del congrés a
invitació dels organitzadors.
Grup de treball de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.
El patronat ha participat en reunions del grup de treball de la coordinadora durant
la seua anàlisi de l’esborrany que havia de crear i fixar la composició i funcions del
futur Consell Valencià de la Cooperació. En la reunió de 21 de novembre de 2007,
el Patronat va manifestar el seu suport al treball de reflexió i posicionament crític
de la Coordinadora sobre les espectatives que ha generat l’esborrany del Govern
Valencià, i ha aportat aquelles idees que ha considerat oportunes per millorar el
text inicialment ofert per la Conselleria. El patronat ha donat resposta a diversos
qüestionaris sobre les seues linies d’actuació, els seus programesi recursos, etc a
petició de la propia Coordinadora.
Col.laboració amb el Butlletí de CUVRIC
El Patronat Sud-Nord ha
atés en tot moment la
demanda del CUVRIC de
reunir
informació
actual
sobre les inicitaives de
cooperació
que
estaben
actives en la nostra universitat per anuncier-les en el Butlletí electrònic de CUVRIC.
Al llarg de tot 2007, de manera puntual ha aparegut al Butlletí informació sobre
actes, convocatòries, beques, jornades i informació destable organitzada des del
Patronat en la Universitat de València.
El Patronat ha col.laborat en la bona consecució de les activitats de CUVRIC quan
aquestes s’han realitzat a la Universitat de València, facilitant la intermediació i
gestió d’espais, permisoso i adequació d’infrastructures per a activitats com ara:
presentació del Curs de postgrau de coooepració, els cursos per al foment de la
profesionalització en coooepració,
Preparatius de l’Exposició sobre
cooperació
universitària
desenvolupament i els Objectius
Desenvolupament del MilXlenni.

la
al
de

39

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

Memòria 2007

Es trata d’una iniciativa de sensibilització entre la comunitat universitària que la
Universitat de València ha encomant al Patronat. Durant 2007 s’han preparat els
contigunts de l’exposició en estreta col.laboració amb la Coordinadora Valenciana
d’ONGDs i en la línia de promoure i col.laborar amb alguna iniciativa universitària
en la Campanya Pobresa Zero a la que el Patronat i la Univerdsitat es va adherir en
2006. L’objectiu esencial es mostrar en grans trets què fa la cooperació de la
universitat i evidenciar el text i reptes que posen de manifest els Objectius de
Desenvolupament del Mil.lenni.
Durant 2008 s’ha previst inaugurar l’exposició en Rectorat i fer-la circular pels
Campus de la Universitat.
Assessorament a iniciativa de formació tècnica de població saharaui. Prof.
Javier Boix.
El Patronat ha prestat assessorament i assistència tècnica a les propostes del prof.
Javier Boix per facilitar la incorporació i estudis professionals de joves saharians en
tres disciplines, amb l’objectiu de que la seua formació a la Universitat de València
contribuisca de manera efectiva al desenvolupament de la població tan prompte
finalitze la formació d’aquests estudiants i retornen al seu pais i comunitat d’origen.
En coordinació amb tres departaments de la Universitat de València els estudis
previstos per a
acollir aquests estudiants són: dietètica i nutrició, formació
higienista,
i formació en meteorologia i climatologia amb aplicació de la
teledetecció en el seguiment de problemes medioambientals en els Poblats
Saharahuis. Aquesta iniciativa s’ha incorporat a les accions a emprendre en el
context del conveni signat entre l’autoritat ministerial educativa de Sahara i la
Universitat de València. A l’acte de signatura va estar present el President Executiu
del Patronat junt amb el Rector i demés autoritats acadèmiques valencianes.
Assessorament i col.alboració amb la Associació Alimentos sin Fronteras.
Prof. Juan Sastre.
El Pratonat ha prestat la seua col.laboració a aquesta nova asociació creada amb la
intenció de col.laborar amb la población sahariana en la canalització de productes
valencians nutritius. La professora Eva Barreno n’és la vicepresidenta d’aquesta
associació i l’encarregada de relacionar totes aquelles iniciatives alimentàries que
en l’àmbit valencià puguen sumar-se a la demanda concreta realitzada per Federico
Mayor Zaragoza a les Universitats espanyoles.
Organització de les XIII 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, desdicades enguany a la globalització i
immigració. Les sessions foren inaugurades pel President Executiu del Patronat. El
programa d’activitats realitzat del 22 al 24 de maig de 2007 és com segueix:

40

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

Memòria 2007

Les dones llatinoamericanes protagonistes de la immigració a Espanya.
Amb Dora Aguirre, Presidenta de l’Associació Hispano-Equatoriana Rumiñahui.

Polítiques d’accés a l’habitatge per a les persones immigrants. Una visió àmplia.
Amb María Julia Checa, responsable del programa de accés a l’habitatge de València
Acull i Alejandro Cortina Nido, de la Xarxa dels Acull.

La Globalització com escenari de les migracions.

Amb Carlos Taibo, professor de Ciències Polítiques a la Universitat Autònoma 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. La darrera sessió va tindre molta assistència i
molt de ressò mediàtic en la premsa valenciana.
Observatori de la Cooperació Valenciana
El Patronat Sud-Nord i el seu Centre de Documentació InfoSud han prestat tot
l’assessorament possible a la iniciativa de la Universitat de liderar la creació d’un
Observatori de la Cooperació Valenciana al Desenvolupament, a petició del Delegat
del Rector per a Cooperació, el prof. Joan Onrubia. Malgrat que aquesta iniciativa
no ‘sha consolidat, des del patronat s’han tingut reunions i s’han elboarat informes i
aportat documentació per a la plasmació d’un avant-projecte en sintonia amb les
inquietuds del Consejo Asesor de la Cooperación Española al Desarrollo (auspiciat
per AECID), i concretament de la Generalitat Valenciana. A la idea d’aquest
Observatori se suma el desig de les Càtedres UNESCO españoles (reunides en
València en 2006) de ser coordinades a través d’una xarxa virtual activa i efectiva
utilitzant com a plataforma InfoSud.
Pla Director de la Cooperació Valenciana 2008-2011.
A petició de la Generalitat Valencia, els membres del Ple del Patronat han tingut
oportunitat de revisar i aportar esmenes a l’esborrany del Pla Director de la
Cooperació Valenciana. Una vegada recopilades les esmenes formulades pels
membres del patronat, i molt especialment pel prof. Isidro Antuñano, aquestes
esmenes han estat enviades a la Direcció General de Cooperació.
Recepció i atenciò d’alumnes en practiques al Patronat Sud-Nord
El Patronat com ve sent habitual ha acceptat la incorporació d’alumnes en
practiques de l’especialitat de cooperació. A l’efecte de millorar la situación i
incorporació d’aquestes estudiants ha proposat als serveis centrals de la Fundació
d’establir un protocol que cumplir quan s’incorporen o accepten aquests pràcticums.
En 2007s’han rebut diverses demandes. Ha InfoSud s’ha incorporat com a
practiques del Curs de Postgrau de Cooperació Dª Carmen Navarro, sota el
tutoratge de Francisca Ginés; i al Patronat s’ha incorporat Rosa Agulles, sota el
tutoratge de Ximo Revert. La tasca encomanda ha estat bàsicament la de fer una
relació d’assignatures impartides a la nostra Universitat que tinguen a veure amb
desenvolupament humà i sostenible des de qualsevol disciplina.
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Col.laboració amb l’estudiant saharaui Salhe Omar
Atenent la demanda d’inicitives universitàries vinculades amb l’actuació ambv
población sahariana, el Patroant en 2007 ha col.laborat amb l’estudiant Salhe Omar
en la conformació d’un repertori bibliogràfic específic sobre Sahara Occdiental. La
col.laboració ha permés a l’estudiant d’ultimes assignatures de carrera cobrir les
despeses d’allotjament i manutenció durant els mesos estivals.
Solidària 2007
El Patronat Sud-Nord ha estat present en l’acte de presentación pública de Solidària
2007, el programa de sensibilització de la Generalitat Valenciana ne cooperació al
desenvolupament.
Atenció als mitjans de comunicación
La presa de possió en el càrrec de la Presidnència executiva ha tingut eco en
diversos mitjans de comunicació: des de el propi Nou DISE de la Universitat a la
prensa valenciana i a Canals de televisió i programes sensibles a l’actualitat de la
cooperació universitària al desenvolupament. El President Executiu del Patronat va
ser entrevistat a la cadena de televisió de la Universitat Politécnica de València el
27 de noviembre de 2007. També va ser entrevistat per al programa Campus
Universitari de Punt 2, per al Canal Humània TV.
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 15 de juliol al 28 d’agost de 2007. El balanç i informe de
l’associació ha estat molt satisfactori.
V Congreso sobre Inmigración en España. Migraciones y desarrollo
humano.
El Ple del Patronat va decidir aportar un finançament i col.laboració a la celebració
en la Universitat de València del V Congrés sobre Inmigració, essent els seus dos
co-directors
membres del
Ple d’aquest
Patronat: els
professors Joan Lacomba i Joaquin García Roca. L’extens programa d’actes, agores i
comunicacions presentades ha estat molt nodrit d’assistència així com les activitats
paral.leles. L’acte d’inauguració va comptar amb la intervenció del President
Executiu del Patronat, acompanyat de Dª Estrella Rodríguez, Directora General de
Migraciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, i el Rector que presidia
l’acte. El ressò d’aquest cinqué congrés nacianal ha estat molt important com ha
quedat reflectit en la proxima edició de les actes la publicació de les quals s’ha
previst per a principis de 2008. Per a l’organització d’aquest congrés la Universitat
de València ha comptat amb la participació decidida de la Fundació Ceimigra.
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Xarxa Vives i Comissió de Cooperació i Solidaritat
En 2007 el Patronat a través de la Càtedra Mediterrània i del Centre Documentació
InfoSud a llançat dues propostes o accions per a incloure en la primera i segona
fases del Programa Algèria Universitats que impulsa la Xarxa Vives. A petició de la
xarxa el patronat ha formulat dos proyectes dins la planificació i línies estratègiques
generals marcades pel la formulació del programa, en especial atenció a les
necessitats de millorar l’accés a la informació i documentació dels universitaris
algerians i del teixit civil creat a les ciutats, així com la investigació i estudi de la
situació agroalimentària i el desenvolupament rural sota la formula d’un seminari
d’intercanvi entre especialistes d’una i altra ribera. La confusa dinàmica i seguiment
del programa han aconsellat postposar aquestes iniciatives per a 2008. Per
delegació de la Presidència Executiva del Patronat el professor Josep Maria Jordan
va assistir a Barcelona a la reunió entre la Xarxa Vives i la Xarxa d’Univerrsitats
Algerines que participen al projecte.
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 colZlaboren
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. Durant
2007 el Patronat ha estat donant suport a les iniciatives i posicionaments de la
Plataforma.
Presentació de l’Informe 2007 de
Nacions Unides sobre
el grau de
consecució
dels
ÇObjectius
de
Desenvolupament del Mil.lenni.
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, informes i documents de referència
per a la societat valenciana en matèria de
cooperació al desenvolupament.
L’acte es va celebrar el 14 de novembre de
2007 i va comptar amb la intervenció de:
Francisco Tomás Vert. ExcelZlentíssim i Magnífic
Senyor Rector de la Universitat de València, presidint
l'acte.
Carmen Dolz Adell, Directora General de Cooperació
al Desenvolupament i Solidaritat de la Generalitat
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Valenciana.
Joaquín Azagra Ros. President Executiu del Patronat Sud-Nord. Solidaritat i Cultura. (F.G.U.V.).
Vicente Montesinos, Vicepresidente de la Fundació Bancaixa.
Alfredo Jiménez. Vocal de la Junta Directiva de la Coordinadora Valenciana de ONGD y miembro de
Ayuda en Acción.
Presentació de l'Informe Objectius de Desenvolupament del MilXlenni. Nacions Unides 2007
Guillermo Hoyos. Professor de la Càtedra UNESCO 2007.
Director del Instituto Universitario PENSAR. Colòmbia
Luis Ernesto Salinas. Coordinador de PNUD en Colòmbia.
Joan Romero González. Catedràtic de Geografia. Universitat de València

L’acte va estar ben concorregut i va comptar amb la presencia de representats
d’ONGD,s valencianes, nombrosos estudiants i professors.

._._._._ oo0oo_._._._.

:::::::::::::::::::::::::::::
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 16 de
juny de 2008.
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PATRONAT SUDSUD-NORD
COMENTARIS
COMEN
TARIS LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2007
DESPESES
1. ACTIVITATS PROGRAMADES
1.1. Programa 07 %
1.1.1 Ajudes a taxes
Les despeses programades son 110.000 €, destinades a l’exempció de les taxes de matrícula per
als alumnes propvinents de països en vies de desenvolupament. Les realitzades han estat per
import de 116.486,85 €.
1.1.2

Infosud (adquisició de fons)

Les despeses pressupostades van ser de 9.000 €. Es van realitzar un total de 6.308,17 €, per
l’adquisició de fons bibliogràfics del Centre de documentació InfoSud.
1.1.3

Projectes i cooperació universitària

Les despeses pressupostades van ser de 46.263,54 €. Es van realitzar un total de 24.364,64 €,
destinades a: la col·laboració amb entitats i organitzacions de desenvolupament (jornades,
conferències, projectes); la cooperació
interuniversitària i la realització d’accions de
sensibilització: com ara les XIII Jornades d’Immigració, Diversitat i Democràcia, la col·laboració
amb la Universitat Internacional de Gandia, o el Programa Ucraïna 2000.
1.1.4 Publicacions exercici - 2006
Es van pressupostar 10.000 €. Es van realitzar un total de 3.200 €
1.1.5 Publicacions
Publicacions..
Es van pressupostar 10.000 €, encara que no es va realitzar cap quantitat.
1.1.6

Beques “Arcadi Gotor” - 2006

Es van pressupostar un total de 4.816,44 € però no es va realitzar cap quantitat.
1.1.7

Beques “Arcadi Gotor”

Es van pressupostar un total de 4.816,44 €, es va executar per import de 2.160 €
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2006--2007
Programa “Beques Residència Codesenvolupament” 2006

1.1.8

Les despeses pressupostades van ser de 10.000 €. Es van executar per import de 12.000 €, per a
finançar la estada i manutenció de estudiants de la Universitat de València propvinents de
països en vies de desenvolupament, en la residencia de codesenvolupament de CeiM, en
compliment del conveni signat.
1.1.9

2007--2008
Programa “Beques Residència Codesenvolupament” 2007

Les despeses pressupostades van ser de 48.000 €. Es van executar per import de 38.000 €, per a
finançar la estada i manutenció de estudiants de la Universitat de València propvinents de
països en vies de desenvolupament, en la residencia de codesenvolupament de CeiM, en
compliment del conveni signat.
1.1.10

Campanya Sensibilització.

Es va pressupostar un total de 10.000 €. Es van executar despeses per import de 3.201,60 €
1.2
1.2.1

Projectes Generalitat
2031/05..
Projecte Infosud
Infosud – 2031/05

Es va pressupostar un total de 27.537,32 €. Es van realitzar per import de 22.067,78 € donant per
finalitzat aquest projecte.

1.2.2. Projecte Infosud – 2018/06
Es va pressupostar un total de 37.890,22 €. Es van realitzar per import de 24.559,03 € quedant la
resta del projecte plurianual pendent d’executar al 2008.
1.3
1.3.1

Càtedres Bancaixa
Mediterrània
editerrània
Càtedres UNESCO i M

Es van pressupostar un total de 80.921,45 €. Es van executar un total de 101.261,23 €. Les
despeses van ser destinades principalment a cobrir els honoraris dels professors visitants,
l’organització de cursos i activitats complementàries amb la seua difusió, i de personal d’una
documentalista del centre de documentació d’Infosud. Aquesta activitat està finançada per
Bancaixa.
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1.4

Castillo”:
”: beques d’investigació i premi d’assaig.
Programa “Manuel Castillo

Es van pressupostar un total de 17.720,09 €. Es van executar un total de 7.812,92 €. El
pressupost no executat s’acumula per a la conformació de la quantia del premi que es convoca
cada tres anys.
1.5
1.5 Altres accions
Es va pressupostar un total de 4.750 € per tal d’atendre sol·licituds d’urgent resolució. No es va
utilitzar cap quantitat.
1.6 Congrés sobre immigració.
1.6
Es van pressupostar un total de 12.000 €. Es van executar en la seua totalitat.
1.7
1.7 Projecte Nicaragua.
A l’exercici 2006 es va signar el conveni de col·laboració amb UPOLI per al desenvolupament del
projecte però que començà en 2007. L’import executat és de 6.566,63 €.
2.

DESPESES DE PERSONAL

2.1. Despeses de personal
Les despeses pressupostades van ser de 91.966,57 €. Es realitzaren un total de 89.127,04 €.
Correspon als costos de remuneracions en concepte de sous i seguretat social del personal
adscrit al patronat.
3. DESPESES GENERALS
3.1. Despeses de gestió
Les despeses pressupostades van ser de 8.500 €. Es van realitzar un total de 2.732,34 €.
Correspon a les despeses de gestió per al correcte funcionament del departament, com
missatgeria, material d’oficina, impresos, telèfon, trasllats i altres.
D’IMMOBILITZAT
4. ADQUISICIÓ D’IM
MOBILITZAT
4.1. Equipament informàtic
Es van pressupostar un total de 2.000 €. Es van realitzar un total de 670,76 €. Correspon a les
despeses per adquisició i actualització d’equipaments informàtics necessaris per al patronat.
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INGRESSOS
1. SUBVENCIONS, PATROCINIS I CONVENIS
1.1. Universitat 0,7
Es van pressupostar un total de 287.296,55 €. Finalment es van realitzar un total de 270.909,32
€, destinada principalment al Programa 0,7 i a despeses de personal.
1.2

Universitat Càtedres

Subvenció de la Universitat de València realitzada per un total de 72.121,45 €, destinades a la
realització del Programa Càtedres UNESCO i Mediterrània. Es van realitzar en la seua totalitat.
1.3

Universitat Ingrés Programa Manuel Castillo

Es van realitzar ingressos per 9.720,09 €, que corresponen a l’ingrés que fa la Universitat, per
finançar les beques concedides i premi triennal, així com la realització de les convocatòries
respectives. S’ha executat 7.812,92 € destinats a cobrir les beques pagades en aquest exercici.

2

ALTRES INGRESSOS I COL·
COL·LABORACIONS

2.1. Ingressos matrícula Càtedres
Es van pressupostar un total de 8.800 €, en concepte de taxes de matrícula dels cursos
realitzats en la Càtedra UNESCO i Mediterrània. La quantia recaptada finalment és de 5.908,79 €
3

ROMANENTS

Els diferents romanents consignats són excessos entre els ingressos i les despeses corrents
dels anys que en ells s’indiquen, així com partides a aplicar per a programes pendents.
3.1. Romanent Generalitat Infosud 2031/05.
Es van pressupostar un total de 27.537,32 €. Es van realitzar un total de 17.931,40 € per tractarse d’un projecte plurianual.
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3.2. Romanent Generalitat Infosud 2018/06.
Es van pressupostar un total de 37.890,22 €. Es van realitzar un total de 24.559,03 € per tractarse d’un projecte plurianual.
3.3. Romanent Generals Gestió.
Es van pressupostar un total de 84.816,44 €. Es van realitzar per import de 56.520,93 €, aplicat
entre altres a despeses de publicacions exercicis anteriors, beques residencia
codesenvolupament 2007-2008, congrés sobre immigració, campanya sensibilització.
3.4. Romanent Programa Manuel Castillo
Es van pressupostar 8.000 €. No es va executar cap quantitat i aquesta quantia s’acumula
anualment fins composar el total de l’import lliurat al Premi d’assaig convocat cada tres anys.
3.5. Romanent Programa Beques codesenvolupament
codesenvolupament 20062006-2007
Es van pressupostar un total de 10.000,00 €. Es va executar per import de 12.000 €.
3.6. Romanent Nicaragua
No es va pressupostar cap quantitat. Finalment s’executa per import de 6.566,63 €.
3.7. Romanent Infosud I fase.
No es va pressupostar cap quantitat. Finalment s’executa per import de 4.097,31 €.
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Fundació General de la Universitat de València
Patronat Sud-Nord
Liquidació pressupost - 2007
Distribució del Pressupost per Programes
Despeses
Despeses

Pressupostat

Ingressos
Executat

Ingressos

Pressupostat

Executat

1. Activitats programades
1. Subvencions, patrocinis i convenis
1.1 Programa 0,7
1.1.1 Ajudes a taxes
1.1.2 InfoSud (Adquisició de fons)
1.1.3 Projectes i Cooperació Universitària
1.1.4 Publicacions exercici - 2006
1.1.5 Publicacions
1.1.6 Beques "Arcadi Gotor" - 2006
1.1.7 Beques "Arcadi Gotor"
1.1.8 Programa "Beques Residència Codesenv. 06/07"
1.1.9 Programa "Beques Residència Codesenv. 07/08"
1.1.10 Campanya Sensibilització
1.2 Projectes Generalitat
1.2.1 Projecte InfoSud-2005/06
1.2.2 Projecte InfoSud-2006/07

110.000,00 €
9.000,00 €
46.263,54 €
10.000,00 €
10.000,00 €
4.816,44 €
4.816,44 €
10.000,00 €
48.000,00 €
10.000,00 €

116.486,85 €
6.308,17 €
24.364,64 €
3.200,00 €
0,00 €
0,00 €
2.160,00 €
12.000,00 €
38.000,00 €
3.201,60 €

27.537,32 €
37.890,22 €

22.067,78 €
24.559,03 €

1.1 Universitat 0,7
1.2 Universitat Càtedres
1.3 Universitat Ingrés Programa Manuel Castillo

287.296,55 €
72.121,45 €
9.720,09 €

270.909,32 €
72.121,45 €
7.812,92 €

8.800,00 €

5.908,79 €

377.938,09 €

356.752,48 €

27.537,32 €
37.890,22 €
84.816,44 €
8.000,00 €
10.000,00 €

17.931,40 €
24.559,03 €
56.520,93 €
0,00 €
12.000,00 €
6.566,63 €
4.097,31 €

168.243,98 €
546.182,07 €

121.675,30 €
478.427,78 €

PRESSUPOSTAT
2.007
Subvencions i altres ingressos
377.938,09 €
Romanent
168.243,98 €

REALITZAT
2.006
356.752,48 €
121.675,30 €

546.182,07 €

478.427,78 €

2. Altres ingressos i col·laboracions
2.1 Ingressos Matricula Càtedres

Total Subvencions i altres ingressos
3. Romanents

1.3 Càtedres Bancaixa
1.3.1 Càtedra UNESCO i Mediterrània

80.921,45 €

101.261,23 €

1.4 Programa Manuel Castillo
1.5 Altres accions
1.6 Congrés sobre immigració
1.7 Programa NICARAGUA

17.720,09 €
4.750,00 €
12.000,00 €

7.812,92 €

Total Activitats Programades

443.715,50 €

379.988,85 €

91.966,57 €

89.127,04 €

91.966,57 €

89.127,04 €

8.500,00 €

2.732,34 €

Total despeses Generals

8.500,00 €

2.732,34 €

4. Adquisició d'Immobilitzat
4.1 Equipament informàtic

2.000,00 €

670,76 €

2.000,00 €
546.182,07 €

670,76 €
472.518,99 €

PRESSUPOSTAT
2.007
91.966,57 €
443.715,50 €
8.500,00 €
2.000,00 €
546.182,07 €

REALITZAT
2.007
89.127,04 €
379.988,85 €
2.732,34 €
670,76 €
472.518,99 €

2. Despeses de Personal
2.1 Despeses de personal
Total despeses de personal
3. Despeses Generals
3.1 Despeses de gestió

Total adquisició d'Immobilitzat
TOTAL DESPESES I INVERSIONS……………………..

Personal
Activitats Programades
Despeses Generals
Adquisició d'immobilitzat

12.000,00 €
6.566,63 €

3.1 Romanent Generalitat InfoSud 05/06
3.2 Romanent Generalitat InfoSud 06/07
3.3 Romanents Generals Gestió.
3.4 Romanent Beques Manuel Castillo
3.5 Romanent Programa beques codesenv. (06-07)
3.6 Romanent Programa NICARAGUA
3.7 Romanent InfoSud I fase

Total Romanents
TOTAL INGRESSOS……………………….

GRÀFIC CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - 2007
PATRONAT SUD-NORD

Ingressos pressupostats
Ingressos realitzats
Despeses pressupostades
Despeses realitzades
0,00

200.000,00

400.000,00

Despeses realitzades

472.518,99

Despeses pressupostades

546.182,07

Ingressos realitzats

478.427,78

Ingressos pressupostats

546.182,07

600.000,00

800.000,00

