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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 les tasques del qual se centren en l’àmbit de
la cooperació universitària al desenvolupament.
Es crea a l’octubre de 1991 per
donar
contingut
efectiu
als
objectius que estableix l’article 4
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.

Educar 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.

Fomentar els 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.

Promoure 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 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’ha establert un seguit de programes i
projectes d’activitats que han pretès la implantació i la consolidació del projecte
global del Patronat en el context de la cooperació universitària al desenvolupament
de la Universitat de València.
L’acció del Patronat parteix de l’àmbit universitari en què ha estat creat i va més
enllà d’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
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complexes i desiguals realitats dels països del Sud; relativitza l’etnocentrisme
dominant i l’ordre econòmic que sustenta l’actual desigualtat entre els pobles.
En 1995, la Universitat de València va aprovar destinar a projectes de cooperació i
sensibilització amb l’anomenat Tercer Món el 0,7% del seu pressupost i l’aportació
del 0,7% de la nòmina d’aquells membres de la comunitat universitària que així ho
han decidit. També s’hi incorpora amb caràcter voluntari el 0,7% 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 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 mateix 0,7% de la Universitat de
València, que consisteixen bàsicament en la realització de cursos de postgrau,
seminaris, cursos, conferències, creació d’un centre de documentació
especialitzada, projectes de cooperació, campanyes de sensibilització, publicacions,
participació en fòrums 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,
treballa per integrar projectes i emprendre iniciatives interuniversitàries, tot
unificant criteris i donant cohesió a les sinergies en matèria de cooperació al
desenvolupament i la pau amb aquestes universitats.
Tal com es desprèn de les activitats, projectes i iniciatives recollides en aquesta
memòria, l’any 2008 ha estat un any d’una important activitat pròpia i amb una
presència institucional més gran. El Patronat Sud-Nord ha multiplicat els contactes,
les relacions i els acords amb agents socials de la cooperació valenciana al
desenvolupament de primer ordre, i d’aquesta manera ha fet palès la política i el
compromís de la cooperació de la Universitat de València en els fòrums i àmbits
socials i institucionals on ha intervingut.

2.2 EL GOVERN DEL PATRONAT SUD-NORD
En finalitzar l’etapa de compromís del president executiu anterior, al febrer de 2007
el rector designa un nou president i hi ha alguns canvis en la composició del ple.

2.1.1.

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. El professor del Departament
d’Anàlisi Econòmica de la Universitat de València, Joaquín Azagra Ros, és el
president executiu d’aquest Patronat des del febrer de 2007.
Durant 2008 la presidència ha desenvolupat una densa agenda de contactes amb
tots els agents valencians de la cooperació (institucionals i socials): des de la
coordinadora d’ONGD fins a representats i responsables de cooperació de la
Generalitat Valenciana.
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El ple del Patronat

President
executiu

FRANCISCO TOMÁS VERT

Rector de la Universitat de València
President de la Fundació General
Universitat de València

de

la

S

ROSA MOLINER NAVARRO
Vicerectora
de
Relacions
Cooperació
Universitat de València
(des del 16 de juny de 2008)

Institucionals

i

L
A

Marmessor del llegat fundacional
Manuel Castillo

JOAQUÍN GARCÍA ROCA

Departament de Treball Social i
Serveis Socials
Universitat de València
(Jubilat. Renovació des del 16 de juny de 2008)

Dep. Economia Aplicada
Universitat de València

JOSÉ ENRIQUE BIGNÉ ALCAÑIZ
Vicerector
de
Comunicació
Econòmics
Universitat de València

ISIDRO ANTUÑANO MARURI

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

JOSEP MARIA JORDAN GALDUF

ARTURO GARCÍA IGUAL

C

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

Dep. 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

M. LUISA CONTRÍ SEMPERE

JOAQUÍN AZAGRA ROS

RAFAEL GIL SALINAS

V

Secretàri

President

En 2008 s’han integrat nous membres al ple a proposta de la presidència executiva
i del rector. Els membres integrants del ple del Patronat són:

i

MANUEL COSTA TALENS

Assumptes

Vicerector
de
Relacions
Internacionals
Cooperació.
Universitat de València
(des del 16 de juny de 2008)

i

JOSÉ LUIS MIRALLES ADELL

Dep. Psicologia Bàsica
Universitat de València

FRANCISCO DONAT COLOMER

Departament d’Infermeria
Universitat de València

JUAN ELECTO ONRUBIA FUERTES

JOAN LACOMBA VÁZQUEZ

Dep. Termodinàmica
Delegat del rector per a Cooperació
Universitat de València

Dep. de Treball Social i Serveis Socials
Universitat de València

NÚRIA TABANERA GARCÍA
Dep. Història Contemporània
Universitat de València

EVA BARRENO RODRÍGUEZ
Dep. Botànica
Universitat de València

(fins al 16 de juny de 2008)

Invitat:

CRISTÓBAL SÚRIA LUENGO

Cap
Departament
Administració
Economicofinancer de la Fundació General de la
Universitat de València
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Al llarg de 2008, el ple del Patronat s’ha reunit dues vegades amb caràcter ordinari:
el 16 de juny i el 17 de desembre. El temes tractats en els ordres del dia de cada
reunió han estat els que figuren a continuació. Les reflexions i debats sobre els
diversos punts han quedat expressats en les actes aprovades.
Ple del 16 de juny de 2008
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Informació i aprovació, si escau, de membres que s’incorporen al ple del
Patronat Sud-Nord (rector i president executiu).
3. Informe de la presidència:
3.0. Organització i funcionament del Patronat Sud-Nord.
3.1. Beques de la cooperació al desenvolupament: informe d’unificació.
3.2. Centre de Documentació: InfoSud.
3.3. Càtedra UNESCO:
3.3.1. Proposta de Càtedra UNESCO Univ. Lovaina.
3.3.2. Propostes de programació: Seminari Mediterrani (J.L.Miralles),
Curs Ricard Almenar, Curs Ana Márquez.
3.4. Publicacions: Antuñano / Jandro-Gines/ Etica y desarrollo
3.5. Campanya sensibilització. Exposició cooperació UVEG i ODM (signatures
recollides i visitants).
3.6. Xarxa Vives Comissió Solidaritat. Exposició Projecte Algèria Universitats.
3.7. Incorporació xiquets Ucraïna 2000.
4. Informació i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats i econòmica del
Patronat Sud-Nord 2007.
Ple del 17 de desembre de 2008
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior de 16 de juny de
2008.
2. Informe de la presidència:
2.1. Beques de la cooperació al desenvolupament.
2.2. Publicitat de la convocatòria unificada de beques i ajudes a taxes.
2.3. Centre Documentació InfoSud: 3a fase.
2.4. Càtedres UNESCO i Mediterrània.
2.5. Publicacions.
2.6. Campanyes de sensibilització.
3. Informació i aprovació, si escau, d’altres propostes:
3.1. Resolució convocatòria internacional a càtedres 2009 i aprovació
d’oferta crèdits lliure opció en 2009.
3.2. Premi Manuel Castillo. Nova convocatòria.
3.3. Beques singulars i autorització.
3.4. Altres propostes.
4. Informe i aprovació, si escau, de pressupost del Patronat Sud-Nord per a 2009
(Cristóbal Suria)
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5. Torn obert de paraules.
6. Lectura i aprovació, si escau, dels acords presos en aquesta sessió.

2.3. LA REPRESENTATIVITAT DEL PATRONAT SUD-NORD
El President Executiu del Patronat Sud-Nord, o persona en qui delegue, representa
aquesta entitat en diversos òrgans universitaris i institucions directament
relacionades amb la cooperació universitària al desenvolupament. El Patronat SudNord està present en els següents àmbits, en nom propi o en representació de la
Universitat de València
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 Col4legi Major Universitari La Coma.
3. Membre col4laborador 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 Metges del Món.
5. Membre de la Comissió 0,7 dels Programes de Solidaritat amb el
Tercer Món: Una Nau de Solidaritat de la Universitat de València.
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.
10. Representant del Patronat Sud-Nord en l’Agrupació
Codesenvolupament. Conveni CEIM per a residències d’estudiants.

de

11. Membre de la junta directiva del Centre UNESCO València.
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12.- Secretaria de la Comissió 0’7. En desembre de 2007 aquesta
Comissió sectorial de la Universitat de València ha nomenat a Ximo
Revert, secretari de la Comissió 0’7, incorporant-se com a tal en la
primera reunió de la Comissió celebrada en maig de 2008.

2.4. 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 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
exerceixen el càrrec gratuïtament, sense que en cap cas puguen percebre
retribucions pel compliment de la seua funció (art. 6.7)
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. Durant 2008 el personal laboral en plantilla assignat
al Patronat Sud-Nord s’ha ampliat amb la incorporació d’una tècnica mitjana de
projecte i un administratiu. L’equip del Patronat compta amb la col4laboració dels
serveis centrals de la Fundació.
Durant 2008 l’equip és el que segueix:
Lloc de treball / Responsabilitat

Nom

Tècnic superior de gestió
Cap tècnic tesponsable del Patronat Sud-Nord

Ximo Revert Roldán

Tècnica superior de gestió.
Responsable d’àrea

Luisa Cardona Sahuquillo

Tècnica mitjana responsable d’àrea.
Documentalista.

Francisca Ginés Huertas

Tècnica mitjana de projecte.
Documentalista

Rosa Vela Casero

Tècnica mitjana de projecte. Gestió

Almudena Giner Lluch
(des del final de maig de 2008)

Administratiu

José Tomas Garrido Calero
(des de l’1 de juny de 2008)
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2.5. ELS PROGRAMES D’ACTUACIÓ
2.5.1.

PROGRAMA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ

Dins aquest programa es gestionen totes aquelles iniciatives que porten a la
formulació, l’execució, el seguiment i la justificació de projectes de cooperació al
desenvolupament o sensibilització. El caràcter pluriennal de totes aquestes gestions
fa que algunes d’aquestes iniciatives posades en marxa anys enrere continuen
vigents a l’efecte 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 hi aporten recursos o
subvencions. Els projectes compten amb un coordinador que exerceix el control, la
direcció i la 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 alternativament o
complementàriament aportant finançament, modalitat aquesta que és menys
habitual.
En 2008 la contribució del Patronat a la iniciativa de projectes de cooperació dels
universitaris valencians és de tres tipus:
Assessorament. El Patronat ha donat suport i assessorament tècnic als
projectes que la Universitat de València o la Fundació General han acceptat com a
propis davant terceres institucions convocants de subvencions. El Patronat SudNord ha coordinat la conformació documental, la formulació i la presentació
d’aquests projectes davant les convocatòries de subvencions com ara les de la
Generalitat Valenciana en les modalitats de sensibilització, codesenvolupament i
projectes de cooperació.
Tramitació. El Patronat, a través de la personalitat jurídica de la Fundació, ha
presentat –i els ha donat tràmit– aquells projectes, especialment de sensibilització,
que se li han presentat a iniciativa de membres de la comunitat universitària.
2.5.1.1. Projectes coordinats i gestionats pel Patronat Sud-Nord.
Projectes propis.
El Patronat ha elaborat, gestionat i posat en marxa projectes propis en l’àmbit
de la sensibilització, com els projectes relatius al Centre de Documentació InfoSud.
Al llarg de 2008 s’ha estat executant la finalització de la II fase, s’ha gestionat la III
fase i s’ha elaborat el projecte de la IV fase. Tots el projectes han obtingut
subvenció en la convocatòria de la Generalitat Valenciana. El detall d’aquestes
iniciatives figuren en la secció corresponent a informació i documentació del
Patronat.
Durant 2008 el Patronat ha tramitat i assessorat des d’aquest programa de
treball, els projectes següents:
PROJECTE INFOSUD DIGITAL. II fase

PROJECTE 2018/2006

Coordinació i gestió: Patronat
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« SERVEI
INTERUNIVERSITARI Sud-Nord de la Fundació General
D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ EN XARXA de la Universitat de València
SOBRE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. Finançament :
(INFOSUD DIGITAL II fase) »
- Generalitat Valenciana
Coordinació: Prof. Josep Maria Jordan
- Patronat Sud-Nord
Coordinació tècnica: Francisca Ginés Huertas,
Amb la col4laboració 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 línies 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
« SERVEI
INTERUNIVERSITARI Sud-Nord de la Fundació General
D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ EN XARXA de la Universitat de València
SOBRE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. Finançament :
(INFOSUD DIGITAL II fase) »
- Generalitat Valenciana
Coordinació: Prof. Josep Maria Jordan
- Patronat Sud-Nord
Coordinació tècnica: Francisca Ginés Huertas,
Amb la col4laboració 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 línies 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.
PROJECTE CORRESPONSALS DEL SUD

PROJECTE PROPI
“Corresponsals del Sud: programa de
ràdio per a la sensibilització de la
cooperació al desenvolupament i el
codesenvolupament
a
la
Comunitat
Valenciana (5a edició)”;
Coordinació: Jovesolides

5a ed.

Coordinació i gestió: Patronat
Sud-Nord de la Fundació General
de la Universitat de València
Finançament :
- Col4legi Major La Coma
- Ceimigra
- Patronat Sud-Nord
- Radio Nacional de España-CV

El projecte té un cost inicial de 51.962,73 €. En 2008 s’ha resolt finançar amb
12.000 euros aquest projecte en col4laboració. Es tracta d’una quantia menor
que la sol4licitada. Durant la seua execució, el Patronat Sud-Nord ha gestionat la
disponibilitat de personalitats i experts per a intervenir en els programes emesos
per Radio Exterior de España. El projecte s’ha desenvolupat entre els mesos de
febrer i desembre de 2008 amb l’emissió de 40 programes radiofònics.
2.5.1.2. Projectes gestionats com a entitat col:laboradora.
Es tracta de projectes que compten amb finançament (total o parcial) i el vistiplau
de la Comissió 0,7 de la Universitat de València. Des del Patronat Sud-Nord s’han
gestionat alguns projectes i s’ha realitzat la tasca administrativa i de control
pressupostari pertinent. En 2008 els projectes de cooperació universitaris han estat
els que segueixen.

9

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

Memòria 2008

1. CURSOS DE POSTGRAU
Els cursos els convocà i els resolgué el Vicerectorat d’Estudis i Organització
Acadèmica.
L’objectiu d’aquest programa va ser desenvolupar cursos de postgrau en
diversos països de l’Amèrica del Sud.
L’any 2008 es gestionaren tres cursos:
- Curs de postgrau «Diploma de materials polímers. 7a edició». Universitat de
Córdoba, a Colòmbia.
Professora responsable: Clara M. Gómez Clarí.
- Curs de postgrau “Certificat en anatomia patològica: actualització
teoricopràctica: objectes docents i d’investigació. 2a edició”, a Cuba.
Professor responsable: Antonio Llombart.
- Curs de postgrau “Diploma de comptabilitat de gestió avançada. 5a edició”, a
Cuba.
Professor responsable: Vicente Ripoll Feliu.
Mitjançant la Fundació General, i atès que els pressupostos eren gairebé tots per
a desplaçaments als països on s’impartiren el cursos, es realitzaren reserves de vol
i allotjaments, així com els pagaments de totes les liquidacions de despeses
ocasionades.
2. UNAM I PUEBLA
Mitjançant els convenis que manté la Universitat de València amb la Universitat
de Puebla i amb la Universitat UNAM, beca estudiants d’aquestes universitats,
alhora que estudiants de la Universitat de València són becats per aquestes
universitats.
Les condicions de les beques són aquestes: l’allotjament i la manutenció en
règim de pensió completa, en una habitació compartida d’estudiant en un col4legi
major de la UVEG i, si no és possible, en una altra residència d’estudiants. Així
mateix, disposen d’una assegurança mèdica no farmacèutica.
Els períodes assignats per als becaris de la UNAM han estat, d’una banda, febrerjuliol de 2008, i de l’altra, setembre de 2008-febrer de 2009.
El període assignat al becari de Puebla ha estat del setembre de 2008 al febrer
2009.
3. XARXA MOTIVA
En aquest projecte van concórrer dues convocatòries.
-D’una banda, es van convocar dues ajudes Motiva per a cursar programes
oficials de postgrau o doctorat de la UVEG.
En podien ser beneficiaris els membres de la xarxa Motiva, i els membres de les
universitats de la xarxa que no havien participat en les seues activitats havien de
tenir l’aval d’un membre de Motiva.
-D’altra banda, d’acord amb el conveni subscrit entre les facultats d’Economia de
la UVEG i la UDEA (Universitat d’Antioquia), es van seleccionar dues beques
d’intercanvi d’estudiants entre universitats per un període de sis mesos cada una.
Les condicions de les beques van ser aquestes: l’allotjament i la manutenció en
règim de pensió completa, en una habitació d’un col4legi major (Ausiàs March) i
assegurança mèdica no farmacèutica.
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4. CONVOCATÒRIA D’AJUDES COMPLEMENTÀRIES A L’ESTUDI
Les va convocar i resoldre el Vicerectorat d’Extensió Universitària i Relacions
amb la Societat, a través del Centre d’Assessorament i Dinamització dels
Estudiants.
Les ajudes econòmiques van ser destinades a estudiants de la Universitat de
València procedents de països en via de desenvolupament i que disposaven de pocs
recursos econòmics, amb l’objectiu de cobrir una part de les despeses derivades
dels estudis o de la residència fora del seu país.
Els alumnes becats en aquesta convocatòria van ser 50.
5. BEQUES DE FORMACIÓ. AUDITIU I ÒPTIC EL SALVADOR
Amb la finalitat de garantir el manteniment del centre que està creant la
Universitat de València al Salvador (Centre de Salut Òptica i Auditiva), calia la
formació d’experts que pogueren transmetre els seus coneixements a futurs
professionals de l’òptica i l’audició.
Per donar aquesta formació, es va sol4licitar pressupost a fi de concedir tres
beques de tres mesos per a titulats de l’Amèrica Central.
Les condicions de les beques eren un bitllet d’avió en classe turista entre la
ciutat d’origen i València, allotjament en un col4legi major universitari, assegurança
mèdica no farmacèutica i 250 euros mensuals.
Finalment no es van concedir aquestes beques i les despeses executades a
càrrec d’aquest pressupost van ser les despeses d’allotjament i manutenció en hotel
de set visitants de la delegació del Salvador al final del maig.
6. I TROBADA IBEROAMERICANA DE L’ESPORT UNIVERSITARI
La Universitat de València, juntament amb el Comitè Espanyol de l’Esport
Universitari, fruit del compromís adquirit en la reunió de Blumenau i formalitzat en
la trobada a Bangkok amb motiu de la Universitat d’Estiu 2007, celebrà la I Trobada
Iberoamericana de l’Esport Universitari, els dies 8 i 9 de juliol de 2008.
L’objectiu principal de la trobada va ser promoure l’intercanvi entre els
responsables executius de l’esport universitari per analitzar cada realitat i establir
els puntals bàsics de les estratègies de desenvolupament conjunt en el futur.
La Universitat de València es va fer càrrec de les despeses derivades de
l’allotjament, el transport i la manutenció dels participants que van ser objecte de
l’ajuda d’aquesta convocatòria. L’ajuda destinada va cobrir les despeses fins a un
màxim de dues persones per país subvencionat.
Les zones que van ser objecte de la subvenció van ser: Àfrica, Àsia i l’Amèrica
Llatina.
7. MÀSTER EN DESENVOLUPAMENT, INSTITUCIONS I INTEGRACIÓ
ECONÒMICA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
El curs 2007-2008 es van concedir sis beques a estudiants del programa oficial de
postgrau
en
desenvolupament
i
cooperació
econòmica
(màster
de
desenvolupament, institucions i integració econòmica de la Universitat de València).
La beca va consistir a sufragar les despeses de matrícula, allotjament, manutenció i
viatge, a més d’una dotació monetària per cada beca. La durada del curs va ser del
setembre de 2007 a l’octubre de 2008.
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La Fundació General va atendre, mitjançant una ajuda monetària, el pagament de
les despeses d’allotjament i manutenció de tot el curs.
8. PROJECTE COOPERACIÓ UVEG-UNAN, LEÓN
Les despeses executades a càrrec d’aquest pressupost van ser les de desplaçament
a Managua del tècnic conservador del Servei de Biblioteques i Documentació de la
UVEG, així com les despeses de l’enviament del material a la UNAN.
9. REFORMA I AMPLIACIÓ D’ORFENAT A MONRÒVIA (LIBÈRIA) (2A FASE)
L’objectiu d’aquest conveni era aconseguir que l’orfenat disposara d’una
infraestructura digna.
En 2008 es van fer dos pagaments, l’un com a bestreta per a poder iniciar-se les
obres, i l’altre a la recepció del primer informe d’execució del projecte.
10. YO SÍ PUEDO
Les despeses ocasionades en aquesta partida pressupostària van ser la visita a la
zona de la Regió Autònoma de l’Atlàntic Nord (RAAN), del 15 al 30 de març de
2008, de la professora Luisa Ruano Casado.
Es pagaren el bitllet d’avió d’anada i tornada, les despeses de transport intern, a
més de l’allotjament i la manutenció.
11. EXPOSICIÓ “MUJERES Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA”
L’exposició “Mujeres y desplazamiento forzado en Colombia”, projecte de l’ONGD
Atelier, Cooperació Internacional per al Desenvolupament, la va organitzar i
produir el Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València.
Va estar oberta al públic a la Sala Oberta de la Nau entre el 26 de novembre de
2008 i el 6 de gener de 2009.
Les despeses executades d’aquesta partida pressupostària van ser l’elaboració del
catàleg de l’exposició, el díptic, els cartells, les traduccions de textos i el material
de l’exposició.
12. EXPOSICIÓ “SOLIDARITAT AMB EL POBLE SAHRAUÍ”
L’exposició “Solidària. Artistes amb el Sàhara”. Amb la col4laboració de la Federació
d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià (FASPS), va
estar oberta al públic a la Sala Oberta de la Nau del 24 de juliol i al 14 de setembre
de 2008.
Les despeses executades d’aquesta partida pressupostària correspongueren al
tractament digital de 65 reproduccions d’obres per a l’exposició, la traducció de
textos inclosos en el catàleg i en el projecte exposat, la col4locació de textos de vinil
i el muntatge de l’obra.
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2.5.2. PROGRAMA DE FORMACIÓ. CÀTEDRES UNESCO I
MEDITERRÀNIA
L’any 2008, d’unes 918 inscripcions s’han formalitzat en matrícula 676 alumnes
que han participat en els cursos i seminaris de les càtedres UNESCO i Mediterrània,
i han obtingut els respectius crèdits de lliure opció en cada cas. D’ells 214 han estat
homes, 462 dones. S’han ofert un total de 280 hores lectives i 27 crèdits, per a un
total de 19 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 ofert ha estat de 15 alumnes.
Amb el començament 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.org/cursos-cooperacion . Amb aquest nou entorn interactiu, les persones
interessades poden evitar fer desplaçaments innecessaris per a gestionar la seua
matrícula i accedir de manera immediata a una àmplia oferta de cursos
especialitzats. Aquest portal permet l’automatrícula.
L’oferta de cursos de les càtedres es complementa amb la realització de diverses
activitats ofertes pels professors i organitzades des del Patronat Sud-Nord en
col4laboració amb els departaments i instituts universitaris que van presentar les
candidatures seleccionades. En 2008 s’han impartit 4 conferències, amb un bon èxit
de públic i realitzades als diversos fòrums i espais universitaris.
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
una altra per a la Càtedra
Mediterrània. A aquestes
convocatòries concorren els
departaments
i
instituts
universitaris
de
la
Universitat de València que
presenten candidatures de
professors o experts externs procedents d’altres països i universitats.
L’any 2008 les convocatòries internacionals d’ambdues càtedres han variat
substancialment el seu perfil i objectius per iniciativa de la presidència executiva i
per acord del ple del Patronat. Des de 2008 les convocatòries incorporen tres
modalitats de participació: la de professors de reconegut prestigi en estades de dos
mesos, la d’experts i professors amb temàtiques específiques i enfocaments nous i
crítics per a estades de curta durada i, finalment, la modalitat que permet proposar
activitats de sensibilització en col4laboració amb les càtedres que continguen un
perfil o estiguen orientades a les finalitats de la UNESCO i de la consecució dels
objectius de desenvolupament del mil4lenni.
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 es
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conforma l’activitat anual de tot el programa durant l’any natural. Els departaments
o unitats docents que han participat en la convocatòria de 2008 han estat aquests:
•
•
•
•
•

Dep. Història de la Ciència i la Documentació; Facultat de Medicina. Campus
Blasco Ibáñez
Institut Universitari d’Economia Social (IUDESCOOP); Facultat Econòmiques.
Campus dels Tarongers
Dep. Sociologia i Antropologia Social; Facultat de Sociologia
Institut de Ciències dels Materials; Facultat de Químiques. Dep. Dret
Internacional; Facultat de Dret.
Dep. Anàlisi Econòmica; Facultat de C. Econòmiques

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 via de
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 col4laboració entre els departaments de la Universitat i altres institucions
en particular, sobretot de les regions de l’entorn mediterrani i de l’Amèrica Llatina i
el Carib.
De manera experimental, la Càtedra UNESCO començà a funcionar des del curs
1993-94 i va quedar consolidada al 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 via de 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 tingué lloc en 2006 a la Universitat de València.
Atès que la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament compta amb el
cofinançament de Bancaixa, les seues activitats es difonen sota l’epígraf de Càtedra
UNESCO-Bancaixa.
Els responsables de coordinar el programa de Càtedra UNESCO són el president
executiu del Patronat Sud-Nord, Joaquín Azagra Ros (des del seu nomenament), i
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les tasques de gestió i d’administració de la Càtedra UNESCO -UVEG són realitzades
totalment pel personal tècnic laboral del Patronat Sud-Nord. A més a més, el
Patronat Sud-Nord–FGUV aporta els recursos tècnics i la infraestructura per dur a
terme tot el programa.
2.5.2.1.2. Activitat institucional
Els darrers anys i amb més intensitat durant 2007, la Càtedra UNESCO de la
Universitat de València que gestiona el Patronat Sud-Nord porta endavant una
intensa activitat institucional. La presència en determinats fòrums 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. Informe biennal de la Càtedra UNESCO a París
Com és habitual, la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la
Universitat de València ha preparat i enviat a la seu d’UNESCO a París l’informe
d’activitat corresponent on s’exposa l’activitat realitzada en matèria formativa, de
sensibilització i representació institucional.
2. Centre UNESCO València
En 2008 el Centre UNESCO a València ha pres contacte amb la Càtedra UNESCO de
la Universitat de València per convocar-la a actes institucionals propis del centre. El
mateix Centre ha destacat la importància del fet que el responsable de la Càtedra i
president executiu del Patronat forme part de la junta directiva del Centre.
3. Col:laboració en xarxa amb la Càtedra UNESCO de la Universitat de
Lovaina
Durant l’any 2008 la Càtedra UNESCO de la Universitat de Lovaina va proposar-nos
coparticipar en el projecte europeu per a realitzar una investigació acadèmica i
emetre (vídeo)conferències sobre la Declaració de València i la Declaració Universal
de Drets Humans entre els mesos d’agost i desembre de 2008. En aquest projecte
també intervenien universitats amb Càtedra UNESCO d’altres països i ciutats
europeus. Presentat el projecte, no va aconseguir el finançament suficient per a la
seua realització.
Altrament, se’ns va proposar un nou projecte consistent en
proclamació dels drets i deures del ciutadà en l’era global des
sostenibilitat. Aquesta iniciativa va comptar amb el suport de
Zaragoza i la Fundación por una Cultura de Paz. Aquesta iniciativa
aconseguir el suport financer sol4licitat a les instàncies europees.

la revisió i la
de la pau i la
Federico Mayor
finalment no va

4. Curs a la Universitat Internacional de Gandia. Els ODM a debat
Per encàrrec de la UIG el Patronat Sud-Nord ha
organitzat un curs en l’edició estival d’aquesta
Universitat. La direcció del curs sobre «Objectius
de desenvolupament del mil4lenni: irrealitzables o
superats?» ha correspost al president executiu del
Patronat i al cap tècnic. El programa s’ha impartit
del 21 al 25 de juliol i ha estat aquest:
“La cooperació valenciana: l’Administració davant els ODM”
Carmen Dolz. Directora general de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat.
Generalitat Valenciana.

15

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

Memòria 2008

“Els objectius de desenvolupament del mil!lenni: nova agenda, nous actors”
Alfredo Jiménez. Membre de la junta directiva de la Coordinadora Valenciana
ONGD.
“Crisi sanitària i pobresa: un binomi que podem trencar”
Fernando Bornay. Professor de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.
“Els (altres) objectius del mil!lenni. L’agenda ignorada“
Joan Romero. Catedràtic de Geografia de la Universitat de València.
“Desenvolupament humà i sostenible: de quin desenvolupament parlem? »
Joaquín Azagra Ros. Professor d’Història i Anàlisi Econòmica de la Universitat de
València.

La presentació del curs als mitjans de comunicació va comptar amb la presència del
vicepresident de la Coordinadora Valenciana d’ONGD. La notícia va ser portada del
diari de la Universitat de Gandia. Més de trenta cinc inscrits van finalitzar el curs.
2.5.2.1.3. Professors visitants de Càtedra
L’any 2008 la Càtedra ha estat visitada, del gener al desembre, pels professors
següents:
a. Chu, Clara Margarita; nacionalitat canadenca; Universitat de Califòrnia Los Angeles (UCLA). Dep. Estudis de la Informació
b. Gras, Alain; francés; CETCOPRA (Centre d’Études des Tecniques, des
Connaisances et des practiques). Universitat de París 1. França
c. Juan, Salvador; francés; catedràtic de Sociologia. Universitat de Caen.
França
d. Paolillo Núñez, Felipe Héctor; uruguaià; Universitat OTR. Departament de
Relaicons Internacionals. Uruguai
e. Prieur, Michel; francés; CRIDEAU (Centre Interdisciplinaire de Droit de
l’environement, de l’amenagement du territoire et de l’urbanisme).
Universitat de Llemotges. França.
Aquest professorat participa activament en diverses iniciatives de la vida acadèmica
de la Universitat de València i, en concret, en les activitats pròpies del departament
o institut universitaris des d’on van ser presentades les seues candidatures. Durant
la seua estada, totes les intervencions públiques d’aquests professors a escala
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 2008 s’indica a continuació.
CODI
CURS

CUB 120

CUB 121

Nom del curs (1)

PROFESSOR

DURADA

REALITZACIÓ

Socioantropologia dels macrosistemes
tècnics
Curs general

Alain Gras
CETCOPRA
Universitat de París 1
França

30 h /
3 crèdits
(1+1+1)

Campus dels
Tarongers

Alain Gras
CETCOPRA

10 h / 1
crèdit

Campus dels
Tarongers

Socioantropologia dels macrosistemes
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tècnics
Mòdul 1: L’objecte tècnic i el
sistema: un punt de vista sobre la
història de la industrialització

CUB 122

CUB 123

CUB 110

CUB 120

Socioantropologia dels macrosistemes
tècnics
Mòdul 2: La tècnica i el medi
ambient: problemes sociohistòrics
Socioantropologia dels macrosistemes
tècnics
Mòdul 3: Orígens imprevistos o la calor
incerta

Alain Gras
CETCOPRA
Universitat de París 1
França

10 h / 1
crèdit

Campus dels
Tarongers

10 h / 1
crèdit

Campus dels
Tarongers

Socioantropologia dels macrosistemes
tècnics
Curs general

Alain Gras
CETCOPRA
Universitat de París 1
França

30 h /
3 crèdits
(1+1+1)

Campus dels
Tarongers

Alain Gras
CETCOPRA
Universitat de París 1
França

10 h / 1
crèdit

Campus dels
Tarongers

10 h / 1
crèdit

Campus dels
Tarongers

10 h / 1
crèdit

Campus dels
Tarongers

Mòdul 1: L’objecte tècnic i el
sistema: un punt de vista sobre la
història de la industrialització

CUB 122
Mòdul 2: La tècnica i el medi
ambient: problemes sociohistòrics

CUB
380

Alain Gras
CETCOPRA
Universitat de París 1
França

Clara Chu
Universitat de Califòrnia
– Los Angeles (UCLA)
Canadenca

Socioantropologia dels macrosistemes
tècnics

CUB 123

Universitat de París 1
França

La informació en la construcció i
representació d’identitat i comunitat
Curs general

Socioantropologia dels macrosistemes
tècnics
CUB 121

Memòria 2008

Socioantropologia dels
macrosistemes tècnics
Mòdul 3: Orígens imprevistos o la calor
incerta

Seminari sobre nutrició i cooperació
al desenvolupament

Alain Gras
CETCOPRA
Universitat de París 1
França

Alain Gras
CETCOPRA
Universitat de París 1
França

Coord. José Miguel
Soriano
UVEG
Observatori Universitari
de Nutrició

20-30 h / 2
crèdits

10 h/
1 crèdit

Campus de
Blasco Ibáñez

Campus de
Burjassot
Facultat de
Farmàcia
Saló d’Actes
16 i 17 de
desembre
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2.5.2.2. CÀTEDRA MEDITERRÀNIA
2.5.2.2.1. Presentació i professors visitants
El curs 1994-1995, la Universitat de València va acordar crear la Càtedra
Mediterrània, adscrita al Patronat Sud-Nord. Es tracta d’un projecte per a
potenciar el paper de València de la Comunitat Valenciana com a nus o pont
entre els països de la Mediterrània, amb el convenciment que aquesta és una de
les línies definitòries de l’aportació del nostre país a la Unió Europea: dins la Unió,
però relacionat també amb els països riberencs de la Mediterrània, interlocutors
força importants. A l’estat espanyol, la Comunitat Valenciana, per les seues
característiques, pot exercir 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
benefici
seu,
sinó
com
a
contribució decisiva a tot allò
que, segons l’opinió general dels
experts, constitueix el repte
decisiu en què es juga part del
nostre futur més immediat.
Aquesta aportació es concreta, a
més a més, sempre en la
perspectiva
de
l’activitat
universitària en els vessants acadèmic, d’investigació, social i de cooperació.
Així doncs, l’objectiu de la Càtedra Mediterrània és promoure projectes coordinats
d’investigació, docents, de formació i de documentació en tots els àmbits
acadèmics, i afavorir la col4laboració dels departaments de la Universitat amb
altres institucions, sobretot 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 per
mitjà 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 a la seua 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
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o la consolidació de xarxes o equips internacionals i interdisciplinaris, 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
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.
Per a dur a terme aquestes activitats, la Càtedra Mediterrània compta 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. Així mateix, el Patronat aporta els recursos tècnics i d’infraestructura
per a la realització de tot el programa.
L’any 2008 la Càtedra ha centrat els esforços a organitzar un important seminari
internacional sobre el Magrib, amb la participació de professors i experts de les
universitats magrebines i valencianes, segons el programa que es detalla a
continuació. El seminari va obtenir la consideració de crèdits de lliure opció i s’hi
van inscriure més d’un centenar de persones i representants d’institucions
interessades. Els textos de les ponències presentades seran editats pel Patronat
Sud-Nord en la col4lecció La Nau Solidària en 2009 i distribuïts entre les universitats
mediterrànies participants. El compromís és realitzar el pròxim seminari en alguna
de les universitats magrebines participants.

programa
Sala Sánchez Ayuso de la Facultat de C. Econòmiques
Servei de Traducció Simultània. Edifici Dep. Oriental. Campus dels Tarongers. Universitat de València.
Accés mitjançant inscripció, limitat a l’aforament de la sala. www.uv.es/psudnord
Presentació: Els països del Magrib busquen des de fa anys el camí per a arribar a
un desenvolupament econòmic que garantisca el benestar als seus
habitants i consolide una situació de pau, de respecte als drets
humans i democràcia política. Actualment, amb 80 milions
d’habitants, el gran repte és no solament com alimentar-los, com
obtenir la seguretat alimentària per a la població, sinó com abordar
l’alimentació de les generacions futures, ja que es calcula que d’ací a
30 anys els habitants s’hauran duplicat. Així mateix, la ràpida
integració del Magrib en l’economia mundial i en les institucions que
regeixen els intercanvis comercials, és un altre gran desafiament per
a les seues economies. I dins aquesta integració hi ha les relacions
que mantenen amb els principals socis comercials membres de la Unió
Europea. Europa i el Magrib tenen necessitat d’entendre’s i
complementar-se per raons històriques, socials i econòmiques. I tota
la problemàtica que envolta el futur del Magrib i les seues relacions
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internacionals se’ns planteja avui en un marc de crisi econòmica
mundial que fa més necessària, si és possible, la cooperació entre
regions veïnes.

Dilluns, 1 de desembre
16:15 – 16:45 h

Inauguració
Dr. José Luis Miralles Adell, coordinador acadèmic de la
Càtedra Mediterrània de la Universitat de València
Dra. Trinidad Casasús. Degana de la Facultat de C.
Econòmiques de la Universitat de València
Dr. Joaquín Azagra Ros, president executiu del Patronat
Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de
València

16:45 – 18:00 h
Sessió temàtica

Relacions euromediterrànies. Un procés inacabat
Hi intervenen:

Prof. Josep Maria Jordan Galduf. Catedràtic d’Economia
Aplicada. Universitat de València
Prof. Mustapha Benhareth. Escola Superior de
Transports i Comunicacions de Tunis
Prof. Driss Benalí . Economista. Universitat Mohàmmed V
de Rabat. Marroc

18:00 - 18:30
18:30 - 20:00

Pausa
Presentació de la revista Papeles de Economía Española.
Monogràfic sobre economia agroalimentària

Moderador:

Prof. José Luís Miralles Adell. Coordinador acadèmic de
la Càtedra Mediterrània de la Universitat de València –
Patronat Sud-Nord

Presentador:

Prof. José María García Álvarez Coque. Enginyer
agrònom. Catedràtic d’Economia Aplicada de la
Universitat Politècnica de València. Espanya. Coordinador
d’aquest número monogràfic de la revista.

Dimarts, 2 de desembre
09:15 11:15

Sessió temàtica

El futur de les migracions del Magrib i política migratòria
europea
Hi intervenen:

Prof. Joan Lacomba. Dep. de Treball Social. Facultat de
Sociologia. Universitat de València
D. Francisco Bataller. Cap adjunt, coordinació i anàlisi,
Direcció General de Relacions Exteriors, Comissió
Europea
Prof. Mohàmmed Benouazzani. Demògraf. Universitat
d’Orà. Algèria.

11:15 - 11:45

Pausa
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Desenvolupament rural i reducció de la pobresa
Hi intervenen:

Prof. Pasqual Moreno. Enginyer agrònom. Membre del
Grup d’Economia Internacional de la Universitat
Politècnica de València
Prof. Khelifa Horri. Economista. UniversitatIbn-Khaldun
de Tiaret. Algèria.
Prof. Mohàmmed Kouidri. Sociòleg. Universitat d’Orà.
Algèria

16:15 18:00

Taula redona

El Magrib davant la crisi actual
Moderador:

Prof. Josep Maria Jordan Galduf. Catedràtic d’Economia
Aplicada. Universitat de València

Hi intervenen:

Prof. Mustapha Benhareth. Escola Superior de
Transports i Comunicacions de Tunis
Prof. Dris Benalí . Economista. Universitat Mohàmmed V
de Rabat. Marroc.
Prof. Khelifa Horri. Economista. Universitat Ibn Khaldun
de Tiaret. Algèria.

18:00 - 18:30

Pausa

18:30 20:00

Polítiques agràries i integració en un mercat global

Sessió temàtica

Hi intervenen:

Prof. José María García Álvarez Coque. Enginyer
agrònom. Catedràtic d’Economia Aplicada de la
Universitat Politècnica de València
Prof. Ahmed Belham. Economista. Exfuncionari del
Ministeri d’Agricultura i Desenvolupament Rural del
Marroc.
Prof. Mohàmmed Ounes. Universitat Ibn-Khaldun de
Tiaret. Algèria

Clausura del seminari
Hi intervenen:

Dr. José Luis Miralles Adell, coordinador acadèmic de la
Càtedra Mediterrània de la Universitat de València
Dr. Manuel Jesús Ramírez Blanco. Director del Centre
de Cooperació al Desenvolupament. Universitat
Politècnica de València
Dra. Rosa Moliner Navarro. Vicerectora de Relacions
Institucionals i Cooperació de la Universitat de València

Organitzadors:

Patronat Sud-Nord de la FGUV
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Càtedra Mediterrània de la Universitat de València
Patrocinadors:
Col·laboradors:

Bancaixa
Grup d’Economia Internacional de la Universitat
Politècnica de València
Centre de Cooperació al Desenvolupament de la
Universitat Politècnica de València
Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació
de la Universitat de València
Vicerectorat d’Afers Socials i Cooperació de la
Universitat Politècnica de València
Facultat d’Economia de la Universitat de València
Xarxa Vives d’Universitats
Programa Algèria Universitats (PAU)

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.
2.5.2.3. NAU DELS ESTUDIANTS
En col4laboració amb el programa de
formació anual La Nau dels Estudiants
(del 15 al 19 de setembre de 2008, a
València, i la setmana anterior en 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 7
cursos monogràfics, la participació de més de vint professors i la inscripció de vora
dos cents alumnes. Els cursos oferts a l’organització pel Patronat han estat:

Àrea F: Cooperació i Solidaritat
F01 INFORMACIÓ I 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 SudNord.
Els continguts d’aquest curs són: les fonts d’informació en cooperació al desenvolupament i
temes afins; 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 d’ajudes
econòmiques a projectes de cooperació, codesenvolupament, investigació i sensibilització
dels diversos organismes de la cooperació al desenvolupament.
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F02 LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: ANÀLISI I ALTERNATIVES
Horari: Matí
Llengua: Valencià i castellà
Coordinat per Isidro Antuñano, professor del Dep. d’Economia Aplicada, amb la participació
de Josep Maria Jordan Galduf, Victor Fuentes i Agustín González Díaz, professors del
Dep. d’Economia Aplicada i representants de la Coordinadora Valenciana d’ONGD.
Els continguts d’aquest curs són: la cooperació en el context de la globalització: l’acció de la
Unió Europea; desenvolupament i recursos naturals: del petroli a la crisi alimentària; comerç
i desenvolupament: del liberalisme al comerç just; la cooperació vista des de les ONGD; la
cooperació al desenvolupament a la Comunitat Valenciana.
F03 COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I DRETS HUMANS: EL REPTE DEL DRET
INTERNACIONAL ACTUAL
Horari: Matí
Llengua: Castellà
Coordinat per Consuelo Ramon Chornet, professora del Dep. de Dret Internacional.
Solidaritat i ajuda internacional en lluita contra la fam; cooperació internacional en la solució
de la degradació mediambiental i les amenaces a la solidaritat i ajuda internacional en la
lluita contra la fam; cooperació internacional en la solució de la degradació mediambiental i
les amenaces a la biodiversitat; solidaritat i drets davant la immigració: la responsabilitat
actual de la UE; els “refugiats errants”: el dret internacional humanitari i la solidaritat a la
mar.
F05 ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT DEL MIL4LENNI I POBRESA ZERO: UNA
RESPOSTA DE LA CIUTADANIA
Horari: Matí
Llengua: Valencià i castellà
Coordinat per la Plataforma Pobresa Zero de la Comunitat Valenciana i Coordinadora
Valenciana d’ONGD amb la participació de Ricardo Bou Soler, Rosalía Miranda Ivars i
Pedro Sánchez de l’equip de formació Plataforma Pobresa Zero de la Comunitat Valenciana;
Arcadi Oliveres Boadella, professor titular d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma
de Barcelona; Sergi Escribano Ruiz, Jordi Aliaga Herrero i Gian Snozzi de CERAI;
Manuel Portolés i Sanz doctor del Centre d’Investigació de l’Hospital La Fe de València; i
representants de la Campanya Mundial per l’Educació i de la campanya Muévete por la
igualdad, es de Justicia.
Els continguts d’aquest curs són: la pobresa, conceptes fonamentals, perspectiva històrica i
política, causes, situació actual i respostes; respostes de la societat civil: la campanya
Pobresa Zero; Anàlisi crítica dels 8 objectius de desenvolupament del mil4lenni i propostes
concretes d’acció i participació des de la societat civil.
F06 EDUCACIÓ I DRETS HUMANS
Horari: Vesprada
Llengua: Valencià i castellà
Coordinat per Fernando Marhuenda, professor del Dep. d’Organització Escolar. Amb la
participació de Vicente Grimà Lizandra, advocat i professor del Dep. de Dret Penal;
Rafaela García López, professora del Dep. de Teoria de l’Educació i l’Àrea d’Educació del
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Grup Local d’Amnistia Internacional de València (Carles Navarro Clèrigues, Ricardo
Bou Soler, Ángeles Esparcia Collado, María 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.
F07 COMERÇ JUST, UNA EINA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Horari: Vesprada
Llengua: Valencià i castellà
Coordinat per la Xarxa Valenciana de Consum Responsable, amb la participació dels
equips de formació i educació al desenvolupament de les organitzacions següents: SETEM,
ECOSOL-Petjades, Intermón-Oxfam, SODEPAU, La-tenda de tot el Món, CERAI i
ACSUD.
Les relacions comercials internacionals injustes. El comerç just com a eina de cooperació i de
solidaritat. Els agents i les organitzacions que hi intervenen. Marc normatiu: el comerç just
en les lleis de cooperació i de contractes públics; Producció. Criteris i estàndards del comerç
just. Aproximació als productes més habituals de comerç just: alimentació, tèxtil i artesania;
Importació. El procés de la importació. La certificació dels productes. Procés d’acreditació i
segells. Segells FLO, FSC (fusta justa), la xarxa internacional IFAT network of Fair Trade
Organizations; Distribució dels productes. Sensibilització i accés als consumidors. Campanyes
i línies d’acció per a la sensibilització. La compra pública ètica com a mecanisme de promoció
del comerç just. El comerç just en el moviment pel consum responsable. Visita a una tenda;
El consum responsable, una eina per al canvi: turisme responsable, agricultura ecològica i
finances ètiques i alternatives.
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2.5.3.
PROGRAMA D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ:
INFOSUD
2.5.3.1 PRESENTACIÓ
InfoSud

és

Documentació

el

Centre

Sud-Nord,

de
que

depèn 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 qualsevol
informació i documentació externa sobre temes Sud-Nord. Disposa d’un fons
documental especialitzat en temàtica sobre cooperació al desenvolupament i temes
afins. Aquest fons bibliogràfic forma part del catàleg col4lectiu de la Universitat de
València i està integrat en el fons de la Biblioteca de Ciències Socials.
L’any 2008 ha estat la culminació d’un repte amb la consecució d’objectius en
l’execució dels projectes que desenvolupa InfoSud des de l’any 2003. Els projectes
cofinançats pel Patronat Sud-Nord i la Generalitat Valenciana estan suposant la
finestra d’eixida al món d’InfoSud. El Servei de Referència Virtual, engegat l’any
2005, ha convertit InfoSud en la primera unitat d’informació a l’estat espanyol que
dóna aquest tipus de servei, fet que ens ha permès, d’una banda, ser visibles a la
comunitat universitària i al món en general, i de l’altra, ser un referent com a
centre d’informació especialitzada en cooperació al desenvolupament. En definitiva,
ha

fet

possible

obrir-nos

a

l’exterior

amb

una

eina

d’informació

digital

capdavantera, implantada al nostre portal d’Internet, cosa que ens ha facilitat
donar informació arreu del món.
2.5.3.2. UBICACIÓ I HORARI
InfoSud. Centre de Documentació Sud-Nord
Fundació General de la Universitat de València
Biblioteca de Ciències Socials “Gregori Maians”, 1r pis
Campus dels Tarongers, s/n
46071 València
Telèfon: 96 382 87 96
Adreça electrònica: infosud@uv.es
Web: http://www.uv.es/infosud
Horari: de 8,30 a 15 h, de dilluns a divendres
2.5.3.3. PERSONAL
Documentalistes:
Francisca Ginés Huertas, tècnica mitjana responsable d’àrea.
Rosa Vela Casero, tècnica mitjana de projecte.
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2.5.3.4. ACTIVITATS en InfoSud
2.5.3.4.1. Selecció, adquisició, registre i catalogació dels fons documentals
Com cada any, InfoSud ha disposat d’un pressupost per a l’adquisició de nou fons
bibliogràfic, pressupost destinat a la compra de monografies. El contingut dels
llibres versa sobre temes afins al Patronat Sud-Nord. Perquè el fons documental
estiga a la disposició dels usuaris, cal dur a terme una passos:
a) Selecció bibliogràfica per a nodrir el fons documental d’InfoSud. Per a la
selecció es consulten diversos catàlegs de llibrers, editorials, biblioteques,
etc.
b) Adquisicions. Amb el sistema de gestió de biblioteques Millennium es
gestiona la comanda de llibres per al proveïdor. L’any 2008 en InfoSud s’han
adquirit més de 450 nous volums, que s’han integrat en la col4lecció 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 llibres es cataloguen en Millennium, el sistema de gestió de
biblioteques de la Universitat de València.
e) Del teixell, la banda magnètica i la col4locació dels llibres a la prestatgeria se
n’ocupa el personal auxiliar de la biblioteca.
2.5.3.4.2. Manteniment de la pàgina web
La pàgina web d’InfoSud, la manté i l’actualitza el personal documentalista
d’InfoSud. L’any 2008 s’hi han fet algunes modificacions de continguts. En l’apartat
Tauler d’anuncis i convocatòries, actualitzem diàriament informació de tot allò
que creiem que pot interessar als nostres usuaris. Donem informació diària sobre
cooperació al desenvolupament i solidaritat pel que fa a:
•
•
•
•
•

Subvencions, ajudes i beques
Premis, programes i concursos
Jornades i congressos
Cursos
Activitats i esdeveniments

2.5.3.4.3. Projectes
L’any 2008 hem treballat en tres projectes, dos en l’execució i un en la formulació.
2.5.3.4.3.1. Projecte InfoSud Digital II (expedient GVA 2018/2006)
Amb la intenció de donar continuïtat al projecte d’InfoSud Digital, es va sol4licitar la
renovació de la convocatòria anterior, amb el títol InfoSud Digital (II fase), en la
convocatòria

de

“Sensibilització

de

la

Direcció

General

de

Cooperació

al

Desenvolupament i Relacions Externes de la GV 2006”. Ens va ser concedit el total
de la quantia sol4licitada, per resolució d’11 de juliol de 2006, expedient
2018/2006. El projecte té un cost total de 54.412,39 € dels quals 37.890,22 €
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han estats finançats per la Generalitat Valenciana i 16.522,17 € pel Patronat SudNord.
Projecte amb l’expedient GVA: 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
Aquest projecte finalitza al març de 2008. S’ha presentat la memòria i l’informe
final del projecte, d’acord amb les especificacions de la convocatòria. En acabar el
projecte 2018/2006, comença el 2078/2007.
2.5.3.4.3.2. Projecte 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 sol4licitar la subvenció per al projecte d’InfoSud
Digital (III fase), en la convocatòria de “Sensibilització de la Direcció General de
Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes de la GV 2007”. Concedit per
resolució de 18 de setembre de 2007. Aquest projecte l’hem hagut de reformular
per ajustar-lo a la minoració de la quantia subvencionada. L’execució d’aquest
projecte s’ha iniciat en 2008. Durant tot l’any s’han desenvolupat les accions
previstes.
En aquesta fase del projecte, s’ha fet una campanya dirigida
als ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb la proposta
de crear una xarxa d’informació especialitzada en cooperació
al desenvolupament. Amb la col4laboració del Fons Valencià
per la Solidaritat, els ajuntaments i les mancomunitats de les
tres províncies, s’han realitzat actes de presentació de la
proposta. La resposta dels participants ha estat positiva, encara que fins que no
finalitze el projecte no se’n farà l’avaluació. L’objectiu del projecte és contribuir a
ampliar el coneixement de l’educació per al desenvolupament i alhora augmentar
l’ús i l’aprofitament dels serveis oferts per InfoSud des de l’àmbit municipal.
La finalització està prevista el primer semestre de 2009.
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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 €
Sol:licitat 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 de 2007, per a
la concessió de subvencions destinades al foment d’activitats i projectes de
sensibilització social o educació per al desenvolupament que realitzen
organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm.
5602 de 19/09/2007, va ser concedit un total de 56.421,70 €. Això suposa una
minoració de 7.570 € menys de la quantia sol4licitada. Aquesta minoració no
impedeix la realització del projecte.
En finalitzar l’any 2008, el projecte 2078/2007 s’ha executat al 80%. Aquest
projecte finalitzarà cap al març de 2009.
2.5.3.4.3.3 Projecte InfoSud IV (expedient GVA 2030/2008)
Projecte presentat a la convocatòria de la Generalitat Valenciana en 2008. Concedit
per resolució d’11 de juliol de 2008, del conseller d’Immigració i Ciutadania, de la
convocatòria realitzada mitjançant una ordre de 23 de gener de 2008, per a la
concessió de subvencions destinades al foment de projectes i activitats de
sensibilització

social

o

educació

per

al

desenvolupament

que

realitzen

organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), en l’àmbit de
la Comunitat Valenciana. [2008/9019]. Publicat en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana el 21/7/2008. S’ha concedit el 100 % de l’ajuda sol4licitada.
L’execució d’aquest projecte serà en 2009.
Projecte amb l’expedient: 2030/2008 per un cost total de 79.607,76 €
Dades generals
Títol del projecte: Infosud: suport a una comunitat virtual d’informació i
documentació sobre cooperació al desenvolupament des de les universitats i les
ONGD valencianes. Concedit per resolució d’11 de juliol de 2008
Expedient: 2030/2008
Cost total del projecte: 79.607,76 €
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Subvencionat per la Generalitat Valenciana: 55.107,76 €
Subvencionat pel PSN: 24.500,00 €

2.5.3.4.4. Serveis oferts als usuaris
Amb la implantació dels projectes esmentats, InfoSud 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
correu electrònic, per telèfon i presencialment.
Al llarg de 2008, les consultes dirigides a InfoSud han estat les que s’indiquen tot
seguit.
2.5.3.4.4.1. Servei de Referència Virtual
A través del Servei de Referència Virtual, InfoSud Digital, gestionat per Question
Point, hi ha hagut unes de 4.300 consultes.

Recerques en
la
base
de
dades global
Recerques en
la
base
de
dades local

Total
consultes
rebudes
Consultes
formulari
Consultes via
xarxa global
Consultes
entrada
directa
Consultes xat

Total
respostes
enviades
Total en QP

Gen
er

Febre
r

Març

Abril

Maig

Jun
y

Julio
l

Agos
t

Setem
bre

Octu
bre

Nov
emb
re

Dese
mbr
e

Totals
2008

480

480

305

291

316

321

242

152

214

345

234

230

3610

3

13

3

9

13

17

11

19

4

4

2

3

101

5

10

5

17

12

5

11

1

12

10

5

3

188

3

5

1

8

4

1

6

1

10

5

0

1

45

0

1

3

0

0

2

1

0

0

0

1

1

9

1

2

1

1

3

1

2

0

2

5

4

1

90

1

2

0

8

5

1

2

0

15

10

0

0

44

8

19

9

24

23

18

27

2

40

22

6

12

210
4297

[Estadística obtinguda del sistema Question Point]

2.5.3.4.4.2. Atenció a usuaris presencials
Durant 2008 la seu d’InfoSud ha estat visitada per 600 usuaris. La informació que
sol4liciten és variada:
a) Informació de
tipus documental. Oferim recerques documentals
personalitzades als usuaris. S’han fet recerques en bases de dades
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documentals, recerques en catàlegs i qualsevol font d’informació relativa a
temes Sud-Nord.
b) Informació

no

documental.

Informació

relativa

a

la

cooperació

al

desenvolupament i temes afins, com legislació, normativa, beques, ajudes,
convocatòries, etc.
2.5.3.4.5. ACTIVITATS EXTERNES
InfoSud participa de manera habitual en activitats organitzades pel Patronat SudNord en coordinació amb els altres programes d’actuació (formació, sensibilització,
cooperació universitària, etc.), donant suport documental i informatiu i donant a
conèixer aquest servei als diversos agents socials de la cooperació. InfoSud, com a
centre de documentació del Patronat, ha participat en diversos fòrums i activitats
específiques, com els que segueixen.
1. Xarxa RECIDA
InfoSud s’ha consolidat com a membre de la xarxa RECIDA. Consisteix en una
xarxa de centres d’informació i documentació ambiental. RECIDA va nàixer l’any
2002

en el si

d’uns seminaris de centres de documentació de medi ambient i

espais naturals protegits, emmarcats en la línia de seminaris permanents del
Centre Nacional d’Educació Ambiental CENEAM, del Ministeri de Medi Ambient.
http://www.mma.es/ceneam
InfoSud forma part d’aquesta xarxa des de l’any 2007.
Els objectius de RECIDA són:

•

Afavorir la col4laboració i l’intercanvi d’experiències i projectes.

•

Proporcionar eines 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’una trobada professional per a
intercanviar experiències entre els diferents centres.
2. Alumnes en pràctiques formatives a través d’ADEIT
InfoSud acull alumnes dels plans d’estudis de la Universitat de València. S’ofereix
una plaça a través d’ADEIT a la titulació Biblioteconomia i Documentació, pràcticum
de la titulació, per al curs acadèmic 2008-2009.
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Des d’ADEIT ens comuniquen que un alumne de la titulació Biblioteconomia i
Documentació, pràcticum de la titulació, per al curs acadèmic 2008-2009, ha
sol4licitat fer les pràctiques en InfoSud. També proposen a InfoSud un alumne del
màster en Traducció Creativa i Humanística.
5.2.1. L’alumne Pau Pastor López farà les pràctiques en InfoSud el segon
quadrimestre, és a dir, dins l’any 2009.
5.2.2. L’alumna María José Sellens Canet ha fet les pràctiques de la carrera
en InfoSud el segon quadrimestre de 2008.
5.2.3. L’alumna Iris Juneia Iannance del màster en Traducció Creativa i
Humanística de la Universitat de València ha fet les pràctiques del màster en
InfoSud a l’estiu de 2008.
3. VII Seminari de Centres de Documentació Ambiental i d’Espais Naturals
Protegits. Valsaín (Madrid)
InfoSud ha estat present, amb la participació d’un membre del seu personal, en el
Seminari de Documentació Ambiental i Espais Naturals que tingué lloc els dies 7, 8 i
9 de maig de 2008.
El CENEAM ha creat un directori de centres de documentació en què InfoSud està
inclòs. Vegeu “Centre de Documentació CENEAM” en
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/centro_documentacion/
catalogos_doc_ceneam/centros_mapa.htm
4. InfoSud en els mitjans de comunicació
El dia 19 de setembre de 2008, a petició de la periodista de la Conselleria
d’Immigració i Ciutadania, va visitar InfoSud un equip de la televisió Canal 9. Ven
fer un reportatge de l’espai i una entrevista al personal. Aquest reportatge va ser
emès per Canal 9 dins un espai anomenat “Notícies solidàries”.
5. Visita de la directora general de Cooperació de la Generalitat.
El dimarts 5 d’agost de 2008, la directora general de Cooperació

al

Desenvolupament i Solidaritat de la Generalitat Valenciana, Carmen Dolz, va visitar
Infosud. Rosa Moliner i Joaquín Azagra li van mostrar l’evolució dels projectes
d’InfoSud. El portal web de la Conselleria i la Direcció General de Cooperació va
informar d’aquesta visita.
http://www.cic.gva.es/index.php?option=com_content&task=view&id=807&Itemid=68
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El Consell y la Universidad de Valencia apuestan por la cooperación y la
solidaridad on line
Valencia (6-8-08). Cooperación y solidaridad on line. La directora
general de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, Carmen Dolz,
ha visitado el centro de documentación especializado en la
cooperación y la solidaridad de la Universidad de Valencia. El
servicio de referencia virtual InfoSud está abierto a docentes,
estudiantes, investigadores, ONGs y a todas aquellas personas o
entidades interesadas en desarrollar su trabajo desde este ámbito.
Asimismo, facilita el acceso a los fondos documentales de la Universidad de Valencia a la vez
que elabora y proporciona una amplia selección de recursos externos imprescindibles para la
formación o sensibilización en temas de cooperación al desarrollo y solidaridad. También
ofrece un servicio personalizado e interactivo, asistido por documentalistas especializados.
Inmigración y Ciudadanía subvenciona el proyecto "InfoSud: soporte a una comunidad
virtual de información y documentación sobre cooperación al desarrollo desde la universidad
y las ONGD valencianas". El proyecto parte de la necesidad de vincular de forma ordenada,
accesible y eficaz la información y sobre todo la documentación que circula y se genera en el
entorno de la cooperación al desarrollo y temas afines.
De esta forma, el objetivo es "iniciar una plataforma de trabajo entre las universidades,
centros de documentación, municipios y ONGD que permita identificar y dar acceso a toda la
documentación en esta materia", ha señalado Carmen Dolz.
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2.5.4. PROGRAMA DE BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI
Relació d’informació:
Resum Programes de Beques del Patronat Sud-Nord 2008
Quadre 1.Número de concessions per Programes i sexe
Quadre 2.Gràfic del número de concessions per
Programa i sexe
01.Quadre 3.Total concessions per Programa
Quadre 4.Número Total de becaris i becàries
Quadre 5.Procedència dels becaris
Quadre 6.Resum pressupostari
Programa 07 – Ajuda Taxes -- Curs 2007-2008
2.1.
Presentació del Programa
Quadre 7.Països de procedència dels becaris/es
02.Quadre 8.Número Total de concessions per sexe
Quadre 9.Procedència dels becaris/es per Continents
Quadre 10.Resum pressupostari
Programa 07 – Beques Arcadi Gotor -- Curs 2008-2009
3.1.
Presentació del Programa
Quadre 11.Número Total de concessions (beques
03.parcials) per sexe
Quadre 12.Països de procedència dels becaris/es
Quadre 13.Resum pressupostari
Programa 07 – Beques Residència Codesenvolupament
[CeiMigra] -- Curs 2008-2009
4.1.
Presentació del Programa
04.Quadre 14.Número Total de concessions per sexe
Quadre 15.Països de procedència dels becaris/es
Quadre 16.Resum pressupostari
Programa 07 – Beques d’Investigació Manuel Castillo -Curs 2007-2008
5.1.
Presentació del Programa
05.Quadre 17.Número Total de concessions per sexe
Quadre 18.Països de procedència dels becaris/es
Quadre 19.Resum pressupostari
Programa 07 – Beques Universitat Internacional de Gandia
[U.I.G.] Estiu 2008
6.1.
Presentació del Programa
06.Quadre 20.Número Total de concessions per sexe
Quadre 21.Països de procedència dels becaris/es
Quadre 22.Resum pressupostari
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PROGRAMA DE COOPERACIÓ
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
01.-

Resum Programes de beques del Patronat Sud-Nord
2008

PROGRAMES
Ajuda Taxes 2007-2008
Beques Arcadi Gotor
Residència C.M.U. La Coma
2008-2009
Beques Residència
Codesenvolupament – CeiMigra
2008-2009

Dones

Homes

139

122

261

1

11

12

5

2

7

2

2

11

5

16

156

142

298

Beques d’Investigació Manuel
Castillo 2007-2008
Universitat Internacional de
Gandia
Estiu 2008
TOTAL

TOTAL

Quadre 1.- Resum Programa de Beques del Patronat Sud-Nord 2008
Número de concessions per Programes i sexe

34

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

Memòria 2008

Quadre 2.- Resum Programa de Beques del Patronat Sud-Nord 2008
Gràfic del número de concessions per Programa i sexe

Quadre 3.- Resum Programa de Beques del Patronat Sud-Nord 2008
Total concessions per Programa
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Quadre 4.- Resum Programa de Beques del Patronat Sud-Nord 2008
Número Total de becaris i becàries

Quadre 5.- Resum Programa de Beques del Patronat Sud-Nord 2008
Procedència dels becaris
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PRESSUPOST

PROGRAMA
Ajuda Taxes 2007-2008
Beques Arcadi Gotor
Residència C.M.U. La Coma
2008-2009
Beques Residència
Codesenvolupament CeiMigra
2008-2009
Beques d’Investigació
Manuel Castillo 2007-2008
Universitat Internacional de
Gandia
Estiu 2008

DESPESES

%
PRESSUPOST
APLICAT

110.000,OO
€

142.744,2
1€

129,77 %

2.400,OO €

2.400,00 €

100,00%

10.800,OO €

8.000,00 €

74,07%

3.360,OO €

3.360,00 €

100,00%

PARTIDA
APROVADA

4.800,00 €
7.000,OO €

Pendent d’assignació
7.000,00 €

100,00%

138.360,00
163.504,2
118,17%
€
1€
Quadre 6.- Programa de Beques del Patronat Sud-Nord 2008
Resum pressupostari
TOTAL
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Programa 07 – Ajuda Taxes -- Curs 2007-2008
2.1.
Presentació del Programa
PROGRAMA DE COOPERACIÓ
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
AYUDAS A TASAS
CURSO 2007-2008

CONVOCATORIA
Ayudas a Tasas para alumnado de diplomaturas, licenciaturas,
másteres oficiales y programas de doctorado, de nacionalidad de los
países que figuran en la relación ANEXO 1, matriculado en los Centros
propios de la Universitat de València, que acredite estar domiciliado
en la Comunidad Valenciana durante el curso académico.
TIPOS DE AYUDAS
% de Ayuda
Clave Informática
60%
M
35%
M2
del importe total de las materias o créditos de
un curso oficial, o su equivalente en materias
o créditos en que se matricule el solicitante
durante el periodo oficial de comienzo de
curso. Sólo se aceptarán modificaciones
posteriores de reducción de matrícula.

38

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

Memòria 2008

Quadre 7.- Programa 07 – Ajuda Taxes -- Curs 2007-2008
Països de procedència dels becaris/es
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Quadre 8.- Programa 07 – Ajuda Taxes -- Curs 2007-2008
Número Total de concessions per sexe

Quadre 9.- Programa 07 – Ajuda Taxes -- Curs 2007-2008
Procedència dels becaris/es per Continents
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PRESSUPOST

PARTIDA APROVADA

DESPESES

%
PRESSUPOST
APLICAT

110.000,OO €

142.744,21 €

129,77 %

Quadre 10.- Programa 07 – Ajuda Taxes -- Curs 2007-2008
Resum pressupostari
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Programa 07 – Beques Arcadi Gotor -- Curs 20082009
3.1.
Presentació del Programa
PROGRAMA DE
COOPERACIÓ
UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA
BEQUES ARCADI GOTOR
CURS 2008-2009

1.- OBJETO
El objeto de la convocatoria que regulan estas bases es otorgar ayudas para
cubrir los gastos de alojamiento, manutención y de bolsillo para estudiantes
de la UVEG residentes en el Colegio Mayor Universitario La Coma durante el
curso 2008-2009, procedentes de alguno de los países no comunitarios que
figuran en el listado PAISES de esta convocatoria.
2.- BENEFICIARIOS/AS
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los estudiantes matriculados en la
Universitat de València durante el curso 2008-2009 que reúnan los
requisitos indicados en esta convocatoria y que cursen cualquiera de los
siguientes estudios:
a. Ser estudiante de un curso completo o su equivalente en créditos
(mínimo 60 créditos) de estudios conducentes a la obtención de los
títulos de Licenciado, Ingeniero, Diplomado, Maestro e Ingeniero
Técnico.
b. Estar matriculado el menos en 60 créditos de estudios de postgrado
oficial conducentes a la obtención del título oficial de Máster o del
Trabajo final del Máster (para su finalización).
c. En el caso de programas de doctorado, estar matriculado de 21
créditos de docencia ó 12 créditos de investigación o estar
matriculado de la tesis doctoral en la Universitat de València.
d. Tener la nacionalidad de alguno de los países no comunitarios que
figuran en el listado PAISES de esta convocatoria.
e. Disponer de plaza de residencia en el Colegio Mayor Universitario La
Coma durante el curso 2008-2009.
Los solicitantes se comprometen a aceptar las normas de régimen interno
del Colegio Mayor y llevar a cabo sus actuaciones asumiendo los objetivos
del Colegio.
En las solicitudes se valorará la participación en la vida colegial durante los
cursos anteriores, si es el caso.
Estas ayudas estarán sujetas a las retenciones fiscales oportunas.
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COMISIÓN EVALUADORA
La Vicerectora de Relacions Institucionals i Cooperació de la
Universitat de València.
El President Executiu del Patronat Sud-Nord de la Fundació General
de la Universitat de València.
El Director del Colegio Mayor Universitario La Coma.
O personas en quienes deleguen.
Un/a representante de la UVEG, que actuará con voz y sin voto, en
calidad de Secretario/a.

Concessions:
Sol4licitants

País

1.

GUINEA EQUATORIAL

2.

TUNÍSIA

3.

MAURITÀNIA

4.

GUINEA EQUATORIAL

5.

MARROC

6.

MARROC

7.

MALI

8.

GUINEA EQUATORIAL

9.

MÈXIC

10.

MÈXIC

11.

MARROC

12.

ARGENTINA
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Quadre 11.- Programa 07 – Beques Arcadi Gotor -- Curs
2008-2009
Número Total de concessions (beques parcials) per sexe

Quadre 12.- Programa 07 – Beques Arcadi Gotor -- Curs 2008
Països de procedència dels becaris/es
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PRESSUPOST

PARTIDA APROVADA

DESPESES

%
PRESSUPOST
APLICAT

2.400,OO €

2.400,00 €

100%

Quadre 13.- Programa 07 – Beques Arcadi Gotor -- Curs 2008-2009
Resum pressupostari
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Programa 07 – Beques Residència
Codesenvolupament [CeiMigra]
Curs 2008-2009
4.1.
Presentació del Programa
PROGRAMA DE LIDERAZGO
COMUNITARIO EN LOS LUGARES
DE ORÍGEN DE LAS MIGRACIONES
Residencias de Codesarrollo en la
Comunidad Valenciana
FINALIDAD
1.- Se convocan hasta 34 plazas
para las Residencias del Programa
de liderazgo comunitario dirigido a
personas,
miembros
de
instituciones sociales de países en
vías de desarrollo y con marcada
migración
a
la
Comunidad
Valenciana. El Programa tiene
como objeto contribuir a la
formación académica especializada
de
recursos
humanos
de
institucionales sociales y a la
creación y el fortalecimiento de
redes
trasnacionales
que
posibiliten el codesarrollo.
Durante
el
transcurso
del
programa
los/las
estudiantes
participarán
asimismo
en
actividades de Proyección Social
vinculadas a la realidad de las
migraciones en la Comunidad
Valenciana.

El Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de
València, participa en aquest Programa amb 10 beques que incloguen
les despeses de gestió del programa, allotjament, manutenció,
transport i butxaca d’un màxim de 10 estudiants beneficiaris del
programa, durant dotze mesos en un curs acadèmic.
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Quadre 14.- Programa 07 – Beques Residència
Codesenvolupament [CeiMigra]
Curs 2008-2009 -- Número Total de concessions per sexe

Quadre 15.- Programa 07 – Beques Residència Codesenvolupament
[CeiMigra]
Curs 2008-2009 -- Països de procedència dels becaris/es
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PRESSUPOST

PARTIDA APROVADA

DESPESES

%
PRESSUPOST
APLICAT

10.800,OO €

8.000,00 €

74,07%

Quadre 16.- Beques Residència Codesenvolupament [CeiMigra] -Curs 2008-2009
Resum pressupostari
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Programa 07 – Beques d’Investigació Manuel
Castillo
Curs 2007-2008
5.1.
Presentació del Programa

PROGRAMA DE COOPERACIÓ
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

CONVOCATÒRIA
De 3 beques d’investigació dirigides a estudiants de titulacions oficials
de la Universitat de València, referits als camps humanístic, jurídic,
polític, econòmic o social, en matèria de cooperació i solidaritat.
CONDICIONS
Dotació: 2.400 €/bruts amb les retencions fiscals corresponents, cada
beca.
Duració: un curs acadèmic.
Incompatibilitats: Amb sous i salaris que impliquen vinculació
contractual o estatutària amb la Fundació General de la Universitat de
València.
Aquestes beques no podran ser renovades sota cap concepte.
REQUISITS DELS SOL4LICITANTS
Haver superat almenys el 80% dels crèdits de la seua titulació o
estar cursant tercer cicle.
Nota mitjana de l’expedient igual o superior a 2.10, d’acord amb
els criteris aplicats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
Tenir assegurança escolar.
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Concessions:
Investigador

Nacionalitat

Mexicana

Investigadora

Nacionalitat

Espanyola

Treball d’Investigació
El estado actual de la
cuestión sobre la
política pública y la
pobreza en América
Latina. Una propuesta
de intervención.

Direcció
Professor

Treball d’Investigació

Direcció
Professor

Condiciones laborales
de la mujer inmigrante
en el campo
valenciano, según tipo
de trabajo y
nacionalidad.

Jesús Conill Sancho
Departament de
Filosofia i Ciències
de l’Educació-UVEG

Rafael Castelló
Cogollos
Departament de
Sociologia i
Antropologia SocialUVEG

Finalment la becària Cristina Benlloch presenta la seua renúncia per
incompatibilitat amb altra concessió.
Investigador

Nacionalitat

Equatoriana

Treball d’Investigació
El impacto de la
dolarización: en el
campo del desarrollo e
inversión social,
educacional y
económico.

Direcció
Professor
Josep Maria Jordan
Galduf
Departament
d’Economía
Aplicada-UVEG

El sol4licitant Marlon Vacacela no es pot incorporar a gaudir aquesta
concessió per no haver-ne aconseguit el visat d’estudiant al seu país
d’origen.
A més a més, es desenvolupa la darrera fase de la beca concedida al
2006, prèvia aprovació de la seua sol4licitud de pròrroga de
l’investigador, per tal completar les dades imprescindibles per a la
seua investigació a Brussel4les, fins a juliol de 2008.
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Investigador

Nacionalitat

Espanyola

Treball d’Investigació
“Los usos del suelo y la
protección de la salud
humana: por la
ordenación sostenible
del territorio de la
unión europea”.

Memòria 2008

Direcció
Profesora
María José Alonso
Más
Departamento de
Dret AdministratiuUVEG
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Quadre 17.- Programa 07 – Beques d’Investigació Manuel Castillo -Curs 2007-2008
Número Total de concessions per sexe

Quadre 18.- Programa 07 – Beques d’Investigació Manuel Castillo -Curs 2007-2008
Països de procedència dels becaris/es
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PRESSUPOST

PARTIDA APROVADA

DESPESES

%
PRESSUPOST
APLICAT

3.360,00 €

3.360,00 €

100,00%

4.800,00 €

Pendent d’assignació

inscrita en el registre de fundacions 79(V) · C.I.F. G-46980207

Quadre 19.- Programa 07 – Beques d’Investigació Manuel Castillo -Curs 2007-2008
Resum pressupostari
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06.-

Memòria 2008

Programa 07 – Beques Universitat Internacional de
Gandia [U.I.G.] Estiu 2008
6.1.
Presentació del Programa

La Universitat Internacional de Gandia, en su

XXIV

edición bajo el título "Per la mar, sense fronteres”, siguió
con la iniciativa desarrollada en las últimas ediciones con el
soporte del Patronat Sud Nord, de promover la asistencia
de estudiantes de países emergentes que tuvieran o
mantuvieran relación con la Universitat de València o del
resto de universidades que conforman la Xarxa Lluís Vives.
En esta ocasión se optó finalmente por otorgar beca a
aquellas personas que la solicitaron para las dos semanas.
Tras

la

selección

de

los

expedientes

de

solicitud

presentados, se concedieron 16 becas destinadas a cubrir
los gastos de matricula, alojamiento y manutención de los
alumnos/as que cumplían los requisitos de la convocatoria.
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Relació de concessions:
COGNOMS

NOM

PAÍS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Brasil

8.
9.
10.
11.
12.
13.

El
Salvador

14.

Perú

15.

Mèxic

16.

Colòmbia
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Quadre 20.- Programa 07 – Beques Universitat Internacional de
Gandia
Estiu 2008 -- Número Total de concessions per sexe

Quadre 21.- Programa 07 – Beques Universitat Internacional de
Gandia
Estiu 2008 -- Països de procedència dels becaris/es
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PRESSUPOST

PARTIDA APROVADA

DESPESES

%
PRESSUPOST
APLICAT

7.000,OO €

7.000,00 €

100%

Quadre 23.- Programa 07 – Beques Universitat Internacional de
Gandia
Estiu 2008 -- Resum pressupostari
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2.5.4.6 BEQUES I AJUDES DEL PROGRAMA 0,7 GESTIONADES COM A
ENTITAT COL:LABORADORA
1. PROGRAMA DE BEQUES PER A ESTUDIANTS PROCEDENTS DELS CENTRES
D’ENSENYAMENT DE TITULARITAT DE L’ESTAT ESPANYOL AL MARROC PER
CURSAR LLICENCIATURES O DIPLOMATURES A LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA. «BEQUES MAGRIB»
Aquestes beques són convocades per la Universitat de València mitjançant el
Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació i es concedeixen a estudiants amb
nacionalitat marroquina que siguen admesos en les proves d’accés a la universitat. Es
concedeixen un màxim de dues beques de nova adjudicació per any i les renovacions
respectives als becaris de l’any anterior, sempre que es considere que els estudiants
han aprofitat el curs acadèmic.
La beca té les especificacions següents: exacció de taxa de matrícula, allotjament
en col4legi major amb manutenció, 250 euros mensuals i una assegurança mèdica no
farmacèutica.
El curs 2007-2008 es van concedir tres noves beques i se’n denegà una de les
anteriors per no aprofitar el curs. Van ser 10 beques al llarg de l’any.
2. BEQUES DONA I DESENVOLUPAMENT
Programa convocat pel Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació en
col4laboració amb l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona.
L’objecte de la convocatòria és la realització a l’Institut Universitari d’Estudis de la
Dona de la Universitat de València del màster oficial Gènere i Polítiques d’Igualtat.
Es convoquen 6 beques de cooperació per a professores y/o estudiantes de
postgrau: del Brasil, la República Dominicana, Tunísia, el Marroc i Palestina.
Les becades han de conèixer l’idioma espanyol, no residir a Espanya, ser
llicenciades universitàries, becàries d’investigació, estudiantes de doctorat o màster i
estar vinculades a un centre d’ensenyament superior o d’investigació que tinga
subscrit i en vigor un conveni de cooperació amb la Universitat de València.
Les condicions de les beques són les següents: bitllet d’avió en classe turista entre
la ciutat d’origen i València; allotjament en un col4legi major universitari en el període
comprès entre l’1 d’octubre de 2008 i el 15 de juliol de 2009; assegurança mèdica no
farmacèutica; i 250 euros mensuals (quantitat subjecta a les retencions fiscals
corresponents).
A més d’aquestes beques, es convocà una altra beca complementària de tutora, que
va fer tasques d’integració d’aquestes dones a la Universitat de València. La beca va
ser de tres mesos: començà l’octubre de 2008 i acabà el desembre de 2008. La
dotació econòmica d’aquesta beca va ser de 500 euros mensuals.
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El nombre de beques resoltes aquest any va ser de 3 i la durada va ser des de
l’octubre de 2008 fins al juliol de 2009.
La Fundació General gestionà l’estada de les becades en un col4legi major a la UV
pel temps de la beca, pagà 250 euros mensuals, excepte impostos, el viatge des de la
residència fins al col4legi major i la tornada, una assegurança mèdica no farmacèutica i
la matricula del màster.
A més, la Fundació General realitzà les tasques d’ajuda per obtenir els visats
oportuns.
3. BEQUES COL:LEGIS MAJORS
Convocatòria de beques de residència als col4legis majors Lluís Vives i rector Peset
de la Universitat de València per a estudiants procedents de països en via de
desenvolupament.
Aquestes beques les convoca i les resol el Vicerectorat de Cultura.
La durada de la beca és de quatre anys, i durant el curs 2007-2008 ha estat
concedida a sis estudiants, quatre al Col4legi Major Lluís Vives i dos al rector Peset.
4. PROGRAMA DE JOVES INVESTIGADORS
El convoca i el resol el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació. Aquest
projecte integra la concessió de beques per a la realització d’activitats d’investigació en
un departament de la UVEG.
Les beques tenen incompatibilitat amb qualsevol altra beca o ajuda d’organismes
oficials espanyols, tenen caràcter improrrogable i són per a menors de 40 anys. Els
becaris han d’estar vinculats a un departament d’un centre d’estudis superiors o
d’investigació que tinga subscrit algun conveni de cooperació amb la Universitat de
València.
El nombre de beques concedides va ser de 31. El període d’estada a la Universitat
fou entre dos i cinc mesos, en el període comprés entre el gener i el desembre de
2008, sempre dins el període lectiu.
Aquestes beques incloïen el pagament del viatge, l’estada i la manutenció completa
en un col4legi major, l’assegurança mèdica, una beca dinerària de 250 euros mensuals
i, a més, els tràmits per a l’obtenció del visat i posteriorment el permís de residència
per a estudiants a Espanya pel temps de compliment de la beca.
No incloïen els cursos de doctorat i l’exacció de taxes de matrícula.
5. AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DELS INTERCANVIS ACADÈMICS ENTRE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I ALTRES INSTITUCIONS
Les convoca i les resol el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació.
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L’objectiu d’aquest programa va ser la promoció d’activitats d’intercanvi acadèmic
entre professors de la Universitat de València i altres institucions amb les quals hi ha
un conveni marc de col4laboració.
La característica principal de les ajudes va ser l’atenció de les despeses derivades
dels viatges dels professors de la UVEG, i de l’allotjament i manutenció dels professors
visitants de les altres institucions. La durada de l’allotjament dels visitants no superà
els dos mesos.
Per a la determinació de les despeses de viatge s’adoptaren els mòduls establerts
per la convocatòria de la Conselleria d’Educació i Ciència per a les ajudes d’assistència
a congressos.
L’any 2008 es van concertar 31 viatges de professors de la UVEG amb destinació a
universitats iberoamericanes i 17 allotjaments de professors procedents d’universitats
iberoamericanes amb conveni amb la Universitat de València.
6. CONVOCATÒRIA D’AJUDES A PROJECTES DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT.
(BECA UNITE’S)
La Delegació d’Estudiants, mitjançant el CADE (Centre d’Assessorament i
Dinamització dels Estudiants), convoca les bases per a la selecció de voluntaris per a
participar en el Programa de Voluntariat Universitari de VNU per als objectius de
desenvolupament del mil4lenni.
Els destinataris d’aquesta convocatòria són els estudiants matriculats en centres
propis de la Universitat de València que cursen estudis conduents a l’obtenció de títols
de grau (primer i segon cicle), títols oficials de postgrau i de doctorat en la fase de
docència, el curs 2008-2009. Queden exclosos de la convocatòria els estudiants
matriculats en màsters o postgraus no oficials.
En aquest exercici la beca va ser adjudicada a Belén Marco Crespo.
La participació de la becada suposà despeses de formació per a l’eixida, l’assignació
d’una ajuda monetària per 6 mesos, una assegurança mèdica i un bitllet d’anada i
tornada al país de destinació.

7. BEQUES DOCTORAT BOLÍVIA
Convocatòria presentada pel Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és realitzar, durant l’any 2008, un avanç
important de la tesi doctoral en un dels departaments de la UVEG que participen en el
programa de doctorat «Dret, empresa i justícia».
Les beques que es van concedir van ser 10 i el període d’estada a la Universitat fou
de tres mesos, entre el 14 de gener i el 21 desembre de 2008, sempre dins el període
lectiu.
Aquestes beques incloïen el pagament del viatge, l’estada i la manutenció completa
en un col4legi major, l’assegurança mèdica, una beca dinerària de 250 euros mensuals
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i, a més, els tràmits per a l’obtenció del visat i posteriorment el permís de residència
per a estudiants a Espanya pel temps de compliment de la beca.
No incloïen els cursos de doctorat i l’exacció de taxes de matrícula.
8. BEQUES ARCADI GOTOR
Convocatòria presentada
Cooperació.

pel

Vicerectorat

de

Relacions

Institucionals

i

Al llarg del curs acadèmic 2007-2008 es va cobrir l’allotjament i la manutenció al
Col4legi Major La Coma de quatre estudiants que provenien de països en via de
desenvolupament, en el marc del conveni signat amb el Col4legi.

9. EXACCIÓ TAXES DOCTORAT
En aquesta convocatòria poden concórrer els estudiants dels cursos de doctorat
realitzats a l’estranger, a més de becaris d’universitats amb convenis, per sol4licitar
l’exacció de les taxes corresponents.
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SENSIBILITZACIÓ

I

DE

El Patronat Sud-Nord manté aquest programa i les línies d’actuació per promoure
iniciatives de cooperació entre universitats en matèria de cooperació acadèmica i
desenvolupament. Aquest programa també permet assumir propostes d’entitats o
particulars que s’adrecen al Patronat per sol4licitar-li el suport en la realització
d’activitats que prèviament han estat valorades en el ple. Altres activitats ací
exposades formen part del compromís del Patronat Sud-Nord amb la cooperació
universitària al desenvolupament i amb els diversos agents socials implicats.
2.5.5.1. Publicacions. Col:lecció La Nau Solidària
L’objectiu del Patronat Sud-Nord de contribuir i incentivar
la investigació en ela temes que li són propis es concreta
en l’acord d’iniciar i mantenir una col4lecció de títols o
monografies que es presenten com a proposta d’edició per
diversos especialistes, professors o investigadors en cada
matèria.
En col4laboració amb el Servei de
Publicacions de la Universitat de
València, crea en 2001 la col4lecció
«La Nau Solidària». En 2008 han vist la llum dos títols en
aquesta col4lecció:
Ética, ciudadanía y desarrollo, preparat per Agustín
Domiengo i J. Francisco Lisón com a editors, amb quatrecentes pàgines, és el número 8 de la col4lecció. Es tracta d’un
recull de treballs realitzat pel que va ser professor de la
Càtedra UNESCO Jorge Arturo Chaves durant la seua estada a
València.
El número 9 de la col4lecció és Las ONGD y la cooperación
internacional para el desarrollo, coordinat pel professor
Isidro Antuñano i que ha comptat amb la col4laboració dels
professors Josep Maria Jordan Galduf i Josep Maria March i
Poquet.
En col4laboració amb altres editorials, el
Patronat Sud-Nord ha aportat recursos
per a l’edició de dos títols:
Xiquets i xiquetes sahrauís. Guia
alimentària per a famílies d’acollida,
coordinat pel professor José Miguel
Soriano. Concebut com una eina sobre qüestions i usos
alimentaris que les famílies que acullen xiquets sahrauís han
de tenir en compte. L’edició és a color i bilingüe i compta amb
el finançament de la Generalitat Valenciana, la Universitat de
València i l’Observatori de Nutrició i Seguretat Alimentària per
al Desenvolupament.
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En coedició amb Los Libros de la Catarata, en 2008 hem preparat i signat l’acord
d’edició del treball presentat per Josep Lacomba titulat Historia de las migraciones
internacionales. Historia, geografía, anàlisis e interpretación, que veurà la llum al
començament de 2009.
2.5.5.2. Xarxa Vives d’Universitats. Comissió de Solidaritat
Durant 2008 s’han fet gestions
per a incorporar la Universitat de
València a les iniciatives en
marxa del Programa Algèria
Universitats
(PAU).
Aquest
programa es troba en la segona
fase d’execució i la Universitat de València ha presentat a través del Patronat SudNord dues iniciatives per a implantar en la contrapart del programa, com les
universitats de l’oest algerià organitzades a l’entorn de la Conferència de Rectors de
les Universitats de l’Oest (CRUO). Aquestes gestions han
culminat amb la proposta de la Xarxa perquè la Universitat
de València lidere i coordine un projecte de formació en
biblioteconomia en línia. La Universitat de València acollirà
en 2009 l’exposició Al-jaz’ir, una mostra sobre les iniciatives
del programa PAU i les universitats algerianes. En 2008 el
Patronat ha coordinat la participació de la Universitat de València en el monogràfic
de la revista BUC de la Xarxa sobre cooperació universitària.
Respecte de l’execució del Programa Algèria Universitats (PAU) en la II fase, hi ha
accions per a promoure. Des del Patronat Sud-Nord s’ha enviat una proposta al
Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació per a difondre entre el cos
docent i investigador universitari aquestes iniciatives amb l’objectiu d’aportar des
de la UVEG professors implicats en les accions previstes.
2.5.5.3. Premi Manuel Castillo
El Patronat Sud-Nord convoca cada tres anys el
premi Manuel Castillo per a treballs en forma
d’assaig sobre temes de cultura de pau. En 2008
s’està
preparant
una
reformulació
de
la
convocatòria, que passaria a ser anual, amb més
dotació pressupostària per a dues modalitats de
premi: una per a monografies d’investigació
universitària i l’altra per a reportatges periodístics,
i
l’ampliació
de
la
temàtica
referida
a
desenvolupament humà i la pau.
2.5.5.4. Campanyes de sensibilització universitària
En 2008 han estat dues les campanyes que
ha realitzat el Patronat entre la comunitat
universitària.
Exposició
sobre
la
cooperació
universitària al desenvolupament i els
objectius de desenvolupament del
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mil:lenni
Es tracta d’una iniciativa de sensibilització
entre la comunitat universitària que la
Universitat de València ha encomanat al
Patronat. En 2007 es van preparar els
continguts
de
l’exposició
en
estreta
col4laboració amb la Coordinadora Valenciana
d’ONGD i en la línia de promoure i col4laborar
amb alguna iniciativa universitària en la
Campanya Pobresa Zero, a la qual el Patronat
i la Universitat es van adherir en 2006.
L’objectiu essencial és mostrar a grans trets
què fa la cooperació de la Universitat i
evidenciar el text i els reptes que posen de
manifest els objectius de desenvolupament
del mil4lenni.
El 4 de març de 2008 es va inaugurar
l’exposició
-integrada
per
13
panells
autoportants- al vestíbul del Rectorat. L’acte
va ser presidit pel rector de la Universitat de
València i hi van assistir els membres del ple
del
Patronat, de la Comissió 0,7 i
representants de la junta directiva de la
Coordinadora Valenciana d’ONGD. La mostra
va durar 30 dies i es van recollir centenars
d’adhesions personals a la Campanya Pobresa
Zero.
El 6 de maig l’exposició va ser inaugurada al
campus de Burjassot i va ser instal4lada al
vestíbul de l’aulari interfacultatiu. A l’acte
assistiren degans del campus i professors de
ciències
coordinadors
de
projectes
de
cooperació
al
desenvolupament
amb
finançament del 0,7 de la Universitat de València.
El 22 de maig, el vestíbul de la Facultat d’Economia va acollir l’exposició durant 20
dies. La inauguració va ser a càrrec d’Enrique V. Iglesias, expresident del Banco
Interamericano de Desarrollo.
Posteriorment, al setembre de 2008, l’exposició va ser instal4lada a l’Aulari Sud,
durant la setmana de la Nau dels Estudiants.
La Coordinadora Valenciana d’ONGD ha instal4lat aquesta exposició en municipis
valencians a petició de diverses organitzacions i ajuntaments, com Sagunt, Alzira,
Oliva i Torrent.
Fòrum
local
de
cooperació
descentralitzada. Sagunt
Els dies 11 i 12 d’abril de 2008 l’ajuntament
de Sagunt va organitzar un fòrum sobre
cooperació descentralitzada. La taula redona es
va organitzar amb el lema: Pràctiques locals
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en la cooperació descentralitzada des de la societat civil organitzada. Per a
parlar de la cooperació universitària, i en representació del Patronat Sud-Nord, hi
va intervenir el cap tècnic del Patronat, Ximo Revert.
Campanya “Palabras o personas” col:laborant amb Valencia Acoge.
Al desembre de 2008, el Patronat Sud-Nord amb la Universitat de València va
coordinar la campanya proposada per Valencia Acoge per a sensibilitzar la societat
valenciana respecte als tòpics contra l’emigració. En l’àmbit universitari, la

Campanya ha recorregut els diversos campus amb èxit de participació entre el
professorat, els alumnes i el personal de serveis, que s’han acostat i participat en
les iniciatives que se’ls proposava. Valencia Acoge també ha lliurat material de
difusió sobre el tema tractat. El 2 de desembre es va presentar al vestíbul de la
Facultat d’Economia, al campus dels Tarongers, i el 16 de desembre a l’aulari
interfacultatiu del campus de Burjassot.
2.5.5.5. Accions singulars
Presentació de la Revista Pueblos, núm. 30.
ACSUD – Las Segovias
El 8 de maig es va presentar a la Sala de la Muralla del
Col4legi Major Rector Peset el número monogràfic de la
revista Pueblos dedicat a la cooperació internacional
a la llum de la crítica. L’acte va ser presentat pel
president executiu del Patronat i comptà amb les
intervencions d’Aloia Álvarez Feans, redactora de la
revista; Rafael Maurí Victòria, director d’ACSUD Las
Segovias País Valencià; Daniel Gómez-Olivé, de
l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG); i
Miguel Romero, responsable de comunicació d’ACSUR
Las Segovias. La nombrosa assistència intervingué al
final de la sessió sobre qüestions del deute extern.
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Setmana Intercultural a València sobre els
Balcans
Els dies 14 al 18 d’abril es va desenvolupar al CM
Lluís Vives de la Universitat un extens programa
cultural, promogut pel professor Carlos Flórez i
organitzat
pel
Vicerectorat
de
Relacions
Internacionals i Comunicació, amb el títol: «Los
Balcanes: tan lejos, tan cerca». El president executiu
del Patronat va intervenir en una taula redona el dia
15 sobre la immigració balcànica a Espanya: el
repte de la integració.
Presentació de la revista Ágora. Monogràfic
sobre cooperació tècnica. CEPS
El 19 de setembre de 2008 es va presentar a
València el número 16 de la revista Ágora, que edita el Centre d’Estudis Polítics i
Socials, dedicat monogràficament a la cooperació tècnica al desenvolupament.
Aquest número ha comptat amb l’aportació escrita de Ximo Revert, per part del
Patronat Sud-Nord. També hi figuren les aportacions dels intervinents en les
jornades realitzades sobre aquesta qüestió mesos abans, com ara el Fons València
per la Solidaritat, CERAI, la Direcció General de Cooperació de la Generalitat, la
Secretaria d’Estat per a Cooperació, i professors d’altres universitats o membres
d’ONGD del sud.
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 va tenir
lloc el 18 de desembre i s’atorgaren ajudes a un total de 8 iniciatives que han
obtingut finançament d’aquesta convocatòria. El president del Patronat va delegar
el cap tècnic del Patronat per a la comissió.
Comissió de preselecció de becaris del Programa de Voluntariat
Universitari de Nacions Unides per als ODM, del CADE-Delegació
d’Estudiants.
El Patronat Sud-Nord forma part de la comissió que ha de preseleccionar els
candidats voluntaris estudiants que participen en aquest programa de voluntariat
per a la cooperació de Nacions Unides a través de les universitats adherides. Hi va
assistir, en representació del president executiu, el professor Francisco Donat. En
2008 la Comissió va analitzar 42 expedients i les Nacions Unides van seleccionar 4
candidats.
Concurs fotogràfic UGT
El president executiu va ser requerit per a participar com a jurat en aquest premi,
que va comptar amb la participació de vora 23 fotògrafs o treballs per a dues
modalitats: missatges urbans i integració de la immigració. La qualitat dels treballs
presentats va ser molt rellevant.
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Fons gràfic de cooperació
Amb l’objectiu de promoure un fons de material gràfic sobre els projectes que la
Fundació i la Universitat duen endavant, s’ha constituït un fons gràfic que permet
identificar i visualitzar aspectes dels projectes propis de la
Universitat que s’estan executant. Aquest fons ha estat
promogut pel Patronat Sud-Nord i espera poder incorporar
nous materials amb l’execució de nous projectes.
Jornades IUDESCOOP
El 25 de novembre va tenir lloc a la Facultat d’Economia una
jornada sobre les ONGD valencianes i
la cooperació
internacional al desenvolupament. Els debats de la jornada
van tenir molt de públic interessat. Aquesta jornada va ser
organitzada pel Patronat Sud-Nord i IUDESCOOP. Durant els
actes es va presentar el llibre del prof. I. Antuñano. També hi
van participar altres membres del ple del Patronat, com el
mateix president executiu i J. M. Jordan Galduf.

IV Congrés Universitat i Cooperació al Desenvolupament. Barcelona
Del 12 al 14 de novembre es va celebrar la quarta edició d’aquest congrés biennal
sobre universitat i cooperació al desenvolupament. La seu d’aquesta edició ha estat
la
Universitat Autònoma de
Barcelona (Bellaterra). Aquests
congressos són cada vagada més
concorreguts i serveixen de
trobada entre el món acadèmic i
professional. Pel Patronat hi va
assistir Ximo Revert. Una còpia de la documentació recollida va ser lliurada als
membres del ple i a Infosud.
XIV Jornades Mesa Entitats
Al maig es va organitzar, com cada any,
en col4laboració amb la Mesa d’Entitats
de Solidaritat amb el Immigrants, les
jornades de debat a la Universitat, amb
la programació següent:
Dimarts, dia 13
«Àfrica: fam i drets humans» per Elena LópezAlmansa Beaus, directora europea en Dret i
investigadora de l’Institut dels Drets Humans Universitat de València.
Dimecres, dia 14
«El Marroc i les migracions des del nord i cap al nord d’Àfrica», amb Joan Lacomba, doctor en Sociologia
i professor titular del Departament de Treball Social de la Universitat de València.
Dijous, dia 15
«Àfrica: les dones pel desenvolupament i la democràcia», per Soledad
Departament d’Antropologia Social. Universitat de Granada.

Vieitez Cerdeño, professora del
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Acte de cloenda per Joaquín Azagra Ros, president executiu del Patronat Sud- Nord. Universitat de
València.

Mussol. Presentació llibre Las potencialidades del codesarollo
El 29 de febrer de 2008, al Palau Pineda de València, el
president executiu del Patronat va intervenir en la
presentació de la monografia editada per Mussol:
organització dedicada a la cooperació municipalista.
L’acte va comptar amb una nodrida presència de públic
que va intervenir en el debat sobre les tesis del llibre.
Observatori de la cooperació valenciana
Al febrer de 2008 es va preparar un informe que
acreditava les competències d’InfoSud i del Patronat SudNord per a assumir des de la Universitat de València la
seu de l’Observatori Universitari de la Cooperació
promogut des del Consell Estatal de Cooperació. Aquesta
proposta estava reforçada pels textos i resolucions del
conjunt de les càtedres UNESCO d’Espanya. Aquest
informe es va lliurar al delegat de cooperació de la Universitat. La iniciativa
finalment no va tenir èxit enfront de les opcions d’altres universitats espanyoles.
Pobresa Zero (acció octubre)
El Patronat Sud-Nord, com a membre col4laborador de la
Coordinadora Valenciana d’ONGD i signant del manifest contra
la pobresa, va contribuir a la difusió i informació dels actes
previstos en la Campanya Pobresa Zero, especialment en el
actes organitzats en la setmana contra la pobresa celebrada a
l’octubre de 2008.
Pla Director Cooperació Valenciana
Membres del ple i de l’equip atengueren la invitació de la Generalitat per acudir a la
presentació del Pla Director de la Cooperació Valenciana. L’acte va comptar amb la
intervenció de la presidenta de la CVONGD. Va ser a la Beneficència, el 4 de febrer
de 2008. Com en anys anteriors, per a l’elaboració d’aquest pla, el Patronat SudNord va coordinar la presentació d’esmenes a l’esborrany inicial del pla, que van ser
traslladades a la Direcció General de Cooperació per a la seua consideració.
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 les funcions del futur
Consell Valencià de la Cooperació. El
Patronat ha donat resposta a diversos
qüestionaris sobre les seues línies d’actuació,
els seus programes i recursos, etc., a petició de la Coordinadora en relació amb la
cooperació universitària al desenvolupament.
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Recepció i atenció d’alumnes en pràctiques al Patronat Sud-Nord
El Patronat, com ja és habitual, ha acceptat la incorporació d’alumnes en pràctiques
de l’especialitat de cooperació. A l’efecte de millorar la situació i la incorporació
d’aquests estudiants, ha proposat als serveis centrals de la Fundació establir un
protocol que s’hauria de complir quan s’incorporen o accepten aquests pràcticums.
En 2008 se n’han rebut diverses demandes. A InfoSud s’ha incorporat com a
pràctiques del màster de Traducció Creativa
i Humanística, i s’ha ocupat
fonamentalment de la revisió i la traducció de la web d’InfoSud a l’anglès. Al
Patronat Sud-Nord han sol4licitat incorporar-se en pràctiques Julia Méndes i Yolanda
Alfaro, del màster de Cooperació al Desenvolupament. Finalment s’ha optat per
assumir la tutoria d’aquells alumnes el pràcticum dels quals siga internacional i
extern. Per al curs acadèmic 2008-2009, la tutoria es farà sobre 9 alumnes de
diverses nacionalitats matriculats en aquest màster.
Col:laboració amb l’estudiant sahrauí Salhe Omar
Atenent la demanda d’iniciatives universitàries vinculades amb l’actuació amb la
població sahrauí, el Patronat en 2008 ha col4laborat amb l’estudiant Salhe Omar en
la consecució del seu treball final d’investigació, del qual haurà de lliurar una còpia
al Patronat Sud-Nord una vegada finalitzat. La col4laboració ha permès a l’estudiant
d’últimes assignatures de carrera cobrir de manera improrrogable les despeses
d’allotjament i manutenció durant els mesos estivals.
Col:laboració amb el Programa UCRAÏNA 2000
Com cada estiu, el Patronat col4labora amb l’entitat Ucraïna 2000 per finançar
l’estada de dos o tres monitors que acompanyen la delegació de xiquets procedents
d’aquest país i que són acollits en famílies valencianes durant l’estiu. El Patronat ha
col4laborat assumint els costos de manutenció i allotjament de Lidiya Ponomar i
Larisa Kulik, del 22 de juliol al 26 d’agost de 2008. El balanç i l’informe de
l’associació ha estat molt satisfactori.
Jornades sobre 0,7 i cooperació
Universitat Politècnica de València

universitària

al

desenvolupament.

El Patronat Sud-Nord ha estat invitat a participar en la
jornada específica sobre «Anàlisi del 0,7 en les
universitats espanyoles», organitzada pel Centre de
Cooperació al Desenvolupament de la Universitat
Politècnica de València. La jornada debat es va celebrar
el 12 de juny de 2008 i per la Universitat de València i el Patronat Sud-Nord hi van
intervenir el president executiu del Patronat i el cap tècnic. L’acte va ser inaugurat
pel rector de la Universitat amfitriona.
Atenció als mitjans de comunicació i consultes d’informació
La presència de la cooperació universitària al desenvolupament de la Universitat de
València a través del Patronat Sud-Nord en els mitjans de comunicació ha
augmentat en 2008,: des del mateix Nou DISE de la Universitat fins a la premsa
valenciana. Puntualment, les activitats i convocatòries organitzades pel Patronat
Sud-Nord han estat visibles al portal web de la Universitat de València i de la
Fundació General.
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D’altra banda, s’han atès les actualitzacions d’informació i de dades sobre el
Patronat Sud-Nord i la cooperació universitària requerides per entitats o serveis de
la Universitat. Durant 2008 s’han contestat tres enquestes relatives a la cooperació
universitària (CVONGD’s-Directori), al règim de suport de les administracions
públiques a l’activitat cooperadora del Patronat (IMEDES) o a la implantació dels
objectius de desenvolupament del mil4lenni a la Universitat (APY-Solidaridad en
Acción).

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

:::::::::::::::::::::::::::::
Aquest esborrany de la memòria d’activitats 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.
València, 22 de juny de 2009
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COMENTARIS LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2008
DESPESES
1. ACTIVITATS PROGRAMADES
1.1. Programa 0,7%
1.1.1. Ajudes a taxes
Les despeses programades són 110.000 €, destinades a l’exempció de
les taxes de matrícula per als alumnes propvinents de països en vies de
desenvolupament. Les despeses realitzades han estat per import de
137.687,86 €.
1.1.2. Infosud (adquisició de fons)
Les despeses pressupostades van ser de 9.000 €. Es van realitzar en la
seua totalitat per a l’adquisició de fons bibliogràfics del Centre de
Documentació InfoSud.
1.1.3. Projectes i cooperació universitària
Les despeses pressupostades van ser de 40.087,76 €. Es van realitzar
despeses per un total de 26.656,21 €, destinades a: la col1laboració amb
entitats i organitzacions de desenvolupament (jornades, conferències,
projectes); la cooperació interuniversitària i la realització d’accions de
sensibilització, com ara les XIV Jornades d’Immigració, Diversitat i
Democràcia, el projecte Corresponsales del Sur (5a ed.) o el Programa
Ucraïna 2000.
1.1.4. Publicacions
Es van pressupostar 10.000 €. Es van realitzar despeses per un total de
10.549,36 € amb l’edició d’Ética, ciudadania y desarrollo i Historia de las
migraciones.

1.1.5. Beques Arcadi Gotor
Es van pressupostar un total de 6.210 €. Es van realitzar 5.640 € per
donar compliment al conveni signat amb el SERVEF.
1.1.6. Programa Beques Residència Codesenvolupament
Les despeses pressupostades van ser de 48.000 €. Es van executar per
import de 29.600 € per a finançar l’estada i la manutenció d’estudiants
de la Universitat de València propvinents de països en vies de
desenvolupament a la residència de codesenvolupament de CeiM, per
donar compliment al conveni signat.
1.1.7. Campanya de sensibilització
Es va pressupostar un total de 10.000 €. Es van executar despeses per
import de 1.259,76 € en relació amb l’exposició itinerant «La cooperación
de la Universitat de València al desarrollo y los ODM».

1.2. Projectes Generalitat
1.2.1. Projecte Infosud - 2018/06
Es va pressupostar un total de 23.000 €. Es van realitzar despeses per
import de 16.127,90 €. Aquest projecte va finalitzar el 2008.
1.2.2. Projecte Infosud - 2078/07
Es va pressupostar un total de 62.597,51 €. Es van realitzar per import
de 45.128,67 €. Per tractar-se d’un projecte plurianual, la resta de
pressupost està executant-se el 2009 fins que acabe aquest projecte.

1.3. Càtedres Bancaixa
1.3.1. Càtedres UNESCO i Mediterrània
Es van pressupostar un total de 80.921,45 €. Es van executar un total de
35.203,61 €. Les despeses van ser destinades principalment a cobrir els
honoraris dels professors visitants, l’organització de cursos, les activitats
complementàries i la seua difusió, i l’organització de seminaris
internacionals especialitzats. Aquesta activitat està finançada per
Bancaixa.

1.4. Programa Manuel Castillo
Es van pressupostar un total de 7.200 €. Es van executar un total de 240
€. El pressupost no executat s’acumula a la quantia del premi en la
pròxima edició prevista per a 2009.

2. DESPESES DE PERSONAL
2.1. Despeses de personal
Les despeses pressupostades van ser de 157.343,16 €. Es realitzaren
despeses amb un total de 143.636,53 €. Corresponen 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
despeses per un total de 6.673,84 €. Corresponen a la gestió per al
correcte funcionament del departament, com missatgeria, material
d’oficina, impresos, telèfon, protocol, trasllats i altres.
4. ADQUISICIÓ D’IMMOBILITZAT
4.1. Equipament informàtic
Es van pressupostar un total de 2.000 €. Es van realitzar despeses per
un total de 537,00 €. Corresponen a les despeses per adquisició i
actualització d’equipaments informàtics necessaris per al Patronat.

INGRESSOS
1. SUBVENCIONS, PATROCINIS I CONVENIS
1.1.

Universitat 0,7

Es van pressupostar un total de 405.923,14 €. Finalment, es van
realitzar despeses per un total de 374.745,52 €, destinades
principalment a l’execució del 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 €, destinats a la realització del Programa Càtedres UNESCO i
Mediterrània. Es van realitzar despeses per un total de 35.203,61 €.
1.3. Universitat Ingrés Programa Manuel Castillo
Es van realitzar ingressos per 7.200 €, que corresponen a l’ingrés que fa
la Universitat per finançar les beques concedides i el premi d’assaig, així
com la realització de les convocatòries respectives. S’han executat 240 €.

2. ALTRES INGRESSOS I COLBLABORACIONS
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 7.145,74 €

3. ROMANENTS
3.1. Romanent Generalitat Infosud 2018/06
Es van pressupostar un total de 23.000 €. Es van realitzar despeses per
un total de 16.023,02 €, ja que es tracta d’un projecte plurianual. Aquest
projecte ha finalitzat el 2008.

3.2. Romanent Generalitat InfoSud 2078/07
Es van pressupostar un total de 56.421,73 €. Es van realitzar despeses
per un total de 38.898,97 €, ja que es tracta d’un projecte plurianual que
continua el 2009.
3.3. Romanents generals de gestió
Es van pressupostar un total de 1.393,56 €. Es van realitzar despeses
per un import de 2.829,62 €, destinats a finançar part de les activitats
programades.

Fundació General de la Universitat de València
Patronat Sud-Nord
Liquidació Pressupost - 2008
Distribució del Pressupost per Programes
Despeses Pressupostàries
Despeses

Pressupostat

Ingressos Pressupostaris
Ingressos

Realitzat

Pressupostat

Realitzat

1. Activitats programades
1. Subvencions, patrocinis i convenis
1.1 Programa 0,7
1.1.1 Ajudes a taxes - curs acadèmic 08/09
1.1.2 InfoSud (Adquisició de fons)
1.1.3 Projectes i Cooperació Universitària
1.1.4 Publicacions
1.1.5 Beques "Arcadi Gotor"
1.1.6 Programa "Beques Residència Codesenv."
1.1.7 Programa Sensibilització
1.2 Projectes Generalitat
1.2.1 Projecte InfoSud-Fase II - 2018/2006
1.2.2 Projecte InfoSud-Fase III - 2078/2007

110.000,00
9.000,00
40.087,76
10.000,00
6.210,00
48.000,00
10.000,00

€
€
€
€
€
€
€

23.000,00 €
62.597,51 €

137.687,86
9.000,00
26.656,21
10.549,36
5.640,00
29.600,00
1.259,76

€
€
€
€
€
€
€

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

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

35.203,61 €

7.200,00 €

240,00 €

Total activitats programades

407.016,72 €

317.093,37 €

2. Despeses de Personal
2.1 Despeses de personal

157.343,16 €

143.636,53 €

157.343,16 €

143.636,53 €

8.500,00 €

6.673,84 €

Total despeses generals

8.500,00 €

6.673,84 €

4. Adquisició d'Immobilitzat
4.1 Adquisició d'immobilitzat

2.000,00 €

537,00 €

2.000,00 €
574.859,88 €

537,00 €
467.940,74 €

Total despeses de personal
3. Despeses Generals
3.1 Despeses de gestió

Total adquisició d'Immobilitzat
TOTAL DESPESES I INVERSIONS....1+2+3+4

Personal
Activitats Programades
Despeses Generals
Adquisició d'immobilitzat

8.800,00 €

7.145,74 €

494.044,59 €

417.334,87 €

23.000,00 €
56.421,73 €
1.393,56 €

16.023,02 €
38.898,97 €
2.829,62 €

80.815,29 €
574.859,88 €

57.751,61 €
475.086,48 €

Pressupostat
494.044,59 €
80.815,29 €

Realitzat
417.334,87 €
57.751,61 €

574.859,88 €

475.086,48 €

3. Romanents
80.921,45 €

1.4 Programa Manuel Castillo

374.745,52 €
35.203,61 €
240,00 €

16.127,90 €
45.128,67 €
Total Subvencions i altres ingressos 1 i 2

1.3 Càtedres Bancaixa
1.3.1 Càtedra UNESCO i Mediterrània

405.923,14 €
72.121,45 €
7.200,00 €

Pressupostat
157.343,16 €
407.016,72 €
8.500,00 €
2.000,00 €
574.859,88 €

Realitzat
143.636,53
317.093,37
6.673,84
537,00
467.940,74

€
€
€
€
€

3.1 Romanent Generalitat InfoSud - Fase II - 2018/2006
3.2 Romanent Generalitat InfoSud - Fase III - 2078/200
3.3 Romanents Generals Gestió.
3.4 Romanent Programa Manuel Castillo

Total Romanents
TOTAL INGRESSOS 1+2+3

Subvencions i altres ingressos
Romanent

