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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 en 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 sinèrgies 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 2009 ha estat un any d’una important activitat pròpia i amb una
presència institucional més intensa. 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
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 de febrer de 2007.
Durant 2009 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 representants i responsables de cooperació de la
Generalitat Valenciana. Com a President executiu del Patronat el professor Azagra
ha intervingut en tots aquells actes on s’ha requerit la seua presència o reflexions.

2.2.2.

El ple del Patronat

3

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

Memòria 2009

President
executiu

FRANCISCO TOMÁS VERT

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

de

la

M. LUISA CONTRÍ SEMPERE

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

JOAQUÍN AZAGRA ROS
Dep. Anàlisi Econòmica
Universitat de València
(des del dos de febrer de 2007)

RAFAEL GIL SALINAS

ISIDRO ANTUÑANO MARURI

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

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

JOAQUÍN GARCÍA ROCA

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

Institucionals

i

ARTURO GARCÍA IGUAL

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

JOSEP MARIA JORDAN GALDUF

Marmessor del llegat fundacional
Manuel Castillo (Membre honorífic des del 22 de
juny de 2009 per acord del Ple).

Dep. Economia Aplicada
Universitat de València

L

S

Secretàri

President

Els membres del ple ho són a proposta de la presidència executiva i del rector. Els
membres integrants del Ple del Patronat en 2009 són:

A

JOSÉ ENRIQUE BIGNÉ ALCAÑIZ
Vicerector
de
Comunicació
Econòmics
Universitat de València

i

V

O

C

MANUEL COSTA TALENS

Assumptes

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

JUAN ELECTO ONRUBIA FUERTES

i

JOSÉ LUIS MIRALLES ADELL

Dep. Psicologia Bàsica
Universitat de València

FRANCISCO DONAT COLOMER

Departament d’Infermeria
Universitat de València

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

Dept .Economia Aplicada de la
Universitat Politècnica de València i en
representació del llegat Manuel Castillo.
(Des del 22 de juny de 2009)

Dep. Història Contemporània
Universitat de València

JOSÉ MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE

Invitat:

CRISTÓBAL SÚRIA LUENGO

Cap Departament Administració Economicofinancer
de la Fundació General de la Universitat de
València

4

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

Memòria 2009

Al llarg de 2009, el ple del Patronat s’ha reunit dues vegades amb caràcter ordinari:
el 22 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 22 de juny de 2009
1.- Lectura, i aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior de 17
de desembre de 2008.
2.- Informe i aprovació, si escau, de renovació de membres del Ple.
3.- Informe de la Presidència:
3.1.- Centre Documentació InfoSud
3.2.- Càtedres UNESCO i Mediterrània
3.3.- Premi Manuel Castillo
3.4.- Campanyes de Sensibilització
3.5.- Xarxa Vives: Biblioteconomia
3.6.- Beques de la cooperació al desenvolupament
4.- Informació, i aprovació si escau, d’altres propostes
4.1.- Aprovació d’oferta crèdits lliure opció en 2009 (setembredesembre)
4.2.- Nau d’Estudiants
4.3.- Altres propostes.
5.- Informe i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats i
econòmica de 2008 del Patronat Sud-Nord.
6.- Precs i qüestions: torn obert de paraules.
7.- Lectura i aprovació, si escau, dels acords presos en aquesta sessió.

Ple del 17 de desembre de 2009
1.- Lectura, i aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior de 22
de juny de 2009.
2.- Informe de la Presidència:
2.1.- Centre Documentació InfoSud
2.2.- Càtedres UNESCO i Mediterrània
2.3.- Premi Manuel Castillo
2.4.- Campanyes i accions de sensibilització
2.5.- Xarxa Vives: Biblioteconomia
2.6.- Beques de la cooperació al desenvolupament
3.- Informació, i aprovació si escau, d’altres propostes
3.1.- Aprovació de candidatures de càtedres 2010 i d’oferta crèdits
lliure opció en 2010 (gener-juny)
3.2.- Propostes de publicacions
3.3.- Altres propostes.
4.- Informe i aprovació, si escau, del pressupost del Patronat Sud-Nord
per a 2010.
5.- Precs i qüestions: torn obert de paraules.
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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 Col·legi Major Universitari La Coma.
3. Membre col·laborador 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.
12.- Secretaria de la Comissió 0’7. Des de 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.
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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 2009 el personal laboral en plantilla assignat
al Patronat Sud-Nord l’integren sis persones. L’equip del Patronat compta amb la
col·laboració dels serveis centrals de la Fundació.
Durant 2009 l’equip de treball del Patronat Sud-Nord és el que segueix:
Lloc de treball / Responsabilitat

Nom

Tècnic superior de gestió
Cap tècnic responsable 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

Almudena Giner Lluch
(des del final de maig de 2008)
Tècnica mitjana de projecte.
Gestió
S’incorpora Eva Carrasco cobrint la baixa
per malaltia i embaràs (juliol de 2009)

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 2009 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.
Col.laboració pressupostària. El Patronat, previ estudi i consideració pot fer
una aportació econòmica a justificar pel sol.licitant a projectes en col.laboració amb
altyres agents i entitats de la cooperació valenciana.
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 2009 s’ha estat executant la finalització de la III fase i s’ho posat en
marxa la gestió del 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 l’àrea d’informació i documentació del Patronat:
InfoSud.
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Durant 2009 el Patronat ha tramitat i assessorat des d’aquest programa de
treball, els projectes següents:
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 col·laboració 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 INFOSUD DIGITAL. IV 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 col·laboració 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.

Generalitat Valenciana i aportació de l’1% de sensibilització.
A petició de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de la Generalitat Valenciana
en 2009 se’ns ha notificat a totes les organitzacions que hem obtingut subvencions
de la Generalitat a projectes de cooperació, que aportem del pressupost
subvencionat un 1% a la Generalitat per a finançar una campanya de sensibilització
institucional organitzada per la Conselleria. El Patronat Sud-Nord a tingut que
retornar aquest 1% en relació a les subvencions obtingudes en el projectes de
sensibilització de 2008 i 2009.
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2.5.2. PROGRAMA DE FORMACIÓ. CÀTEDRES UNESCO I
MEDITERRÀNIA
L’any 2009, d’unes 542 inscripcions s’han formalitzat en matrícula 281 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 73 han estat
homes, 208 dones. S’han ofert un total de 350 hores lectives i 35 crèdits, per a un
total de 8 cursos generals més 15 mòduls de diversa temàtica impartits arreu dels
campus universitaris de la Universitat de València i on han participat 23 professors
de diversa especialització i procedència. La mitjana de participació per curs ofert ha
estat de 23-24 alumnes. Per titulacions dels matriculats el major nombre d’alumnes
procedeix de psicologia, ciències empresarials i ciències ambientals. El 97 % dels
alumnes són de la Universitat de València.
Des d’inicis de 2008 ve funcionant un nou sistema d’accés públic per a difusió de
cursos i automatrícula a través d’Internet dins el portal www.fguv.org/cursoscooperacion . 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
col·laboració amb els departaments i instituts universitaris que van presentar les
candidatures seleccionades. En 2009 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 2009 les convocatòries internacionals d’ambdues càtedres han mantés el
seu perfil i objectius definits, a proposta de la presidència executiva, 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 col·laboració amb les càtedres què continguen un perfil o
estiguen orientades a les finalitats de la UNESCO i de la consecució dels objectius
de desenvolupament del mil·lenni.
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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
conforma l’activitat anual de tot el programa durant l’any natural. Els departaments
o unitats docents que han participat en la convocatòria de 2009 han estat aquests:










Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació
Institut Universitari d’Economia Social i Cooperativa (IUDESCOOP)
Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Departament de Geologia
Departament de Sociologia i Antropologia Social
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (Idl)
Departament de Medecina Preventiva i Salut Pública, Ciencies de
l’Alimentació, Toxicologia i Medecina Legal
Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació
Institut Universitari d'Estudis de la Dona

2.5.2.1. CÀTEDRA UNESCO D’ESTUDIS SOBRE
EL DESENVOLUPAMENT
2.5.2.1.1. Presentació
Aquesta Càtedra es crea vinculada al Patronat SudNord 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 col·laboració
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 ha tingut lloc en 2009 a la Universitat de Córdoba.
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.
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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
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 sexennal de la Càtedra per a la seu d’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 als darrers sis anys d’activitat on s’exposa l’activitat
realitzada en matèria formativa, de sensibilització i representació institucional.
2. Centre UNESCO València
En 2009 el Centre UNESCO a València ha mantés 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
a la que ha estat convocat en diverses ocasions al llarg de l’any.
La Càtedra UNESCO de la Universitat de València remet al Centre UNESCO material
didàctic del cursos, publicacions pròpies i invita a participar dels actes que organitza
al seu president i al seu secretari.
3.- Encuentro de Càtedres UNESCO en España (Córdoba, octubre 2009).
En 2009 ha estat la Càtedra UNESCO de la Universidad de Córdoba sobre
Resolución de Conflictos l’amfitriona de la reunió estatal de Càtedres de tots
España. La reunió s’ha celebrat del 6 al 9 d’octubre i en representació de la Càtedra
UNESCO de la Universitat de València ha assistit Ximo Revert, per delegació del
President Executiu i director de la Càtedra. A les sessions de treball sectorials la
nostra delegació va participar en la de Medi ambient i desenvolupament, a més de
les sessions plenàries que han comptat amb les intervencions dels professors Sami
Nair i Federico Mayor.
2.5.2.1.3. Professors visitants de Càtedra
L’any 2009 la Càtedra ha estat visitada en les modalitats A i B de la convocatòria,
entre gener i desembre, pels professors següents:
a.
b.
c.
d.

Acha Kutscher, Elisabeth Juana; procedent de la Pontificia Universidad Católica de Perú
González Meriño, Rey Felipe; procedent de la Universidad de Oriente (Santiago de Cuba,
Cuba)
Menéndez, Ana Bernardina; Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Hirsch, Francis; Israelí; Faculty of Science Education, Naruto Educational University, Naruto,
Japan
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Almenar Asensio, Ricardo; Expert en medi ambient i sostenibilitat (València, Espanya).
Schlotfeldt Leighton, Carmen Elisa; Pontificia Universidad Católica de Chile
Fatiha, Sahli; Université Cadi Ayyad Marrakech (Marroc).

Com a candidatures de la modalitat C relatives a iniciatives de sensibilització en col.laboració s’han
realitzat la següent:
h. Martínez Usarralde; María Jesús; Deganat de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
de la Universitat de València
Els professors que figuren a continuació per motius personals ha hagut d’incorporar-se a inicis de 2010:
Rey Felipe González Meriño, Ana Bernardina Menéndez. El professor Francis Hirsch finalment per
motius greus de salut va haver de desestimar la seua incorporació a la Càtedra.
“Jornadas de cooperación, educación y sostenibilidad.
Alianzas para el desarrollo”
El Deganat de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació en
coordinació amb la Càtedra UNESCO va realitzar aquestes
Jornades de sensibilització del 23 al 24 de novembre, amb molta
participació de públic. Aquestes Jornades varen ser inaugurades
pel Degà de la Facultat, prof. Ramon López Martín, el president
Executiu del Patronat, prof. Joaquin Azagra Ros, el Director
General de Política Científica de la Conselleria d’Educació de la
Generalitat Valenciana D. Vicente Bellver Capella, i el degà de
la Facultad de Ciències Biològiques D. Vicente Roca Velasco.
El programa i entitats col·laboradores han estat els següents:

23 de noviembre:
Modelos de desarrollo: ¿Hacia
Sustentabilidad de la Tierra?

la

Sostenibilidad

o

Mañana: Lugar: Aula Magna.
9:00 Presentación de las jornadas.
9:30 Lectura de la Carta: “Un manifiesto para la tierra desde
el futuro”. Ernesto Martínez Morales.
10:00 Conferencia "Educación y sostenibilidad en el marco
de las organizaciones de Naciones Unidas". Luis Miguel
Lázaro Lorente.
Universitat de València.
11.00 Descanso.
11.30 Conferencia compartida: “Cambio social y desarrollo;
presente y futuro desde la perspectiva de la
sociología ecológica”. Ernest García. Universidad de
Valencia. “¿Un desarrollo local respetuoso con el
paisaje y el patrimonio cultural?”. Josep Vicent Boira. Universidad de Valencia.
13.00 Taller: Un viaje a través de los sentidos. Lugar: Aula Multimedia.
Tarde: Lugar: Lugar: Aula Magna.
17.00 Conferencia: “Ecofeminismo: nuevas alianzas para el desarrollo”. Erea
Educadora social.

Cuesta

Cremades.

18.30 Descanso.
19.00 Conferencia “Mujer y sostenibilidad”. María Novo. Titular de la Cátedra UNESCO de Educación
Ambiental y Desarrollo Sostenible de la UNED.
24 de noviembre:
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Desarrollo y Educación Ambiental: propuestas para la acción. Reflexión y acción desde la
Universidad.
Mañana:

Lugar: Aula Magna.

10:00. Conferencia compartida: “Experiencias internacionales de la Universidad en materia de
sostenibilidad”. Joan María Senent. Universitat de València. “La sostenibilidad en el marco
del espacio europeo de la educación superior: la Agenda 21 universitaria”. Pilar Aznar.
Universitat de València.
11.30 Descanso.
12:00. Mesa Redonda: “Recursos disponibles y voluntariado para el alumnado de la UV;
trabajando la sostenibilidad”. Carles X. López (Centre de Dinamització i Desenvolupament de
L´Estudiant-CADE). Equipamientos ambientales en la Comunidad Valenciana. María
Ángeles Blázquez. Universidad Católica de Valencia. Trabajando sostenibilidad en la
escuela. El proyecto AQUA. José Santamaría. Universidad de Castilla la Mancha.
Tarde:

Lugar: Aula Magna.

16.30 Mesa redonda: Experiencias de cooperación y desarrollo sostenible.
Intervienen: Javier García Gómez (SEHUMED), Amparo Vilches y Daniel Gil. Universidad de
Valencia. Grup d’Educadors per la Sostenibilitat.
18.00 Descanso.
18.30 Videoforum. ACSUD Las Segovias. “Alternativas indígenas para la
los recursos naturales”.

gestión del territorio y

20.00 Conclusiones finales. Performance: “La Carta de la Tierra en movimiento”. Grupo de Teatro de
Educación Social de la UV.

Organizan; Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación - Cátedra UNESCO.
Facultat de Filosofia y Ciències de l´Educació.
SEHUMED (Sede para el Estudio de Humedales Mediterráneos-UV).
Patrocinan; Conselleria de Educación- GVA.
Cátedra UNESCO. Patronat Sud-Nord - UV.
Colaboran:

Facultat de Ciències Biològiques.
Centre de Dinamització i Desenvolupament de L´Estudiant-CADE.
ACSUR- Las Segovias PV.
CVONGD (Coordinadora de ONGD de la Comunitat Valenciana).

El professorat de la Càtedra UNESCO participa activament en diverses iniciatives de
la vida acadèmica de la Universitat de València i, en concret, en les activitats
pròpies dels departament o instituts 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. La programació de
cursos durant 2009 s’indica a continuació.
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CODI
CURS

CUB 920

CUB
921

CUB
922

CUB
923

CUB
9210

CUB
9211

Nom del curs (1)

PROFESSOR

DURADA

REALITZACIÓ

Las crisis medioambientales de las
sociedades humanas:
Curs general

Almenar Asensio,
Ricardo
Expert. Valencia
España

30 h. /
3 crèdits
(1+1+1)

Campus de
Tarongers

Almenar Asensio,
Ricardo
Expert. Valencia
España

10 h. / 1
crèdit

Campus de
Tarongers

10 h. / 1
crèdit

Campus de
Tarongers

Las crisis medioambientales de las
sociedades humanas:
Módulo 1: Insostenibilidades
contemporáneas

Las crisis medioambientales de las
sociedades humanas:
Módulo 2: Enseñanzas locales del
pasado

Almenar Asensio,
Ricardo
Expert. Valencia
España

10 h. / 1
crèdit

Campus de
Tarongers

Desarrollo económico y social desde la
perspectiva de los pueblos indígenas:
Cambios y permanencias en el manejo de
los bosques tropicales en América del Sur
Curs general

Elisabeth Juana
Acha Kutscher
Ponticia Universidad
Católica
Perú

30 h.
3 crèdits
(1+1+1)

Campus de
Blasco Ibáñez

Elisabeth Juana
Acha Kutscher
Ponticia Universidad
Católica
Perú

10 h.
1 crèdit

Elisabeth Juana
Acha Kutscher
Ponticia Universidad
Católica
Perú

10 h.
1 crèdit

Elisabeth Juana
Acha Kutscher
Ponticia Universidad
Católica
Perú

10 h.
1 crèdit

Desarrollo económico y social desde la
perspectiva de los pueblos indígenas:
Cambios y permanencias en el manejo de
los bosques tropicales en América del Sur

Desarrollo económico y social desde la
perspectiva de los pueblos indígenas:
Cambios y permanencias en el manejo
de los bosques tropicales en
América del Sur
Módulo 2: Estado Medio ambiente y
democracia

CUB
9213

Almenar Asensio,
Ricardo
Expert. Valencia
España

Las crisis medioambientales de las
sociedades humanas:
Módulo 3: El próximo futuro globlal

Módulo 1: Rastreando mitos y perjuicios
sobre los pueblos indígenas en América
del Sur

CUB
9212

Memòria 2009

Desarrollo económico y social desde la
perspectiva de los pueblos indígenas:
Cambios y permanencias en el manejo
de los bosques tropicales en América
del Sur

Campus de
Blasco Ibáñez

Campus de
Blasco Ibáñez

Campus de
Blasco Ibáñez

Módulo 3: Conservación del medio
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ambiente y reivindicaciones de los
pueblos indígenas

Carmen Elisa
Schlotfeldt Leighton
CUB
9250

CUB
9260

Medio Ambiente y Desarrollo

Cooperación, educación y
sostenibilidad: alianzas para el
desarrollo

Pontificia Universidad
Católica de Chile
Chile

María Jesús
Martínez Usarralde

10 h
1 crèdit

Campus de
Blasco Ibáñez

20 h
2 crèdits

Campus de
Blasco Ibáñez

Universitat de
València

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

16

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

Memòria 2009

acadèmics, i afavorir la col·laboració 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
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 2009 la Càtedra ha centrat els esforços en realitzar cursos, preparar l’edició
de les ponències presentades en el seminari de 2008 i en preparar el següent
seminari en col·laboració amb la Universitat Ibn Kaldun de Tiaret (Algèria) per a
2010.
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.
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CODI
CURS

Nom del curs (1)

CUB
9270

Mujeres y desarrollo
en Marruecos
Curs general

PROFESSOR

Sahli
Fatiha
Université Cadi Ayyad
Marrakech

Mujeres y desarrollo
en Marruecos
CUB
9271

Módulo 1: La
perspectiva “genero”
en los proyectos de
desarrollo

Sahli
Fatiha
Université Cadi Ayyad
Marrakech

Mujeres y desarrollo
en Marruecos
CUB
9272

CUB
9273

Sahli
Fatiha

Módulo 2: El desarrollo
para el reconocimiento
de los derechos de la
mujer

Université Cadi Ayyad
Marrakech

Mujeres y desarrollo
en Marruecos

Sahli
Fatiha

Módulo 3: El desarrollo
para la participación

Université Cadi Ayyad
Marrakech

Memòria 2009

DURACIÓ

REALITZACIÓ

30 h.
3 crèdits
(1+1+1)

Campus de
Tarongers

10 h.
1 crèdit

10 h.
1 crèdit

10 h.
1 crèdit

Campus de
Tarongers

Campus de
Tarongers

Campus de
Tarongers

2.5.2.3. NAU DELS ESTUDIANTS
En col·laboració amb el programa de
formació anual La Nau dels Estudiants
(del 14 al 17 de setembre de 2009, a
València, i la setmana posterior del 21 al 25
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 4
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 TEMPS DE CRISI, TEMPS DE COOPERACIÓ. LES POLÍTIQUES ECONÒMIQUES
QUE NECESSITEM
Horari: Matí
Llengua: Valencià i castellà
Coordinat per Isidro Antuñano, professor del Dept. d’Economia Aplicada, amb la
participació de Josep Maria Jordan Galduf, Víctor Fuentes, Joseph M. March,
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professors del Dept. d’Economia Aplicada i representants de la Coordinadora Valenciana
d’ONGDs.
La crisi econòmica mundial, dos anys després. Hem vist la part obscura de l’economia? Com
s’afronten la crisi i la cooperació des de la Unió Europea? La cooperació espanyola al
desenvolupament: nous objectius i instruments. Les ONGDs valencianes: crítiques, recursos,
experiències. La cooperació descentralitzada al desenvolupament: des dels ajuntaments a
l’economia social.
F02 LA COOPERACIÓINTERNACIONAL DAVANT DE LES AMENACES GLOBALS
Horari: Matí
Llengua: Valencià i castellà
Coordinat per Consuelo Ramon Chornet, professora del Dept. de Dret Internacional Públic,
amb la participació de J. Roberto Pérez, M. José Marza, Pilar Pozo i J. Elies Esteve, del
Departament de Dret Internacional Adolfo Miaja de la Muela.
El repte del govern ambiental internacional. Cooperació en la rehabilitació postbèl·lica.
Gènere: clau en desenvolupament; cap a l’apoderament de la dona. Jurisdicció universal:
propostes de canvi. Conflictes a Orient Mitjà i estabilitat global.
F03 ELS OBJECTIUS DEL MIL·LENNI I POBRESA ZERO: UNA RESPOSTA DE LA
CIUTADANIA
Horari: Matí, València
Llengua: Valencià i castellà
Coordinat per la Coordinadora Valenciana d’ONGDs i la Plataforma Pobresa Zero de la
Comunitat Valenciana, amb la participació de Cristina Ramón, presidenta de la CVONGD,
Arcadi Oliveres Boadella, professor del Dpt 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 del grup d’educació i de gènere de la CVONGD.
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 Mil·lenni i propostes
concretes d’acció i participació des de la societat civil.
F04 COMERÇ JUST, UNA EINA DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Horari: Vesprada, València.
Llengua: Valencià i castellà
Coordinat per la Xarxa Valenciana de Consum Responsable, amb la participació dels
equips de formació i educació al desenvolupament de 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 organitzacions que intervenen. Marc normatiu: el comerç just en les
lleis de cooperació i de contractes públics. Productors i 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. The World Fair Trade Organization (WFTO). Distribució dels productes.
Accés als consumidors. La sensibilització com a eina per al canvi. 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 de comerç just.
SUE.01 TEMPS DE CRISI, TEMPS DE COOPERACIÓ. LES POLÍTIQUES ECONÒMIQUES
QUE NECESSITEM
Horari: Matí, Celebrat en la ciutat de Sueca.
Llengua: Valencià i castellà
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Coordinat per Isidro Antuñano, professor del Dept. d’Economia Aplicada, amb la
participació de Josep Maria Jordan Galduf, Víctor Fuentes, Joseph M. March,
professors del Dept. d’Economia Aplicada i representants de la Coordinadora Valenciana
d’ONGDs.
Els continguts d’aquest curs són: La crisi econòmica mundial, dos anys després. Hem vist la
part obscura de l’economia? Com s’afronten la crisi i la cooperació des de la Unió Europea?
La cooperació espanyola al desenvolupament: nous objectius i instruments. Les ONGDs
valencianes: crítiques, recursos, experiències. La cooperació descentralitzada al
desenvolupament: des dels ajuntaments a l’economia social.

2.5.3.
PROGRAMA D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ:
INFOSUD
2.5.3.1 PRESENTACIÓ
InfoSud
és
el
Centre
de
Documentació Sud-Nord, depenent
del Patronat Sud Nord de la
Fundació General de la Universitat
de València.
InfoSud és un servei especialitzat dins la Biblioteca de Ciències Socials Gregori
Maians de la Universitat de València. Dóna un servei d'informació i documentació
dels fons propis, així com de qualsevol informació i documentació externa sobre
temes Sud-Nord. Compta amb un fons documental especialitzat en temàtica sobre
cooperació al desenvolupament i temes afins. Aquest fons bibliogràfic forma part
del catàleg col·lectiu de la Universitat de València i està integrat en el fons de la
Biblioteca de Ciències Socials.
L’any 2009 i continuant en la línea de centre de informació i documentació
especialitzat en cooperació al desenvolupament, InfoSud està present en molts
actes relacionats am la cooperació. El Patronat Sud-Nord sol·licita subvencions a
entitats, especialment la Generalitat Valenciana, i la col·laboració d’altres entitats
públiques o ONGD’s per a finançar i executar projectes de sensibilització
desenvolupats a través d’InfoSud. Amb el Servei de Referència Virtual posat en
funcionament l’any 2005, InfoSud ha esdevingut la primera unitat d’informació a
l’estat espanyol que dona aquest tipus de servei, la qual cosa ha permés, d’una
banda, donar visibilitat a InfoSud entre la comunitat universitària i al món en
general, i per altra, esdevindre un
referent com a centre d’informació
especialitzada en cooperació al desenvolupament. En definitiva, ha estat possible
obrir a l’exterior aquest servei amb una ferramenta d’informació digital pionera,
implantada al nostre portal d’Internet, facilitat donar informació i accés a InfoSud
arreu de tot el mon.
Ubicació i horari
InfoSud. Centre de Documentació Sud-Nord
Fundació General de la Universitat de València
Biblioteca de Ciències Socials “Gregori Maians”, 1 a, sud
Campus dels Tarongers, s/n
46022 València
Telèfon: 96 382 87 96
Correu electrònic: infosud@uv.es
Web: http://www.uv.es/infosud
Horari: de 8,30 a 15 h. de dilluns a divendres

20

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

Memòria 2009

Personal
Documentalistes:
Francisca Ginés Huertas. Tècnica responsable d’àrea.
Rosa Vela Casero. Tècnica de projecte.

2.5.3.2 PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ i COOPERACIÖ UNIVERSITÂRIA
L’any 2009 InfoSud ha dut a execució dos projectes:
1. Projecte de sensibilització Expedient GVA 2078-2007
Es la III fase del projecte InfoSud Digital, corresponent a la
convocatòria de “Sensibilització de la Direcció General de
Cooperació al Desenvolupament i Relacions Externes de la
G.V. 2007. Concedit per resolució de 18 de setembre de 2007.
Aquest projecte s’ha executat entre 2008 i 2009.

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 €
Una activitat important d’aqueta fase del projecte ha segut la campanya dirigida als
Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, amb la proposta de crear una xarxa
d’informació especialitzada en cooperació al desenvolupament.

Per Resolució de 18 de setembre de 2007, del conseller d’Immigració i Ciutadania,
de la convocatòria realitzada mitjançant la Resolució de 16 de gener del 2007, per a
la concessió de subvencions destinades al foment d’activitats i projectes de
sensibilització social o educació per al desenrotllament que realitzen organitzacions
no governamentals per al desenrotllament (ONGD), en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana, publicat en el Diari oficial de la Comunitat Valenciana, Num. 5602 de
19/09/2007, va ser concedit un total de 56.421,70 €. Axó suposa una minoració de
7.570 € sobre el total sol·licitat. Aquesta minoració no impedeix la realització del
projecte.
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Amb la col·laboració del Fons Valencia per la Solidaritat s’han fet 8 sessions de
presentació del projecte InfoSud digital als ajuntaments de les tres províncies de la
Comunitat Valenciana.
Durant 2009 el projecte 2078/2007 va finalitzar i s’ha presentà la justificació i
l’informe final a la Generalitat Valenciana amb el 100 % d’execució.
La valoració general de projecte ha sigut molt positiva, des del punt de vista de les
activitats realitzades i de model de xarxa d'informació . InfoSud Digital es un
projecte consolidat, amb projecció nacional i internacional, un projecte global de
referència per a obtindre informació referida al món de la cooperació al
desenvolupament.
L'objectiu general i l'objectiu específic del projecte plantejats en la seua formulació,
han sigut clarament aconseguits. S'han complit al cent per cent les expectatives
inicials. S'ha adquirit i catalogat un fons documental especialitzat sobre cooperació
al desenvolupament, entorn de 500 volums, la qual cosa ha contribuït a enriquir el
ja existent en InfoSud. També, s'ha atés de forma personalitzada entorn a 400
usuaris de perfils diversos com ara membres d'ONGD,s, estudiants, professors,
etc., a més de l'atenció telefònica. S'han realitzat actes amb la proposta de crear
xarxa amb les entitats locals de la Comunitat Valenciana. Durant la campanya,
s'ham compromés varies mancomunitats a signar conveni i afegir-se a la xarxa
d'InfoSud Digital.
La consolidació del Servei “Infosud Digital”, (continuitat de les fases I i II), ha
permés una atenció qualificada a les més de 4000 consultes realitzades en tot el
periode de vigència del projecte, amb un abast territorial d’àmbit internacional.
Creiem per tant que les expectatives de sensibilitzar a través de la informació
proporcionada als usuaris ha complit amb l'objectiu marcat. Cal destacar la
campanya de difusió duta a terme. S'han elaborat una sèrie de productes:
calendaris, tríptics i “clips” que han sigut distribuïts a potencials usuaris i en la
totalitat dels actes públics celebrats per la institució sol.licitant, a fi d'arribar al
màxim de persones.
L'objectiu del projecte és crear una xarxa en col·laboració amb tots els agents
socials relacionats amb la cooperació al desenvolupament: ajuntaments,
universitats valencianes, ONGDs. La subvenció d'aquests projectes ha contribuit a
que InfoSud servisca de referent com a centre de documentació, tant en
investigació com en les accions de desenvolupament.
En conclusió, les accions portades a terme en el projecte han permès sensibilitzar,
informar i servir de suport a la informació sobre la cooperació al desenvolupament,
tant a la comunitat universitària, a la societat valenciana i a nivell internacional.
Rendabilitzem recursos entre el govern valencia i la universitat
2. Projecte de sensibilització. 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 Orde 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 desenrotllament que realitzen organitzacions
no governamentals per al desenrotllament (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 sol·licitada.
L’execució d’aquest projecte ha segut en part en 2009 i una part important serà en
2010.
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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 desenrotllament des de les universitats i les
ONGD valencianes. Concedit per resolució de 11 de juliol de 2008
Expedient: 2030/2008
Cost total del Projecte: 79.607,76 €
Subvencionat per la Generalitat Valenciana: 55.107,76 €
Subvencionat pel PSN: 24.500,00 €
Execució: entre març de 2009 i juny de 2010

3. Curs on line de biblioteconomia. Acció de cooperació universitària al
desenvolupament. XARXA VIVES D’UNIVERSITATS
Durant 2009 la Universitat de València ha participat al Programa Algèria
Universitats (PAU). A través del Patronat Sud-Nord i dels seu centre de
documentació InfoSud
s’ha formulat, gestionat i organitzat el “Curs de
Biblioteconomia i documentació per al personal de la CRUO (Conferència Regional
d’Universitats de l’Oest)”. Al front d’aquesta iniciativa i com a responsables
acadèmics de l’acció han estat el President Executiu del Patronat i Francisca Ginés,
documentalista responsable d’InfoSud. L’any 2009 s’ha formulat l’acció, s’han fet
reunions amb membres de la Xarxa Vives, professors d’Algèria i s’ha realitzat un
viatge a Orà de coordinació i seguiment del projecte. L’acció finalitzarà en 2010.

Aquest és l’organigrama del curs:
2009
ACCIONS
1. Selecció de les
universitats
responsables
(XVU/CRUO).
2. Formació en Moodle
pel professorat
(XVU/CRUO).
3. Diagnòstic
necessitats
(XVU/CRUO).

DATES

G F

2010
M A M

J J A S O N D G F M

ESTADES I ACCIONS
CONCRETES

Març

Maig - Juny
Març –
Juliol

4. Elaboració proposta
del curs (XVU/CRUO)

Setembre Octubre

5. Elaboració materials
curs
(XVU/CRUO)

Novembre
Desembre

6. Difusió del curs a la
CRUO (CRUO).

Novembre
Desembre

- XVU: 13 i 14 maig.
- CRUO: 11, 11 i 18
juny.
- Del 6 al 10 juliol,
estada a la UV d’un
professor d’Orà
- Es defineixen els
continguts del curs, el
professorat i un
calendari.
- Del 5 al 8 de
novembre, estada de 3
professors de la U.V. a
l’Universitat d’Orà.
- Difusió, selecció i
matrícula dels alumnes.

23

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

Memòria 2009

7. Inscripcions (CRUO).

Fins 10
desembre

- Llistat participants.

8. Crear claus d’accés
per estudiants (XVU).

Del 16 al
22
Desembre

Oficina de la XVU

9. Comunicació al
alumnes l’alta en
“Moodle”.

Del 16 al
22
Desembre

Traducció de materials

Del 10 al
22
Desembre

10. Realització curs
(XVU/CRUO)

18 Gener 11 Febrer

11. Avaluació del curs
(XVU/CRUO)

18 - 22
Febrer

12. Tancament i
justificació

Març

- Des de XVU s’enviarà
clau d’accés i
instruccions a cada
alumne.
- S’enviaran a l’Oficina
de la XVU els materials
docents per a la
traducció al francès.
- Durant 4 setmanes es
realitzarà el curs
desglossat en 5
mòduls.
- Viatge dels professors
de CRUO a València per
avaluar l’acció i emetre
l’informe corresponent.
Elaborar l’informe final
de l’acció i entregar-lo
a l’Oficina de la XVU

2.5.3.3 ACTIVITATS D’INFOSUD
1. Selecció, adquisició, registre i catalogació dels fons documentals.
L’any 2009, InfoSud ha disposat d’un pressupost per a l’adquisició de nou fons
bibliogràfic, pressupost destinat a la compra de monografies. La temàtica del
contingut dels llibres versa sobre els temes afins al Patronat Sud-Nord. Per a que el
fons documental estiga a disposició dels usuaris, cal realitzar una sèrie de
processos, com ara:
a) Selecció. Es fa una bibliogràfica per nodrir el fons documental d'InfoSud.
Per a la selecció es consulten diversos catàlegs, de llibrers, editorials,
biblioteques, etc.
b) Adquisició. 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 360 nous volums, que s’han integrat en la col·lecció del catàleg de
la Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de València.
c) Registre. Els llibres es registren en una base de dades pròpia d’InfoSud
d) Catalogació. Els llibres es cataloguen en “Millennium” el sistema de gestió
de biblioteques de la Universitat de València.
e) Ubicació. El teixell, banda magnètica i col·locació dels llibres a la
prestatgeria, la du a terme el personal auxiliar de la biblioteca.
2. Manteniment de la pàgina web
La pàgina web d’InfoSud, es manté i actualitza pel personal documentalista
d’InfoSud. El Tauler d'anuncis i convocatòries, s’actualitza diàriament
informació de tot allò que creiem pot ser susceptible de necessitat d’informació dels
nostres usuaris. Donem informació al dia de:
 Subvencions, ajudes i beques
 Premis, programes i concursos
 Jornades i congressos
 Cursos
 Activitats i esdeveniments
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3. Serveis i usuaris d’InfoSud
Modalitats d’atenció a usuaris en InfoSud: Servei de Referència Virtual, “e-mail”,
telèfon i presencial.
A. Usuaris virtuals. A través del Servei de Referència Virtual, InfoSud Digital,
gestionat per “Question Point” s’ha resolt al voltant de 4.800 demandes
d’informació.
Accions a QP
Recerques a la Base
de Conocimientos
Global
Recerques a la Base
de Conocimientos
Local
Consultes de la Red
global
Consultes redirigides
al Grupo de cobertura
Consultes redirigides a
Grupos cooperativos
Total Consultes
Consultes formulari
Consultes xarxa
global
Consultes entrada
directa
Consultes xat
Total Respostes

GE.

FEB.

MAR.

AB.

MA.

JUN.

JUL.

AG. SET.

OCT
.

NOV
.

DES
.

TOTAL
S 2009

285

377

243

266

246

257

204

16
1

156

214

129

109

2647

0

14

19

19

9

1

8

0

9

6

2

0

87

7

12

6

9

20

6

16

7

5

2

4

6

100

0

0

0

0

187

47

14

11

40

22

24

23

368

60

61

94

75

74

82

58

56

84

68

66

56

834

11
7

17
5

13
7

15
11

14
6

11
6

20
6

6
1

9
5

28
22

13
12

13
11

170
99

2

2

0

0

3

0

2

1

2

0

0

1

13

1
1
14

5
5
32

4
2
29

3
1
32

4
1
25

2
3
13

12
0
27

0
4
6

2
0
16

3
3
40

0
1
27

1
0
28

198
21
289

Total QP
Estadística treta del sistema Question Point

4826

B. Usuaris presencials. En 2009 han hagut vora 750 consultes presencials.
Respecte a la informació que ens demanen els usuaris es variada:
a) Informació de tipus documental. Oferim recerques documentals
personalitzades als diferents usuaris. S’han fet recerques en bases de dades
documentals. Recerques en catàlegs i qualsevol font d’informació relativa a
temes sud-nord.
b) Informació no documental. Informació relativa a la cooperació al
desenvolupament i temes afins com legislació, normativa, beques, ajudes,
convocatòries, etc.
C. Visites de grups: InfoSud ha estat visitat per diferents grups d’estudiants de la
Universitat de València. Acompanyats dels professor, estudiants de màsters,
postgraus i de assignatures com “Educació per al desenvolupament”, han visitat el
centre. Després han fet ús del SRV per a l’elaboració de treballs, tesis, etc.

4. Accions singulars
InfoSud ha participat en totes aquelles activitats
organitzades pel Patronat Sud-Nord en las què s’ha
considerat convenient la seva presència.
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1. InfoSud va participar en un esdeveniment organitzat per la ONGD “La tenda de
Tot el Mon” el 3 d’octubre de 2009, amb la ponència “InfoSud: un modelo de
dinamización de la información y documentación para la cooperación”
2. Xarxa RECIDA
InfoSud s’ha consolidat com a membre de la Xarxa RECIDA, xarxa de centres de
informació i documentació ambiental. RECIDA va nàixer l'any 2002 al si d’uns
seminaris de centres de documentació de medi ambient i espais naturals protegits,
emmarcats en la línia de Seminaris Permanents del Centro Nacional de Educació
Ambiental CENEAM, del Ministerio de Medio Ambiente. http://www.mma.es/ceneam
InfoSud forma part d’aquesta xarxa des de l’any 2007. InfoSud, a través del seu
personal, participa en el desenvolupament de la Xarxa RECIDA aportant la seva
experiència. Cada any s’organitza un seminari en el que InfoSud participa
activament.
3. Alumnes en pràctiques formatives a través d’ADEIT
InfoSud acull alumnes dels plans d’estudis de la Universitat de València. Oferta una
plaça a través d’ADEIT a la titulació “Biblioteconomia i Documentació”, practicum de
la titulació, per al curs acadèmic 2009-2010.
L’alumne Pau Pastor López, ha fet 200 hores de pràctiques en InfoSud en el segon
quadrimestre, es a dir, dins de l’any 2009.
5. Assistència a congressos, jornades, etc.
1. VIII Seminari de Centres de Documentació Ambiental i d'Espais Naturals
Protegits. La Laguna, Tenerife, 24, 25, 26 de Junio de 2009
Rosa Vela, documentalista d’InfoSud, ha estat present al Seminari de
Documentació Ambiental i Espais Naturals. El CENEAM ha creat un directori de
centres de documentació en el que InfoSud està inclòs. Veure “Centro de
Documentación
CENEAM”
en:
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/centro_documentacion/
catalogos_doc_ceneam/centros_mapa.htm
2. Congrés d l’IFLA
Congreso Mundial de Bibliotecas e Información: 75 Asamblea y Congreso General
de la IFLA "Las bibliotecas crean futuros partiendo de la herencia cultural". 23-27
de agosto del 2009, Milán, Italia
http://www.ifla.org/annual-conference/ifla75
Al congres ha assistit Francisca Ginés, documentalista de InfoSud, en representació
del Patronat Sud Nord de la Fundació General de la Universitat de València. Infosud
ha participat al congrés amb un treball. En la modalitat de “Pòster”, InfoSud ha
presentat el seu projecte InfoSud Digital.
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Pòster
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2.5.4. PROGRAMA DE BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI

1.- AJUDA A TAXES – CURS 2008-2009
2.- BEQUES RESIDÈNCIA CODESENVOLUPAMENT
3.- BEQUES ARCADI GOTOR
4.- BEQUES 0’7. Entitat col.laboradora
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1.‐ AJUDA A TAXES – CURS 2008‐2009

CONCESSIONS AJUDA A TAXES CURS 2008‐2009
ÀREA/NIVELL
CC. EXPERIMENTALS

TOTALS
5

CC. SOCIALS I JURÍDIQUES

20

CC. DE LA SALUT

49

ENSENYAMENTS TÈCNICS

10

HUMANITATS
MÀSTERS OFICIALS
DOCTORATS

2

86

33,73%

111
58
TOTALS

169
66,27%
255 100,00 %
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DISTRIBUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA AJUDA A TAXES CURS 2008‐2009
IMPORT
%
ÀREA/NIVELL
HUMANITATS

699,16 €

0,43%

CC. EXPERIMENTALS

1.841,05 €

1,14%

ENSENYAMENTS TÈCNICS
CC. SOCIALS i JURÍDIQUES

4.227,54 €

2,63%

8.336,15 €

5,18%

CC. DE LA SALUT

21.981,22 €

MÀSTERS OFICIALS

98.608,48 €

DOCTORATS

25.180,38 €
TOTALS

37.085,12 €

13,66%

23,05 %

61,30%
123.788,86 €
160.873,98 €

15,65%

76,95%
100,00 %
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CONCESSIONS AJUDA A TAXES CURS 2008‐2009 (per sexe)
ÀREA/TITULACIÓ
HOMES
DONES
TOTALS
1

4

5

CC. SOCIALS I JURÍDIQUES

12

8

20

CC. DE LA SALUT

14

35

49

ENSENYAMENTS TÈCNICS

7

3

10

HUMANITATS

0

2

2

MÀSTERS OFICIALS

53

58

111

DOCTORATS

31

27

58

TOTALS

118

137

255

%

46,27%

53,73%

100,00%

CC. EXPERIMENTALS
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PROGRAMA 07 – AJUDA A TAXES – CURS 2008‐2009
CONCESSIONS MÀSTERS OFICIALS PER ÀREES
%
ÀREES
CONCESSIONS
5
CC. EXPERIMENTALS
4,50%
89
CC. SS. I JURÍDIQUES
80,18%
10
CC. DE LA SALUT
9,01%
0
ENSENYAMENTS TÈCNICS
0,00%
7
HUMANITATS
6,31%
111
TOTALS
100,00%
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PROGRAMA 07 – AJUDA A TAXES – CURS 2008‐2009
CONCESSIONS MÀSTERS OFICIALS PER ÀREES
%
ÀREES
CONCESSIONS
CC. EXPERIMENTALS

4.987,79 €

5,06%

CC. SS. I JURÍDIQUES

82.240,74 €

83,40%

7.628,37 €

7,74%

0,00 €

0,00%

3.751,58 €

3,80%

98.608,48 €

100,00%

CC. DE LA SALUT
ENSENYAMENTS TÈCNICS
HUMANITATS
TOTALS
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2.‐ BEQUES RESIDÈNCIA
CODESENVOLUPAMENT

BEQUES RESIDÈNCIA CODESENVOLUPAMENT CURS
2008‐2009
Pressupost aprovat 36.000,00 €
Nº
Import
beneficiaris
Octubre 2008
6
8.000,00 €
Novembre 2008
7
Desembre 2008
7
Gener 2009
7
2.800,00 €
Febrer 2009
7
2.800,00 €
Març 2009
7
2.800,00 €
Abril 2009
7
2.800,00 €
Maig 2009
7
2.800,00 €
Juny 2009
7
2.800,00 €
Juliol 2009
6
2.400,00 €
Agost 2009
Setembre 2009 7 (parcials)
1.345,30 €
TOTAL
28.545,30 €
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3.‐ BEQUES ARCADI GOTOR

BEQUES ARCADI GOTOR CURS 2008‐2009
Pressupost aprovat 6.210 €
Nº beneficiaris
Import
[beques parcials]

Setembre 2008
Octubre 2008
Novembre 2008
Desembre 2008
Gener 2009
Febrer 2009
Març 2009
Abril 2009
Maig 2009
Juny 2009

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

2.400 €

1.800 €

1.800 €
TOTAL

6.000 €
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2.5.4.6 BEQUES I AJUDES DEL PROGRAMA 0,7 GESTIONADES COM A
ENTITAT COL·LABORADORA
La Comissió 0’7 de la Universitat de València ha assignat al Patronat Sud-Nord la
gestió administrativa i control pressupostari d’algunes línies pressupostàries del
pressupost 0’7 de la Universitat de València. El Patronat les gestiona com a entitat
col·laboradora de la Universitat.
Aquestes gestions són essencialment els
programes de beques, la convocatòria i resolució de les quals correspon a diverses
instàncies de la Universitat de València.
1. PROGRAMA DE BEQUES PER A ESTUDIANTS PROCEDENTS DE 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 son 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 col·legi major amb manutenció, 250 euros mensuals i una assegurança mèdica no
farmacèutica.
El curs 2008-2009 es van concedir dues noves beques i dues pròrrogues. Van ser
10 beques al llarg de l’any.

2. BEQUES DONA I DESENVOLUPAMENT
Programa convocat pel Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació en
col·laboració 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 Valencia del màster oficial Gènere i Polítiques d’Igualtat.
Es convoquen 6 beques de cooperació per a professores y/o estudiantes de
postgrau: del Brasil, Colòmbia, Tunísia i el Marroc.
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 col·legi major universitari en el període
comprès entre EL 20 De setembre de 2009 i el 20 de juliol de 2010; assegurança
mèdica no farmacèutica; i 250 euros mensuals (quantitat subjecta a les retencions
fiscals corresponents).
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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 del 2009 i acabà el desembre del 2009. La
dotació econòmica d’aquesta beca va ser de 500 euros mensuals.
El nombre de beques resoltes aquest any va ser de 3 i la durada va ser des de
setembre de 2009 fins al juliol de 2010.
El Patronat Sud-Nord gestionà l’estada de les becades en un col·legi major a la UV
pel temps de la beca, pagà 250 euros el mes, excepte impostos, el viatge des de la
residència fins al col·legi major i tornada, una assegurança mèdica no farmacèutica i la
matricula del màster.
A més, el Patronat Sud-Nord realitzà les tasques d’ajuda per obtenir els visats
oportuns.
3. BEQUES COL·LEGIS MAJORS
Convocatòria de beques de residència als col·legis 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 2008-2009 l’han gaudit sis
estudiants, cinc al Col·legi Major Lluís Vives i un 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, són amb caràcter improrrogable, i 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 tinguen subscrit algun conveni de cooperació amb la Universitat de
València.
El nombre de beques concedides va ser de 19. El període d’estada a la Universitat
fou entre un i quatre mesos, en el període comprés entre el gener i el desembre del
2009, sempre dins el període lectiu.
Aquestes incloïen el pagament del viatge, l’estada i la manutenció completa en un
col·legi 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 s’hi incloïen els cursos de doctorat i l’exacció de taxes de matrícula.
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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.
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 col·laboració.
En va ser la característica principal 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 2009 es van concertar 29 viatges de professors de la UVEG amb destinació a
universitats iberoamericanes i 18 allotjaments de professors procedents d’universitats
iberoamericanes amb conveni amb la Universitat de València.
6. PROGRAMA DE BEQUES VOLUNTARIAT UNIVERSITARI NACIONS UNIDES
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 NU per als objectius de
desenvolupament del Mil·lenni.
Els destinataris d’aquesta convocatòria són els estudiants matriculats a 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, en el curs 2009-2010. Queden exclosos de la convocatòria els estudiants
matriculats en màsters o postgraus no oficials.
En aquest exercici la beca va ser adjudicada a Iria Souto Salom.
La participació de la becada suposà, despeses de formació per a l’eixida, la
assignació d’una ajuda monetària per 6 mesos, una assegurança mèdica i un bitllet
d’anada i tornada al país de destí.

7. BEQUES DOCTORAT BOLÍVIA
Convocatòria presentada pel Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació.
L’objectiu d’aquesta convocatòria és realitzar, durant l’any 2009, 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 cinc i el període d’estada a la Universitat
fou de dos mesos com a màxim, en el període comprés entre setembre i desembre de
2009, sempre dins el període lectiu.
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Aquestes incloïen el pagament del viatge, l’estada i la manutenció completa en un
col·legi 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 s’hi 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 2008-2009 es va cobrir l’allotjament i la manutenció al
Col·legi Major La Coma de dotze estudiants que provenien de països en via de
desenvolupament, en el marc del conveni signat amb el Col·legi.
En virtut d’aquest conveni, el Patronat Sud-Nord complementa el pressupost
d’aquestes beques per un import que resulta de la diferència entre el cost del
col·legi La Coma i un col·legi major de la Universitat de València.
Aquesta quantitat va destinada al col·legi La Coma per a estudiants amb majors
necessitats.

9. EXACCIÓ TAXES DOCTORAT
En aquesta convocatòria poden concórrer els estudiants dels cursos de doctorats
realitzats a l’estranger, a mes de becaris d’universitats amb convenis, per sol·licitar
l’exacció de les taxes corresponents.
Al curs 2009-2010 trenta-un becaris van gaudir de l’exacció de les taxes de
doctorat, per un import de 19.672,80 euros amb càrrec al Programa Beques 0,7.
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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 sol·licitar-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 els temes que li són propis es concreta
en l’acord d’iniciar i mantenir una col·lecció de títols o
monografies que es presenten com a proposta d’edició per
diversos especialistes, professors o investigadors en cada
matèria.
En col·laboració amb el Servei de Publicacions de la
Universitat de València, crea en 2001 la col·lecció «La Nau
Solidària». En 2009 s’ha gestionat l’edició de quatre nous
títols:
Fuentes de información en medio ambiente, és el
número 10 de la col·lecció i ha estat preparat pel professor
Alejandro de la Cueva Martín i Francisca Ginés Huertas. El
treball ofereix una descripció de fonts d’informació útils i
bàsiques per a aquells que han de prendre decisions sobre
qüestions que afecten al medi ambient.
Desarrollo, seguridad alimentaria e
internacionalizacion en el Magreb serà el número 11
de la col·lecció i en ell s’aporten les comunicacions i
ponències de professors de les universitats valencianes i
de les universitats del Magreb participants (Universitat de
Tunísia, Universitat de Tiaret, Universitat d’Orà i d’altres).
Las
garras
del
águila:
dinámica de las relaciones
entre EE.UU y América Latina. S’ha procedit a la
traducció i preparació de l’edició del text de Peter H.
Smith. Aquesta iniciativa la coordina la professora Nuria
Tabanera, membre del Ple, i es tracta de la traducció d’un
títol ja publicat en anglés.
Sueños
de
bolsillo.
Menores
migrantes
no
acompañados en la Comunitat Valenciana. Estado
actual y nuevas tendencias. En col·laboració amb la
Fundació Tarrés el Patronat ha decidit en 2009 publicar en
la Col·lecció La Nau Solidària aquest títol, amb el cofinançament de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania de
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la Generalitat Valenciana.
Durant 2009 es continuen venent els títols editats pel Patronat Sud-Nord: bé siga a
través de la col·lecció La Nau Solidària o en col·laboració fins l’exhaurimenti
mentre no reste exhaurida l’edició realitzada en el seu moment. Durant aquest anys
els títols més venuts han estat els editats en 2008 com ara “Las ONGD y la
cooperación internacional para el desarrollo”, coordinat pel professor Isidro
Antuñano ; i Xiquets i xiquetes saharauis. Guia alimentaria per a famílies d’acollida,
coordinat pel professor José Miguel Soriano.
2.5.5.2. Xarxa Vives d’Universitats. Comissió de Solidaritat
En 2009 la Universitat de
València ha presidit la Xarxa.
durant el segon semestre de
l’any. La presidència executiva
del Patronat està delegada pel
Rector com a representació de la
Universitat de València en la Comissió de Cooperació i Solidaritat de la Xarxa.
Aquesta Comissió en els darrers anys ve desenvolupament accions de cooperació
en el marc del Programa Algèria Universitats (PAU). Durant 2009 s’han
desenvolupat les accions de la II Fase d’aquest programa. El Patronat Sud-Nord ha
desenvolupat i coordinat algunes d’aquestes accions:
Exposició Algèria: un país també denominat Al-Jaza’ir.
En 2009 aquesta exposició de la Xarxa ha estat exhibida als
diversos campus de la Universitat de València per períodes
de quinze dies en cada campus (Blasco Ibàñez, Burjassot i
Tarongers). La inauguració de l’exposició i de tot el circuit
va ser en el vestíbul de la Facultat de Geografia i Història el primer d’octubre a les
12:30 h. L’acte va estar presidit epl Rector de la universitat de València, Francisco
Tomàs; la coordinadora acadèmica del PAU-Xarxa Vives Anna Mata, i la Degana de
la Facultat Elena Grau. L’acte va comptar amb la presència d’un bon nombre de
membres de l’equip rectoral, estudiants i professors de la facultat així com
representants d’institucions valencianes.
Curs virtual sobre Biblioteconomia i Documentació per a professionals de
les universitats algerines: aquest curs ha estat gestionat des del Patronat SudNord i InfoSud, sota la direcció del president executiu, la coordinació acadèmica de
la documentalista responsable d’InfoSud Francisca Ginés i la coordinació tècnica i
executiva del cap tècnic responsable del
Patronat Ximo Revert. L’acció ha
comptat amb l’assessorament de la
directora tècnica del Servei d’Informació
Bibliotecària del a Universitat Victoria
Garcia Esteve.
L’acció se descriu amb més detall en la
secció d’aquesta memòria destinada a
l’Àrea de Documentació del Patronat:
Infosud. En 2009 s’ha elaborat tot el
programa d’activitats conduents a
conformar aquest curs destinat a les
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universitats de l’oest algerià organitzades a l’entorn de la Conferència de Rectors de
les Universitats de l’Oest (CRUO). A través de la Xarxa Vives una delegació de la
Universitat de València s’ha desplaçat a Orà en novembre per definir objectius i
posar en funcionament tots els mecanismes d’aquesta acció formativa que
s’executarà en febrer de 2010. Prèviament una delegació oranesa es va desplaçar a
la nostra universitat per iniciar la formulació, cronograma i perfil de l’acció en juliol
de 2009.
Durant 2009 i amb la col·laboració i coordinació
del Patronat ha eixit publicada l’edició especial de
BUC, dedicada monogràficament a la cooperació
universitària al desenvolupament. Aquest butlletí
de la Xarxa Vives té un tiratge de 40000
exemplars i està dirigit a 25000 professors
universitaris. Com a projectes de cooperació i solidaritat de la Universitat de
València destacats s’ha aportat l’experiència del Centre de Salut de El Salvador i
InfoSud.
2.5.5.3. Premi Manuel Castillo d’estudis i divulgació sobre cooperació al
desenvolupament humà i la pau
En 2009 el Patronat Sud-Nord ha
redefinit el contingut, format i objectius
de la convocatòria dels Premis Manuel
Castillo.
Amb
més
dotació
pressupostària i eliminant l’anterior
convocatòria de beques d’investigació la
iniciativa passar a tenir un caràcter
anual i s’atorguen premis a treballs ja
publicats
en
dues
modalitats:
a
monografies d’investigació universitària i
a reportatges periodístics. La publicació
d’aquests treballs estava compresa entre
setembre de 2008 i octubre de 2009. El
tema o continguts dels treballs ha de
tractar
sobre
la
cooperació,
el
desenvolupament humà o la pau. La
convocatòria va servir per difondre i
recuperar la figura la D. Manuel Castillo.
Les rendes del seu llegat promogueren
la creació del Patronat Sud-Nord al sí de
la
Universitat
de
València.
La
convocatòria va tindre un ample ressò
en els mitjans de comunicació així com
la notícia de l’acte de lliurament del
premi.
Per a la nova convocatòria s’ha realitzat un sistema de participació on line via
internet que servirà per a pròximes convocatòries anuals. Les candidatures poden
ser proposades per lectors interessats o a proposta dels mateixos autors.
El jurat va estar integrat per:
Francisco Tomás Vert
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Rector de la Universitat de València i President del Jurat

Pilar Collado Capilla

José María García Álvarez-Coque

Joaquin Azagra Ros

Joaquin García Roca

Cristina Ramón

Ximo Revert Roldan

Directora General de Cooperació i Solidaritat de la
Generalitat Valenciana

President Executiu del Patronat Sud-Nord de la Universitat
de València

Presidenta
Coordinadora Valenciana de ONGD

En representació del llegat Manuel Castillo
Membre del Ple del Patronat Sud-Nord

Expert en cooperació i membre del Ple del Patronat Sud-Nord

Secretari del Jurat
i Cap tècnic del Patronat Sud-Nord

S’han presentat un total de 14 candidatures.
Titulo de obra

Autor

Editorial / Medio

Las ongd y la cooperación internacional al desarrollo

Antuñano

La Nau Solidaria. Patronat sud-Nord

Ciència i exili. La diàspora dels científics republicans

Joan Lloret Pastor

Revista Mètode.

Niños y niñas saharauis: Guia alimentaria para las
familias de acogida/Xiquets i xiquetes sahrauís: Guia
alimentària per a les famílies d´acollida

Jose Miguel Soriano del Castillo

Publicacions de la Universitat de València

Migraciones, conflictos y cultura de paz

Vicente Martínez Guzman, Eduardo
Andrés Sandoval Forero (eds.)

Bonobos Editores (Mèxic)

La integración imperfecta de los que vienen y los que
están en España

Benjamin Said

Article publicat en l’ obra col.lectiva "Filosofia en
acción. Retos para la paz en el siglo XXI".
Editat per Publicacions de la Universitat
Jaume I de Castelló, pp. 331-357

Filosofía en acción. Retos para la paz en el siglo XXI

Sonia París Albert / Irene Comins
Mongol 8eds).

Publicacions de la Universitat
Jaume I de Castelló

La sociedad ética. Indicadores para evaluar éticamente
una sociedad

Juan Carlos Siurana Aparisi

Editorial PROTEUS. Colección siglo XXI: Ética
actual. Barcelona,

¿El problema de la migración? Del discurso de la
"sospecha" y del "sueño" a una vision pacífica,
compleja e imperfecta de este fenómeno

Francisco Alfaro Pareja

Article d’ investigació publicat dins l’obra
Col.lectiva editada per Bonobos Editores, Mèxic.
Amb la col.laboració de Bancaixa, 190 pp.

Atrocidades para "curar" la homosexualidad

Sergio Delgado Martorell

Edició electrònica de la Revista

Cooperación y desarrollo

Inés Soler Julve

Diario El Boletín

Mi nombre es nadie. El viaje más antiguo del mundo

Carla Fibla García Sala

Editorial Icaria

Migracions i ciutadania

Col.lectiu Editorial Revista EINES

Revista EINES

Ruanda tiene quien le cure

José Piquer Martínez

Diario Las Provincias

Senegal y los objetivos de Desarrollo del Milenio
(Catàleg i DVD)

Ignacio Yñurrigarro Bontá / Rafael
García Maties

Edita ONGD Musol.

L’acte de lliurament del premi es va realitzar el 18 de gener de 2010 en la Sala de
Juntes de l’Edifici històric de La Nau. Va estar presidit pel Rector de la Universitat
de València i va comptar amb la presència i intervenció dels premiats, davant un
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nombrós públic que a títol personal o institucional volgueren participar i
acompanyar els premiats:
Premi Manuel Castillo 2009 . Modalitat Monografia d’investigació
Migraciones, conflictos y cultura de paz, de Vicent Martínez Guzmán.
Accèssit: Ciència i exili. La diàspora dels científics republicans, coordinat per Joan
Lloret Pastor.
Premi Manuel Castillo 2009 . Modalitat Reportatge periodístic
Mi nombre es nadie. El viaje más antiguo del mundo, de Carla Fibla.

2.5.5.4. Campanyes de sensibilització universitària
En 2009 han estat diverses les iniciatives de sensibilització i educació per al
desenvolupament que ha realitzat el Patronat entre la comunitat universitària i la
societat valenciana.
1.- Exposició sobre la cooperació universitària al desenvolupament i els
objectius de desenvolupament del mil·lenni
Es tracta d’una iniciativa de sensibilització
entre la comunitat universitària que la
Universitat de València va encomanar al
Patronat. En 2007 es van preparar els
continguts
de
l’exposició
en
estreta
col·laboració amb la Coordinadora Valenciana
d’ONGD i en la línia de promoure i col·laborar
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
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Universitat i evidenciar el text i els reptes que posen de manifest els objectius de
desenvolupament.
Durant 2009 la Coordinadora Valenciana d’ONGD,s i el Patronat han continuat
facilitant i instal·lant aquesta exposició en diverses universitats, municipis
valencians amb motiu de la celebració d’actes solidaris.
2.- Campanya sobre els ODM amb la Fundación para la Cooperación APYSolidaridad en Acción.
A petició i proposta d’aquesta ONGD espanyola,
en 2009 el Patronat ha realitzat una enquesta i
accions de sensibilització sobre el grau
coneixement
dels
Objectius
de
Desenvolupament del Mil·lenni per part dels
universitaris valencians. Aquesta organització
ha presentat als estudiants en els tres campus
de la Universitat una enquesta i ha realitzat
unes jornades de reflexió amb xerrades,
seminari i un taller amb les participants. En
aquesta jornada celebrada del 28 al 29 d’abril
s’ha presentat els resultats de l’enquesta
realitzada amb anterioritat.
S’ha presentat un informe dels resultats sobre
un total de 400 enquestes realitzades. De
manera general destaca el baix coneixement
dels estudiants universitaris pels ODM. Una
vegada llegits i coneguts un 93,5% valoren
com a molt importants el objectius marcats.
Dels vuit Objectius consideren més importants
el primer i l’últim.

A la universitat de València l’acció
de maig de 2009: una exposició,
jornades amb ponents constituïen
Directora General de Cooperació
Executiu del Patronat.

3.- Campanya sensibilització sobre salut
mental, pobresa i països empobrits.
Associació Juan Ciudad.
En col·laboració amb l’entitat Juan Ciudad el
Patronat ha organitzat una iniciativa per
sensibilitzar la comunitat universitària en temes
de salut mental i pobresa. Es tracta d’una
campanya a totes les universitats valencianes.
es va realitzar en la facultat d’econòmiques el 7
lliurament de materials de sensibilització i unes
el programa d’actes que va ser inaugurat per la
Pilar Collado amb la intervenció del President

2.5.5.5. Accions singulars
Comissió de concessió d’ajudes a projectes de cooperació del CADEDelegació d’Estudiants
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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 juny i s’atorgaren ajudes a un total de 10 iniciatives que han obtingut
finançament d’aquesta convocatòria. El president del Patronat va delegar el cap
tècnic del Patronat per a la comissió.
Cicle de la CAM “Llotgeta” sobre violència de gènere”
El Patronat Sud-Nord a petició dels organitzadors ha donat suport a través
d’InfoSud a la celebració d’aquest cicle presentant una selecció bibliogràfica sobre
el tema i donant a conèixer als assistents el servei que presta el seu centre de
documentació especialitzat, InfoSud. De l’acció se n’ha encarregat Rosa Vela,
documentalista d’InfoSud.
VII Congrés internacional de IDEA
El president Executiu del Patronat ha
participat a petició dels organitzadors en aquest
congrés internacional. Aquesta setena edició s’ha
celebrat a València en la seu de l’Obra Social de
Bancaixa del 2 al 4 de desembre de 2009. El
professor Azagra ha intervingut en la taula
redona sobre educació per al desenvolupament
junt amb Alejandra Boni, Luís Miguel Lázaro i
José Féliz Lozano.
Comissió de preselecció de becaris del
Programa de Voluntariat Universitari de
Nacions Unides per als ODM, del CADEDelegació 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 2009 la
Comissió va analitzar 42 expedients i les Nacions Unides van seleccionar 4
candidats.
Curs sobre Emigración, inteligencia y
políticas públicas
El professor Azagra com a President Executiu
del Patronat ha intervingut amb una sessió del
curs organitzat per la Facultat de Dret de la
Universitat de València sobre el tema de “La
emigración:
una
perspectiva
econòmica”,
celebrat els dies 18 al 20 de febrer de 2009.
Curs sobre ¿Hacia una nueva guerra fría?
El professor Azagra com a President Executiu
del Patronat ha intervingut amb una sessió del
curs organitzat per la Facultat de Dret de la
Universitat de València sobre el tema de “África
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al inicio del siglo XXI”, celebrat els dies 28 al 30 d’abril de 2009.
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.
Col·laboració en l’edició del llibre sobre Nutrició i cooperació al
desenvolupament
El Patronat Sud-Nord, a petició del coordinador de l’edició i director de l’Observatori
de Nutrició i Cooperació al Desenvolupament de la Universitat de València, prof.
José Miguel Soriano ha col.laborat aportant un text de reflexió sobre els reptes de
la cooperació universitària al desenvolupament, elaborat pel cap tècnic responsable
del Patronat. Ximo Revert. Aquesta edició està finançada per la Generalitat
Valenciana i és el resultat de les ponències de les jornades realitzades en desembre
de 2008 amb el suport de gestió i econòmic de la Càtedra UNESCO i el Patronat
Sud-Nord.
Col·laboració amb el Deganat de la Facultat de Filosofia i Ciències de
l’Educació
A petició del centre, el Patronat a fet una aportació econòmica per contribuir a les
despeses d’una acció de cooperació amb un professor mexicà Martínez Rizo en
octubre de 2009.
Jornades de la Fundació CEPS
En primavera de 2009 s’han celebrat un seguit de conferències, taules redones i
xerrades sobre els ODM sota el títol 8 Objetivos: expresiones de la utopia del
Milenio. El President del Patronat Sud-Nord va intervindre en la sessió de 2 de juny
dedicada a reflexionar sobre aconseguir l’ensenyament primari universal.
Coordinadora Valenciana d’ONGD’s
El Patronat ha mantés una fluida relació de
treball amb la Coordinadora Valenciana,
atenent les peticions de col·laboració,
assessorament i de gestió que se’ns ha
sol·licitat.
Com a membres de la entitat
anualment el patronat ingressa la seua quota
de soci corresponent. En 2009 s’ha produït la
renovació de la Junta Directiva de la
Coordinadora. Tan la presidenta que deixava el càrrec com la què assumia el nou
repte s’han dirigit al Patronat per agrair la col·laboració mantinguda i renovar la
nostra confiança, respectivament.
També hem participat i aportat les dades sol·licitades per a la confecció de la nova
guia-directori d’ONGDs valencianes que ha eixit publicat en desembre de 2009.
Difusió Mapa de Peter’s: “Un mapa de dimensió més real”
El Patronat s’ha sumat a la campanya de difusió del Mapa de Peter entre els
docents i col·laboradors universitaris a l’efecte de treballar i utilitzar aquesta imatge
del món com a ferramenta i element de representació del món més acord amb una
visió més global i menys etnocèntrica del planeta. S’han distribuït més de 50
unitats d’aquest mapa en la Universitat de València. El Patronat se suma així a la
iniciativa de les ONGD’s per utilitzar una dimensió gràfica més real del món.
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Jornadas de la Fundació FOESSA
El President Executiu del Patronat ha intervingut en les
jornades sobre Exclusión y Desarrollo Social que se varen
realitzar
els dies 24, 25, 30 y 31 de
març en la
Universitat de València. La ponència va tractar sobre la
situació social i econòmica d’España en el món des de la
perspectiva pròpia de les jornades.

XV
Jornades
democràcia.

sobre

Diversitat,

immigració

i

Al febrer de 2009 es va organitzar, com cada any, en
col·laboració amb la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb el
Immigrants, les jornades de debat a la Universitat sota el
títol Crisi, immigració. Una associació tendenciosa,
Aquestes jornades pretenen eliminar els estereotips que es generen tenint en
compte la situació econòmica. Les sessions es varen desenvolupar amb grtan
assistència de públic. Especialment persones immigrants en terres valencianes. La
programació va ser:
Dimecres 18 de febrer
La inauguració de les jornades a càrrec de Joaquín Azagra, president executiu del Patronat Sud-Nord de
la Fundació General de la Universitat de València. A continuació, Miguel Pajares, doctor en Antropologia
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Social de la Universitat de Barcelona, va oferir la ponència «Immigració i mercat de treball en l’actual
context de crisi econòmica».
Dijous 19 de febrer
A la sala de muralla, Francesc Torres, doctor en Sociologia i professor de la Universitat de València,
abordà la situació dels
immigrants en l’actual
situació econòmica a
través de la ponència
«Crisi, canvi normatiu i
construcció social de
l’immigrant».
Divendres
20
de
febrer
Les jornades varen
concloure el amb la
taula redona «La veu
de
les
persones
immigrants. Subjectes actius del procés migratori», que comptarà amb la presència d’Amadou Bamba
Fall, del Senegal; Cherifa Ben Hassine, de Tunísia, i Bolivia Izurieta, de l’Equador.

Pacte valencià contra la pobresa. Campanya Pobresa
Zero
El Patronat Sud-Nord, com a entitat que va promoure
l’adhesió de la Universitat de València a la Companya Pobresa
Zero, ha col·laborat en l’organització dels actes al voltant de la
signatura del pacte valencià contra la pobresa. En primer lloc
en la celebració d’unes jornades sobre el tema en 25 de febrer de 2009 en l’entorn
del Fòrum de Debats. També ha facilitat la instal·lació de l’exposició sobre el ODM i
la cooperació universitària, i finalment el Patronat ha estat convidat i ha participat
en l’acte de la signatura del Pacte valencià contra la pobresa que s’ha signat el
5 de maig de 2009 en el Paranimf de la Universitat. L’acte va comptar amb la
intervenció de tots els partits polítics amb representació parlamentària.
En octubre el Patronat Sud-Nord va
sumar-se a la convocatòria de
manifestació
en
València
per
l’erradicació de la pobresa. El
President Executiu del Patronat va
acceptar la invitació, cursada per la
plataforma social “Pobresa Zero”, a dur la pancarta que va encapçalar la
manifestació.
Pràctiques de cooperació i tutories
El Patronat Sud-Nord durant 2009 ha tutoritzat les pràctiques d’alumnes del Máster
oficial de Cooperació al Desenvolupament que organitza la Universitat de València i
la Universitat Jaume I de Castelló a través de l’Institut Interuniversitari de
Desenvolupament Local (IDL). Del conjunt de sol·licituds el Patronat, a través del
Cap Tècnic, Ximo Revert, ha tutoritzat les pràctiques internacionals de 12 alumnes
amb destins com ara Marroc, Brasil, Algèria, o Senegal.
Col·laboració amb el Programa UCRAÏNA 2000
Com cada estiu, el Patronat col·labora 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
col·laborat assumint els costos de manutenció i allotjament de Lidiya Ponomar i
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Larisa Kulik, del 13 de juliol al 25 d’agost de 2009. El balanç i l’informe de
l’associació ha estat molt satisfactori.
Visita Rector de la Universitat Ibn Kaldun de Tiaret (Algèria)
El passat 3 de juliol de 2009 el Patronat va organitzar i coordinar els actes de la
visita oficial del Rector de la Universitat Ibn Kaldun de Tiaret (Algèria) a la
Universitat de València. Aquesta visita es produeix rere l’èxit i la línia de treball
encetada en el seminari universitari internacional sobre Seguretat alimentària,
desenvolupament agrari, i internacionalització al Magrib organitzat des de la
Càtedra Mediterrània. L’objectiu de la visita és confirmar la disponibilitat de la
Universitat de Tiaret per organitzar en 2010-2011 el pròxim seminari i iniciar un
calendari de treball i col.laboració per a la bona consecució d’aquesta iniciativa. La
Delegació algerina va estar integrada per

Delegación Argelina de la
Universidad de Tiaret
RECTOR
DECANO
PROFESSOR

Nasreddine Hadj Zoubir, Doctor en Física
Mohamed Sahnoune (Decano de Facultad de Agronomia i CC.
Veterinarias) de la Universidad de Tiaret
Mohamed Senou, coordinador de la
iniciativa.

La reunió de treball amb aquesta
delegació durant tota la jornada
va
realitzar-se
amb
la
participació i intervenció dels
professors i membres del Ple del
Patronat José Luis Miralles, Josep
Maria Jordan Galduf, José Maria
García
Álvarez-Coque,
i
el
President Executiu del Patronat.
Jornada
de
Cooperació
Internacional
al
Desenvolupament. Diputació
de València
Amb el títol de “La cooperació
com a acció municipal de
solidaritat”
la
Diputació
de
València va invitar al Patronat
Sud-Nord
a
intervenir
en
aquestes jornades. Ximo Revert i
Francisca Ginés varen presentar
la ponència sobre “La cooperació
universitària amb els municipis:
la xarxa InfoSud digital”. Al
finalitzar el diputat responsable
de l’àrea de cooperació de la
Diputació es va reunir amb els
intervinents
i
el
President
Executiu del Patronat Sud-Nord.
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La jornada va ser el 2 de desembre de 2009.
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 2009,: 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.
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 i d’altres agents socials de la cooperació. En 2009 el canal televisiu
“Todostelevisión” s’ha dirigit al Patronat Sud-Nord per formalitzar un conveni de
col·laboració per difondre les seues activitats i aportar la veu d’experts universitaris
a programes i activitats de sensibilització en cooperació al desenvolupament,
solidaritat i immigració.
._._._._ oo0oo_._._._.
:::::::::::::::::::::::::::::
Aquest esborrany de la memòria d’activitats del Patronat Sud-Nord va ser presentat al Ple de la Fundació
General de la Universitat de València

per a la seua aprovació junt amb el tancament econòmic de

l’exercici i els comentaris pressupostaris corresponents.
València, 22 de març de 2010
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Liquidació del pressupost - 2009
Distribució del Pressupost per Programes
Despeses Pressupostàries
Despeses

Pressupost

Realitzat

Ingressos Pressupostaris
Ingressos

Pressupost

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 III - 2078/2007
1.2.2 Projecte InfoSud-Fase IV - 2030/2008
1.3 Càtedres Bancaixa
1.3.1 Càtedra UNESCO i Mediterrània
1.4 Programa Manuel Castillo

120.000,00 €
9.000,00 €
30.087,76 €
10.000,00 €
6.210,00 €
36.000,00 €
10.000,00 €

21.151,03 €
55.107,76 €

170.873,98 €
9.393,36 €
14.345,64 €
5.926,39 €
6.000,00 €
30.145,30 €
3.441,34 €

Total Subvencions i altres ingressos 1 i 2
3. Romanents
80.921,45 €

3.1 Romanent Generalitat InfoSud - Fase III - 2078/07
3.2 Romanent Generalitat InfoSud - Fase VI - 2030/08
325.317,54 €

203.540,24 €

189.832,71 €

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

203.540,24 €

189.832,71 €

8.500,00 €

5.705,88 €

Total despeses Generals
4. Adquisició d'Immobilitzat
4.1 Adquisició d'immobilitzat

8.500,00 €

5.705,88 €

2.000,00 €

1.026,80 €

2.000,00 €
599.718,24 €

1.026,80 €
521.882,93 €

Pressupostat
203.540,24 €
385.678,00 €
8.500,00 €
2.000,00 €
599.718,24 €

Realitzat
189.832,71 €
325.317,54 €
5.705,88 €
1.026,80 €
521.882,93 €

Personal
Activitats Programades
Despeses Generals
Adquisició d'immobilitzat

436.691,40 €
31.892,48 €
0,00 €

8.800,00 €

8.234,36 €

523.459,45 €

476.818,24 €

21.151,03 €
55.107,76 €

17.522,76 €
35.776,29 €

76.258,79 €
599.718,24 €

53.299,05 €
530.117,29 €

Pressupostat
523.459,45 €
76.258,79 €

Realitzat
476.818,24 €
53.299,05 €

599.718,24 €

530.117,29 €

31.892,48 €

385.678,00 €

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

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

435.338,00 €
72.121,45 €
7.200,00 €

17.522,76 €
35.776,29 €

7.200,00 €

Total activitats programades
2. Despeses de Personal
2.1 Despeses de personal

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

Total Romanents
TOTAL INGRESSOS 1+2+3

Subvencions i altres ingressos
Romanent

GRÀFIC CORRESPONENT A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST - 2009
PATRONAT SUD - NORD

Ingressos pressupostats
Ingressos realitzats
Despeses
pressupostades
Despeses realitzades
0

90.000

180.000

270.000

360.000

450.000

Despeses realitzades

521.882,93

Despeses pressupostades

599.718,24

Ingressos realitzats

530.117,29

Ingressos pressupostats

599.718,24

540.000

630.000

PATRONAT SUD-NORD
COMENTARIS LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2009
DESPESES
1. ACTIVITATS PROGRAMADES
1.1. Programa 0,7%
1.1.1. Ajudes a taxes
Les despeses programades són 120.000 €, destinades a l’exempció
60% de taxes de matrícula per als alumnes propvinents de països
comunitaris. Les despeses realitzades han estat per import
170.873,98 €. L’increment bé motivat principalment per l’ampliació
les exempcions a màsters oficials.

del
no
de
de

1.1.2. Infosud (adquisició de fons)
Les despeses pressupostades van ser de 9.000 €. Es van realitzar
9.393,36 € 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 30.087,76 €. Es van realitzar
despeses per un total de 14.345,64 €, destinades a: la col·laboració amb
entitats i organitzacions de desenvolupament (jornades, conferències,
projectes); la cooperació interuniversitària i la realització d’accions de
sensibilització.
1.1.4. Publicacions
Es van pressupostar 10.000 €. Es van realitzar despeses per un total de
5.926,39 € amb l’edició de “Las Garras del Àguila” i “Fuentes de
información en medioambiente”
1.1.5. Beques Arcadi Gotor
Es van pressupostar un total de 6.210 €. Es van realitzar 6.000 € per
donar compliment al conveni signat amb el SERVEF.

1.1.6. Programa Beques Residència Codesenvolupament
Les despeses pressupostades van ser de 36.000 €. Es van executar per
import de 30.145,30 € 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 €, per tal de dur a terme activitats
i campanyes de sensibilització. Es van executar despeses per import de
3.441,34 €.
1.2. Projectes Generalitat
1.2.1. Projecte Infosud. Fase III - 2078/07
Es va pressupostar un total de 21.151,03 €. Es van realitzar despeses
per import de 17.522,76 €. Aquest projecte va finalitzar el 2009.
1.2.2. Projecte Infosud. Fase IV - 2030/08
Es va pressupostar un total de 55.107,76 €. Es van realitzar per import
de 35.776,29 €. Per tractar-se d’un projecte pluriennal, la resta de
pressupost està executant-se el 2010 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
31.892,48 €. 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 €. No es va executar cap despesa.
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 203.540,24 €. Es realitzaren
despeses amb un total de 189.832,71 €. 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 5.705,88 €. 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. Adquisició d’immobilitzat
Es van pressupostar un total de 2.000 €. Es van realitzar despeses per
un total de 1.026,80 €. 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 435.338 €, destinats a l’execució del
programa 0.7 i també per a cobrir les despeses de personal, de gestió i
d’adquisició d’immobilitzat. Finalment, es van realitzar despeses per un
total de 436.691,40 €
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 31.892,48 €.

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 aquest programa, que actualment consisteix
en el lliurament d’un premi en dues modalitats (investigació i periodístic).
No s’ha executat cap quantitat.
2. ALTRES INGRESSOS I COL·LABORACIONS
2.1. Ingressos matrícula càtedres
Es van pressupostar un total de 8.800 € en concepte de taxes de
matrícula dels cursos realitzats en la Càtedra UNESCO i Mediterrània. La
quantia recaptada finalment és de 8.234,36 €
3. ROMANENTS
3.1. Romanent Generalitat Infosud 2078/07
Es van pressupostar un total de 21.151,03 €. Es van realitzar despeses
per un total de 17.522,76 €, ja que es tracta d’un projecte plurianual.
Aquest projecte ha finalitzat el 2009.
3.2. Romanent Generalitat InfoSud 2030/08
Es van pressupostar un total de 55.107,76 €. Es van realitzar despeses
per un total de 35.776,29 €, ja que es tracta d’un projecte plurianual que
continua el 2010.

