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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
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espai d’intervenció propi, que es fonamenta en la seua solvència científica i
proporciona al conjunt de la societat elements d’anàlisi i reflexió sobre les
complexes i desiguals realitats dels països del Sud; relativitza l’etnocentrisme
dominant i l’ordre econòmic que sustenta l’actual desigualtat entre els pobles.
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 2010 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.
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El ple del Patronat

Els membres del ple ho són a proposta de la presidència executiva i del rector. A
febrer de 2010 s’han celebrat eleccions a Rector de la Universitat de València. El
nou Rector i membres del seu equip de direcció han passat a formar part del
Ple del Patronat substituint a anteriors membres que ho eren en virtut del seu
càrrec. Els membres integrants del Ple del Patronat en 2010 són:

S

President
executiu

FRANCISCO TOMÁS VERT

M. LUISA CONTRÍ SEMPERE

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

de

la

Secretàri
a

President

Fins a 8 d’abril de 2010:

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)

ROSA MOLINER NAVARRO

JOAQUÍN GARCÍA ROCA

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

Institucionals

i

L

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

A

ARTURO GARCÍA IGUAL

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

JOSÉ ENRIQUE BIGNÉ ALCAÑIZ

JOSÉ LUIS MIRALLES ADELL

i

Assumptes

Dep. Psicologia Bàsica
Universitat de València

C

Vicerector
de
Comunicació
Econòmics
Universitat de València

O

FRANCISCO DONAT COLOMER

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

V

MANUEL COSTA TALENS

JUAN ELECTO ONRUBIA FUERTES

JOAN LACOMBA VÁZQUEZ

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

Dep. de Treball Social i Serveis Socials
Universitat de València

NÚRIA TABANERA GARCÍA
Dep. Història Contemporània
Universitat de València

i

Departament d’Infermeria
Universitat de València

JOSÉ MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE
Dept .Economia Aplicada de la
Universitat Politècnica de València i en
representació del llegat Manuel Castillo.
(Des del 22 de juny de 2009)
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Invitat:

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

S

President
executiu

ESTEBAN MORCILLO SÁNCHEZ
Rector de la Universitat de València
President de la Fundació General
Universitat de València

MARIA JOSÉ AÑÓN ROIG

de

la

Secretàri
a

President

Posterior a 8 d’abril (dia de publicació en el DOGV dels nous càrrecs) i al 23 de juny
(dia de celebració i acord d’incorporació dels nous càrrecs) de 2010:

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)

JOSEP LLUIS SIRERA TURÓ

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)

OLGA GIL MEDRANO

JOAQUÍN GARCÍA ROCA

Vicerectora
de
Relacions
Cooperació
Universitat de València
(des del 8 d’abril de 2010)

Institucionals

i

L

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
[fins a 30 de novembre de 2010]

A

ARTURO GARCÍA IGUAL

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

SILVIA BARONA VILAR

JOSÉ LUIS MIRALLES ADELL
Institucionals

i

Dep. Psicologia Bàsica
Universitat de València

MANUEL COSTA TALENS

FRANCISCO DONAT COLOMER
Departament d’Infermeria
Universitat de València

O

Dept Botànica
Universitat de València
(des del 16 de juny de 2008 nomenat per la
FGUV)

V

C

Vicerectora
de
Relacions
Comunicació
Universitat de València

JUAN ELECTO ONRUBIA FUERTES

JOAN LACOMBA VÁZQUEZ

Dep. Termodinàmica
Universitat de València
(nomenat per la FGUV)

Dep. de Treball Social i Serveis Socials
Universitat de València

NÚRIA TABANERA GARCÍA
Dep. Història Contemporània
Universitat de València

JOSÉ MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE
Dept .Economia Aplicada de la
Universitat Politècnica de València i en
representació del llegat Manuel Castillo.
(Des del 22 de juny de 2009)
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GUILLERMO PALAO MORENO

Invitat:

Delegat del Rector per a Cooperació Dept. Dret
Internacional Adolfo Miaja de la Muela.
Universitat de València.
[Des del 30 de novembre de 2010]

Gerent de la Fundació General de la Universitat de
València

CRISTÓBAL SÚRIA LUENGO

Durant el Ple del Patronat de 23 de juny, a petició pròpia, el professor i catedràtic
d’economia aplicada D. Josep Maria Jordan Galduf va sol.licitar al Rector, al
President Executiu i als membres del Ple cessar en les seues responsabilitats com a
membre del Ple al que ha pertangut des dels seus inicis durant quasi dues dècades.
Al Ple de 30 de novembre es va acordar proveir aquesta vacant amb la incorporació
al Ple del nou Delegat del Rector per a Cooperació, professor D. Guillermo Palao
Moreno, catedràtic de Dret Internacional de la Universitat de València.
Al llarg de 2010, el ple del Patronat s’ha reunit dues vegades amb caràcter ordinari:
el 23 de juny i el 30 de novembre. 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 23 de juny de 2010
1.- Aprovació si escau, de la renovació dels membres del Ple amb motiu de la
incorporació del nou equip rectoral.
2.- Lectura, i aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior de 17 de desembre
de 2009.
3.- Informe i aprovació, si escau, de propostes per al Programa d’Ajuda a taxes de
matrícula i beques de la cooperació al desenvolupament de la universitat de
València.
4.- Informe de la Presidència Executiva i aprovació, si escau, de propostes:
4.1.- Centre Documentació InfoSud
Curs on line Algèria. Xarxa Vives: Biblioteconomia
Resultat de l’estudi necessitats documentals ONGD’s valencianes
4.2.- Càtedres UNESCO i Mediterrània
Cursos i crèdits de lliure opció 2010-2011
Gala UNESCO Orquestra Filharmònica UV.
Convocatòria internacional professors i activitats Càtedra UNESCO
Seminari Euromediterrani Interuniversitari sobre el Magrib.
4.3.- Premi Manuel Castillo
Convocatòria anual: dues modalitats premi.
4.4.- Campanyes i accions de sensibilització
V Certamen Iniciativas Solidarias
Programa Alianza de Civilizaciones
Conferencia Internacional Cooperación al desarollo en tiempos de
crisis.
4.5.- Publicacions
4.6.- Altres propostes
5.- Precs i qüestions: torn obert de paraules.
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Ple del 30 de novembre de 2010
1.- Lectura, i aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior de 23 de juny de
2010 (Secretària General).
2.- Proposta i renovació, si escau, de membres del Ple.
3.- Informe de la Presidència Executiva i aprovació, si escau, de propostes:
3.1.- Càtedres UNESCO i Mediterrània
Aprovació, si escau, de propostes de candidatures per a 2011 i de
crèdits de lliure opció.
3.2.- Informe de Premi Manuel Castillo
3.3.- Informe d’Ajudes a taxes de matrícula i beques 0’7 de la cooperació de
la Universitat de València.
3.4.- Altres propostes
Llibres PUV. Fons bibliogràfic solidari a Biblioteques de països
empobrits.
4.- Informe i aprovació si escau, del Pressupost del Patronat Sud-Nord per a 2011.
(Gerent de la FGUV i President Executiu del PSN).
5.- Precs i qüestions: torn obert de paraules.

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.
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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.
13.- Membre vocal del Consell Administració de la mercantil Gestió de
Projectes Universitaris S.L.).

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 2010 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
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Almudena Giner Lluch
(des del final de maig de 2008). Baixa per
maternitat i lactància en juny de 2009.
Tècnica mitjana de projecte.
Gestió
Eva Carrasco Vallés cobrint la baixa per
malaltia, maternitat i lactància (des de
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 2010 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
altres 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 2010 s’ha estat executant la finalització de la IV fase i la justificació del
projecte davant la Generalitat Valenciana. 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 2010 el Patronat ha tramitat i gestionat des d’aquest programa de
treball, el projecte següent:
PROJECTE INFOSUD DIGITAL. IV fase

PROJECTE 2030/2008
« InfoSud: soporte a una comunidad virtual de
información y documentación sobre cooperación al
desarrollo desde las Universidades y las ONGD
valenciana. (INFOSUD DIGITAL IV fase) »
Coordinació General: Prof. Joaquin Azagra Ros. President
Executiu del Patronat
Coordinació tècnica: Francisca Ginés Huertas, Directora d’InfoSud
– Patronat Sud-Nord
Coordinació Executiva del Projecte: Ximo Revert, Cap Tècnic del
Patronat Sud-Nord.

Coordinació i gestió:
Patronat Sud-Nord de la
Fundació General de la
Universitat de València
Finançament :
- Generalitat Valenciana
- Patronat Sud-Nord
Amb la col·laboració de:
Coordinadora Valenciana
ONGDs

En 2010 s’ha realitzat l’enquesta a les ONGDs valencianes, d’acord amb l’òrgan
que les coordina, sobre les necessitats, usos i recursos d’informació i
documentació que tenen. Finalitzat el projecte s’ha presentat la justificació de
totes les despeses i resultats obtinguts.
*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 va notificar 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. Durant 2010 hem estat informats de les cuynes
radiofòniques i publicitat institucional realitzada amb aquest import retornat.
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2.5.2. PROGRAMA DE FORMACIÓ. CÀTEDRES UNESCO I
MEDITERRÀNIA
L’any 2010, de 435 inscripcions s’han formalitzat en matrícula 307 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 104 han estat
homes, 203 dones. S’han ofert un total de 220 hores lectives i 22 crèdits, per a un
total de 9 cursos generals més 15 mòduls de diversa temàtica impartits arreu dels
campus universitaris de la Universitat de València i on han participat 22 professors
de diversa especialització i procedència. La mitjana de participació per curs ofert ha
estat de 19-20 alumnes. Per titulacions dels matriculats el major nombre d’alumnes
procedeix de ciències empresarials, treball social, dret, relacions laborals, ciències
ambientals i biològiques. 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
2010
s’han
impartit
diverses
conferències realitzades pels
professors
UNESCO
en
Seminaris,
Congressos
o
Jornades, 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 2010 les convocatòries internacionals d’ambdues càtedres han mantés el
seu perfil i objectius definits, a proposta de la presidència executiva, per acord del
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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.
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 2010 han estat aquests:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institut Universitari de Drets Humans
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva
Departament de Geologia
Departament de Dret Constitucional
Departament d’Anàlisi Econòmica
Institut d’Economia Internacional
Departament de Treball Social
Departament de Sociologia i Antropologia
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local
Departament de Teoria dels Llenguatges i CC. de la Comunicació.
Departament de Geografia
Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació.

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.
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• 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 va tindre lloc en 2009 a la Universitat de Córdoba. En
2010 la xarxa GUNI (Global University Network for Innovation) va convocar en
novembre la V Conferència Internacional d’Educació Superior on tenen cita càtedres
UNESCO de tot el món.
Atès que la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament compta amb el
cofinançament de Bancaixa, les seues activitats es difonen sota l’epígraf de Càtedra
UNESCO-Bancaixa.
Els responsables de coordinar el programa de Càtedra UNESCO són el president
executiu del Patronat Sud-Nord, Joaquín Azagra Ros (des del seu nomenament), i
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 Vicerectorat de
Comunicació i Relacions
Institucionals
A petició d’aquest Vicerectorat s’ha presentat un informe sobre les activitats de la
Càtedra en el període 2008-2010.
2.- Informe sexennal a Divisió d’Educació Superior d’UNESCO en París
La Càtedra UNESCO en gener de 2010 va remetre un informe a petició d’UNESCO
sobre el període d’activitat 2003-2009 a través d’un formulari electrònic on
s’estableixen els paràmetres que UNESCO vol valorar de la Càtedra d’Estudis sobre
el Desenvolupament de la Universitat de València.
3.- Informe anual a Bancaixa
A petició de l’entitat que finança la Càtedra UNESCO de la Universitat de València
ha elaborat a finals d’any un informe sobre el ressò que per a aquesta entitat han
tingut les activitats de la Càtedra.
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2.5.2.1.3. Professors visitants de Càtedra
L’any 2010 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.

Lorenzo Laureano Pérez Pujol; jubilat estadounidenc propvinent del Fondo Monetario
Internacional.
Marta Lucía Vélez Ribas; propvinent de la Universidad Externado de Colombia
Gioconda Herrera; equatoriana propvinent de FLACSO
Roberto Bertoni; professor uruguaià propvinent de la Universitat de la República.

Com a candidatures de la modalitat C relatives a iniciatives de sensibilització en col.laboració s’han
realitzat la següent:
e. Fàtima Valcárcel; periodista i experta en tema africans. Seminaris sobre Àfrica sub-sahariana
organitzats per diversos departaments de la Universitat de València.
f. Luis Miguel Lázaro Llorente, professor del Departament d’Educació Comparada sobre XII
Congrés Nacional d’Educació Comparada “Desigualdades y educación. Perspectiva
internacional”.
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.

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 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 2010 s’indica a continuació.
CODI
CURS

CUB
9230

Nom del curs (1)

Organismos fúngicos: alternativa
sustentable para promover el
crecimiento de las plantas, suprimir
sus enfermedades y restaurar
ecosistemas degradados.

PROFESSOR

Ana Bernardina
Menéndez
Universidad de Buenos
Aires
Argentina

DURADA

REALITZACI
Ó

30 h.
3 crèdits
(1+1+1)

Campus
Burjassot

10 h.
1 crèdit

Campus
Burjassot

Curs general

CUB
9231

Organismos fúngicos: alternativa
sustentable para promover el
crecimiento de las plantas, suprimir
sus enfermedades y restaurar
ecosistemas degradados

Ana Bernardina
Menéndez
Universidad de Buenos
Aires
Argentina

Módulo 1: Hongos simbióticos
de raíces: Micorrizas
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CODI
CURS

CUB
9232

Nom del curs (1)

Organismos fúngicos: alternativa
sustentable para promover el
crecimiento de las plantas,
suprimir sus enfermedades y
restaurar ecosistemas degradados

Memòria 2010

PROFESSOR

Ana Bernardina
Menéndez
Universidad de Buenos
Aires
Argentina

DURADA

REALITZACIÓ

10 h.
1 crèdit

Campus
Burjassot

Módulo 2: Otros hongos
“PGPR” y “BCA”
Organismos fúngicos: alternativa
sustentable para promover el
crecimiento de las plantas,
suprimir sus enfermedades y
restaurar ecosistemas degradados

CUB
9233

CUB
9220

Módulo 3: Aspectos
tecnológicos y comerciales del
uso de hongos beneficiosos
para la agricultura, en el
contexto de destrucción de la
calidad ambiental y el
crecimiento exponencial de la
población

Enfoque en sistema del desarrollo
humano, desarrollo económico,
desarrollo social y sostenibilidad

Ana Bernardina
Menéndez
Universidad de Buenos
Aires
Argentina

Rey Felipe
González Meriño
Universidad de Oriente
Cuba

10 h
1 crèdit

Campus
Burjassot

30 h.
3 crèdits
(1+1+1)

Campus
Tarongers

10 h.
1 crèdit

Campus
Tarongers

10 h.
1 crèdit

Campus
Tarongers

Curs general

CUB
9221

CUB
9222

Enfoque en sistema del desarrollo
humano, desarrollo económico,
desarrollo social y sostenibilidad
Módulo 1: Interrrelación entre
desarrollo humano, desarrollo
económico y desarrollo social

Enfoque en sistema del desarrollo
humano, desarrollo económico,
desarrollo social y sostenibilidad
Módulo 2: Desarrollo humano.
Sostenibilidad y conservación
del medio ambiente

Rey Felipe
González Meriño
Universidad de Oriente
Cuba

Rey Felipe
González Meriño
Universidad de Oriente
Cuba
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CODI
CURS

Nom del curs (1)

Enfoque en sistema del desarrollo
humano, desarrollo económico,
desarrollo social y sostenibilidad
CUB
9223

CUB
10120

CUB
10130

CUB
10140

CUB
10210

CUB
10220

CUB
10230

Módulo 3: Economía social y
cooperación para el desarrollo
humano sostenible

Memòria 2010

PROFESSOR

Rey Felipe
González Meriño
Universidad de Oriente
Cuba

Marta Lucía
Dinámicas socioculturales en el
Vélez Rivas
turismo. Caminos hacia un desarrollo
Universidad Externado
humano sostenible en el turismo
Colombia

Género, migraciones y
empoderamiento: ¿qué ganan y qué
pierden las mujeres migrantes?

Gioconda
Herrera
Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales
Ecuador

Fátima
Valcárcel González
Economía y Desarrollo en el África
Subsahariana

“África Subsahariana: el tratamiento
de la información sobre África
Subsahariana en los medios de
comunicación y su impacto en
materias de inmigración y desarrollo
sostenible

El desarrollo humano sostenible:
¿un sendero posible?
Una perspectiva latinoamericana
de los problemas del desarrollo

“África Subsahariana: la Geografía y
la Historia en los procesos de
desarrollo”

Experta periodista
Institu Interuniversitari
Desenvolupament Local
España

Fátima
Valcárcel González
Universitat de Valéncia
España

Reto Bertoni
Mendaro
Profesor Universidad
de la Republica
Uruguay

Fátima
Valcárcel González
Universitat de Valéncia
España

DURADA

10 h.
1 crèdit

10 - 15
h

REALITZACI
Ó

Campus
Tarongers

Campus
Tarongers

1 crèdit

15 - 20
h
2 crèdits

10 h
1 crèdit

Campus
Tarongers

IIDL.
Campus
Tarongers

10 h
1
crèdit

Campus
Tarongers

20-30
h./ 2
crèdits

Campus
Tarongers

10 h
1
crèdit

Campus
Blasco
Ibáñez
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2.5.2.2. CÀTEDRA MEDITERRÀNIA
2.5.2.2.1. Presentació i professors visitants
El curs 1994-1995, la Universitat de València va acordar crear la Càtedra
Mediterrània, adscrita al Patronat Sud-Nord. Es tracta d’un projecte per a
potenciar el paper de València −de la Comunitat Valenciana− com a nus o pont
entre els països de la Mediterrània, amb el convenciment que aquesta és una de
les línies definitòries de l’aportació del
nostre país a la Unió Europea: dins la
Unió, però relacionat també amb els
països riberencs de la Mediterrània,
interlocutors força importants. A
l’estat
espanyol,
la
Comunitat
Valenciana,
per
les
seues
característiques,
pot
exercir
preferentment
aquest
paper
d’interlocutor, sempre en coordinació
amb altres països europeus, sobretot
França i Itàlia.
En definitiva, la Càtedra Mediterrània
pretén
aprofitar
l’oportunitat
de
projecció internacional de la nostra
ciutat i la nostra Comunitat, no sols en
benefici seu, sinó com a contribució
decisiva a tot allò que, segons l’opinió
general dels experts, constitueix el
repte decisiu en què es juga part del
nostre futur més immediat. Aquesta
aportació es concreta, a més a més,
sempre en la perspectiva de l’activitat
universitària en els vessants acadèmic,
d’investigació, social i de cooperació.
Així doncs, l’objectiu de la Càtedra
Mediterrània és promoure projectes
coordinats d’investigació, docents, de
formació i de documentació en tots els
àmbits acadèmics, i afavorir la
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
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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.
En 2010 la Càtedra Mediterrània ha estat donant suport a l’organització del II
Seminari
Internacional
Euromediterrani
sobre
seguretat
alimentària,
desenvolupament i internacionalització al Magrib que es preveu realitzar en la
Universitat Ibn-Khaldun de Tiaret (Algèria) en la primavera de 2011.

2.5.2.3. NAU DELS ESTUDIANTS
En col·laboració amb el programa de
formació anual La Nau dels Estudiants
(del 6 al 10 de setembre de 2010, a
València, i la setmana posterior 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
F01MIGRACIONS I CODESENVOLUPAMENT: CONCEPTES,
PRÀCTIQUES
Horari:Matí
Llengua:Valencià i castellà
Lloc:Antiga Escola Universitaria de Magisteri

PROJECTES

I

Coordinat per Joan Lacomba, professor del Dept. de Treball Social amb la
participació de Fernando Falomir, tècnic de la Fundació CeiMIGRA i tècnics en
codesenvolupament d’ONGD.
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Els continguts d’aquest curs són: Els vincles entre migracions i desenvolupament.
La idea del codesenvolupament: origen, models, implicacions i debats. Metodologia
per a l’elaboració de projectes de codesenvolupament. Exemples de bones
pràctiques en codesenvolupament.
F02
LA
GESTIÓ
DE
LES
AMENACES
GLOBALS:
INTERNACIONAL, RESPONSABILITAT COMPARTIDA
Horari: Matí
Llengua: Valencià i castellà
Lloc: Antiga Escola Universitaria de Magisteri

COOPERACIÓ

Coordinat per Consuelo Ramon Chornet, professora del Dept. de Dret
Internacional Públic.
Prevenció de conflictes: del respecte als pobles a la participació de nous agents. La
construcció internacional de la pau des de la perspectiva de gènere. El repte de la
governança ambiental internacional. Jurisdicció universal: propostes de canvi.
F03 ELS OBJECTIUS DEL MIL·LENNI I POBRESA ZERO: UNA RESPOSTA DE
LA CIUTADANIA
Horari: Matí
Llengua: Valencià i castellà
Lloc: Antiga Escola Universitaria de Magisteri
Coordinat per la Coordinadora Valenciana d’ONGD i Pobresa Zero de la
Comunitat Valenciana, amb la participació de Cristina Ramón, presidenta de la
CVONGD, Joan Romero professor del Dept. de Geografia, Arcadi Oliveres
Boadella, professor del Dept d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Eugenia García i Ana López de Farmamundi, Manuel Portolés i
Sanz, doctor del Centre d’Investigació de l’Hospital La Fe de València, i
representants del grup d’educació, del grup de gènere de la CVONGD i de Pobresa
Zero.
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 huit 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
Llengua: Valencià i castellà
Lloc: Antiga Escola Universitaria de Magisteri
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.
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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.
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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 2010 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
Personal
Documentalistes:
Francisca Ginés Huertas. Documentalista, Tècnica responsable d’àrea.
Rosa Vela Casero. Documentalista, Tècnica de projecte.

22

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

Memòria 2010

2.5.3.2 PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ i COOPERACIÖ UNIVERSITÂRIA
L’any 2010 el Centre de Documentació del Patronat ha executat el següent
projecte:
1. 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 principalment en 2010.
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
Durant 2010 s’ha procedit a encomanar i generar l’estudi de les necessitats i
recursos documentals i d’informació de les ONGD’s valencianes. Al front d’aquest
estudi tramitat davant la OTRI de la Universitat de València, ha estat la professora
Aurora González del Departament d’Història de la Ciència i la Documentació.
Aquesta acció s’ha organitzat en col.laboració i suport de la Coordinadora
Valenciana d’ONGDs fixant de comú acord un formulari a modus d’enquesta que ha
servit per a obtindre les dades de l’estudi a partir d’entrevistes a 19 ONGDs
valencianes amb activitat documental i fons de recursos per a la cooperació al
desenvolupament. El resultat de l’estudi s’ha lliurat a la Coordinadora i a les ONGDs
entrevistades. En juny de 2010 s’ha procedit a elaborar la justificació i informe final
del projecte davant la Generalitat Valenciana. El resultat és un 100% dels objectius
previstos aconseguits.
2. Projecte de cooperació universitària al desenvolupament. 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
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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. La coordinació operativa de l’acció ha estat
a càrrec de Ximo Revert, Cap Tècnic del Patronat. L’acció ha comptat amb el suport
de la Direcció Tècnica del Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat
de València Victòria García Esteve.
En 2009 s’havia formulat l’acció, i
es van fer reunions amb membres
de la Xarxa Vives, professors
d’Algèria i es va realitzar un viatge
a Orà de coordinació i seguiment
del
projecte.
En
2010,
s’ha
executat pròpiament l’acció i s’ha
procedit a justificar i avaluar l’acció
davant la Xarxa Vives a través
d’informes pertinents.
Breu descripció de l’acció
La XVU i la CRUO, desde fa anys,
treballen de forma cooperativa en
diferents projectes. En el marc de
la segona fase del programa PAU
s’ha
desenvolupat
el
projecte
Plataforma d’educació a distància:
Aula Virtual Vives que té com
objectiu
específic
fomentar
la
formació
i
la
difusió
del
coneixement
mitjançant
una
plataforma
d'ensenyament
a
distància
compartida
per
les
universitats XVU i CRUO. Amb el
títol de l’acció “Curs virtual sobre
Tecnologia de la Informació i la Documentació per a professionals de la
CRUO” i amb els següents resultats.
Delegació de la Universitat de València i el Patronat
amb el Coordinador del Projecte en la CRUO davant
l’Instituto Cervantes. Oran (Algèria)

1. S’ha format a la comunitat universitària de la CRUO en l’ús, gestió i
manteniment de plataformes d’educació a distància.
2. S’ha millorat la capacitat dels recursos humans universitaris per a
gestió a través de la formació del PAS algerià, alhora que es crea un espai
d’interacció entre el PAS de les universitats de la XVU i de la CRUO.
3. S’ha realitzat difusió del coneixement a la comunitat universitària XVU i
CRUO a través de la plataforma d’ensenyament a distància.
L’eix conductor d’aquest projecte està basat en l’eina Aula Virtual basada en
programari Moodle, que permet la formació a distància.
Dirigit a l’assoliment del segon resultat del projecte s’ha previst la realització d’un
curs de formació sobre biblioteconomia i documentació pel personal de la
CRUO.
Les biblioteques són centres clau per al desenvolupament, no sols cultural, sinó
també social i econòmic, de la comunitat on es troben. S'han convertit en centres
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d'accès al coneixement. Són els anomenats CRAI, (Centre de Recursos per a
l'Aprenentatge i la Investigació).
L’objectiu del curs és sensibilitzar als
professionals de les biblioteques, així
com
als
futurs
bibliotecaris
i
documentalistes de la CRUO, en les
noves tecnologies, en el present i futur
més
immediat
de
les
tècniques
documentals i en els canvis produïts en
les biblioteques els darrers anys. Es
tracta de què els professionals de la
CRUO es familiaritzen en la nova
manera de treballar en el món de les
unitats d’informació i documentació.
Aquest objectiu ha estat fixat per la
pròpia CRUO i especialistes en la
matèria
del
sistema
bibliotecari
universitari de CRUO. Aquesta acció vol
respondre així a una demanda concreta
dels receptors de l’acció i és fruit del
diagnòstic de la situació del sistema
bibliotecari en l’oest d’Algèria que es va
sol.licitar a Mr. Abdelkader Abdellilah,
professor de reconegut prestigi en la
matèria i professional de referència
entre els professionals i autoritats
algerines. A partir de la lectura d’aquest
diagnòstic i de la primera reunió de
treball entre els equips de les dues riberes
al curs que ara s’avalua.

Visita a la Gran Biblioteca Central de la Ciutat
Instal.lacions en una antiga mesquita. . Oran
(Algèria)

s’ha formulat i planificat l’acció conduent

La formació proposada es presenta en format virtual a través de la plataforma
Moodle, la qual ha permés una comunicació efectiva preparatòria de continguts
entre els ensenyants participants al curs.
Els continguts del curs tracten essencialment la sensibilització del personal de
biblioteques i dels darrers cursos de la titulació en noves tecnologies de la
informació i les innovacions tècniques en matèria de documentació, de gestió de la
informació i, sobretot, dels nous conceptes generats en aquest entorn professional.
Duració temporal
Duració i càrrega lectiva
Segmentació de continguts

30 dies
30 hores
5 mòdul temàtics

La durada del curs ha estat fixada en un mes per a una càrrega lectiva global de
trenta hores. Els continguts s’han ordenat en cinc mòduls temàtics que han estat
accessibles consecutivament al llarg del mes lectiu. Un fòrum participatiu en cada
mòdul ha permés la relació entre estudiants i professorat, així com entre els propis
estudiants que s’han interessat especialment per temes referits a l’evolució i
innovacions en els conceptes i les tècniques bibliotecàries.
Continguts del curs:
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1. El tractament de la informació i la documentació.
2. La formació d’usuaris.
3. Cooperació bibliotecària: sistemes, xarxes i cooperació entre biblioteques en
Espanya.
4. L’ accés obert a l a documentació científica " Open Access ".
5. El marketing dels sistemes d’informació.
La distribució setmanal i del professorat d’aquest programa ha estat el següent:
Setmana

Mòdul

Professor/a

Del 18
gener

al

22

de

Mòdul 1

Professora Chaibdraa Bentenebi
Professor Abdellilah Abdelkader

Del 25
gener

al

29

de

Mòduls 2 y 3

Professor Xavier Bonet Martí (Mòdul 2)
Professor José Manuel Barrueco (Mòdul 3)

Del 1 al 5 febrer

Mòduls 4

Professor Xavier Bonet Martí

Del 8 al 12 de febrer

Mòdul 5

Professor Xavier Bonet Martí
Professor José Manuel Barrueco

Les dades sobre la participació les presentem en ordre a la quantificació de
persones i en ordre a la quantificació de consultes i usos de la plataforma de
formació virtual:
Nombre d’universitats CRUO invitades
Nombre d’universitats CRUO participants
Nombre d’alumnes admissibles
Nombre d’alumnes inscrits
Nombre d’alumnes que han realitzat el curs
Homes
Dones
Responsables de biblioteques
Ajudants de biblioteques

17
15
100
87
70
34
36
11
59

Consulta temaris de mòduls

1780

Accés a xats de consultes

824

Accessos a fòrums i debat

5988

48,58%
51,42%
15,71%
84,29%

A cada Universitat de la CRUO se l’ha indicat d’aportar fins a cinc persones: bé de
l’àmbit professional en exercici, càrrecs amb responsabilitat directiva o alumnes en
els darrers cursos de la titulació de biblioteconomia. L’objectiu era tindre una bona
representació de tot el territori universitari de la CRUO de manera que a la
finalització del curs en cada institució restarà un grup de professionals format,
sensibilitzat i capacitat en els continguts del curs, de manera que aquests grups ja
capacitats puguen tenir incidència i estimular sensibilitats més enllà de la realització
del curs entre els seus col·legues.

26

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

Memòria 2010

Del conjunt d’entrades registrades a la plataforma virtual cal destacar l’intensa
activitat als fòrum de debat de cada mòdul així con l’ús del xat per a consultes
directes entre professors i alumnes. Aquest indicador justifica la bona accessibilitat
a la plataforma i l’alt grau de participació activa en el curs.
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 2009

Maig - Juny
Març –
Juliol

- 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.

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

- Difusió, selecció i
matrícula dels alumnes.

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 2010

- 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.
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L’any 2010, 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 522 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. El teixell, banda magnètica i
col·locació dels llibres a la prestatgeria, la du a terme el personal auxiliar de
la biblioteca.
e) Ubicació. Els llibres s’ubiquen a les prestageries de la Biblioteca de Ciències
Socials “Gregori Maians”.
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
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
GE. FEB. MAR. AB. MA. JUN. JUL. AG. SET. OCT. NOV. DES.
Recerques a la Base Global 140 120
119 201 177 149 136 57 118 140
140 127
Recerques a la Base Loca
0
0
3
5 20
2
7
0
5
10
0
0
Consultes
11
17
13
15 14
11
20
6
9
28
13
13
Consultes xat
1
5
2
1
1
3
0
4
0
3
1
0
Respostes
14
32
29
32 25
13
27
6
16
40
27
28
Total QP
Estadística treta del sistema Question Point

TOTAL
2010
1624
52
107
43
143
1969

B. Usuaris presencials. En 2010 han hagut vora 823 consultes presencials.
Respecte a la informació que ens demanen els usuaris es variada:
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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.
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. L’alumne
Miguel Ángel Saitz Martín, ha fet 200 hores de pràctiques voluntaries en InfoSud en
el segon quadrimestre, des de el 19 de febrer fins al 20 de maig de 2010.
4.- Foro Lluis Vives, Ajuntament de València
Foro Luís Vives 2010, organitzat per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
València i celebrat al mes de març. InfoSud ha participat amb la ponència titulada:
“Pobreza y documentación para el desarrollo: InfoSud Digital una herramienta para
informar”. La ponència la va presentar Francisca Ginés, documentalista d’InfoSud
5.- Participació d’InfoSud a la 41 Fira del Llibre de València
Aprofitant la Fira del Llibre, InfoSud ha fet difussió del centre. S’han fet materials:
borses, follets, punts de llibre, etc., que amb la col·laboració d’alguns llibres s’han
distribuït en la fira.
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6.- Participació d’InfoSud en el Máster organitzat pel l’Institut
Interuniversitari de Desevolupament Local
Curso impartit en el “MÁSTER OFICIAL EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA
UNIVERSITAT DE VALENCIA 2010-2011”. Màster organitzat pel l’Institut
Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de la Universitat de València. Els
continguts del curs han segut al voltant de les fonts d’informació: “Informació i
documentaci per a la cooperació i la solidaritat”. Aquest curs ha segut
impartit per Francisca Ginés, documentalista d’InfoSud.
7.- InfoSud ha segut 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”, “Pedagogia” i altres, han
visitat el centre. Després han fet ús del Servei de Referència Virtual per a
l’elaboració de treballs, tesis, etc.

5. Assistència a congressos, jornades, etc.
1. IX Seminari de Centres de Documentació Ambiental i d'Espais Naturals
Protegits. Matalascañas, Huelva, 12-14 de Maig de 2010
Rosa Vela, documentalista d’InfoSud, ha estat present al Seminari de
Documentació
Ambiental
i
Espais
Naturals.
Directori en el CENEAM de centres de documentació en el que InfoSud està inclòs,
en:
http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/centro_documentacion/
catalogos_doc_ceneam/centros_mapa.htm
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2.5.4. PROGRAMA DE BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI

1.- AJUDA A TAXES – CURS 2009-2010
2.- BEQUES RESIDÈNCIA CODESENVOLUPAMENT
3.- BEQUES ARCADI GOTOR
4.- BEQUES 0’7. Entitat col.laboradora

31

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

Memòria 2010

1.- AJUDA A TAXES – CURS 2008-2009

CONCESSIONS AJUDA A TAXES CURS 2008-2009
ÀREA/NIVELL
TOTALS
CC. EXPERIMENTALS
CC. SOCIALS I JURÍDIQUES
CC. DE LA SALUT
ENSENYAMENTS TÈCNICS
HUMANITATS
MÀSTERS OFICIALS
DOCTORATS

5
20
49
10
2
111
58
TOTALS

86

33,73%

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
4.227,54 €
2,63%
CC. SOCIALS i JURÍDIQUES
8.336,15 €
5,18%
CC. DE LA SALUT
21.981,22 €
37.085,12 € 13,66%
23,05 %
MÀSTERS OFICIALS
98.608,48 €
61,30%
DOCTORATS
25.180,38 € 123.788,86 € 15,65%
76,95%
100,00 %
TOTALS 160.873,98 €
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CONCESSIONS AJUDA A TAXES CURS 2008-2009 (per sexe)
ÀREA/TITULACIÓ
HOMES
DONES
TOTALS
1
4
5
CC. EXPERIMENTALS
12
8
20
CC. SOCIALS I JURÍDIQUES
CC. DE LA SALUT
ENSENYAMENTS TÈCNICS
HUMANITATS
MÀSTERS OFICIALS
DOCTORATS
TOTALS
%

14
7

35
3

49
10

0
53
31
118
46,27%

2
58
27
137
53,73%

2
111
58
255
100,00%
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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
CC. SS. I JURÍDIQUES
CC. DE LA SALUT
ENSENYAMENTS TÈCNICS
HUMANITATS
TOTALS

4.987,79 €
82.240,74 €
7.628,37 €
0,00 €
3.751,58 €
98.608,48 €

5,06%
83,40%
7,74%
0,00%
3,80%
100,00%
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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 2009-2010 es van concedir dues pròrrogues temporals, a més de 10 beques
al llarg de l’any.
El curso 2010 – 2011, fins el 31 de desembre de 2010, han gaudir de l’ajuda 9
becaris, un d’ells de nova incorporació. Per aquest curs s’assignen 220 euros mensual.

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.
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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).
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 dotació
econòmica total d’aquesta beca va ser de 500 euros bruts.
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.
En el curs 2010 – 2011, fins a desembre de 2010, han gaudit la beca quatre
alumnes de màster. L’ajuda de butxaca es fixa en 220 euros mensuals.

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 2009-2010 l’han gaudit sis
estudiants, cinc al Col·legi Major Lluís Vives i un al Rector Peset.
Durant el curs 2010 – 2011 estan gaudint 6 becaris, quatre al Col·legi Major Lluís
Vives i dos al Rector Peset.

4. PROGRAMA DE JOVES INVESTIGADORS
El convoca i el resol el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació. Aquest
projecte integra la concessió de beques per a la realització d’activitats d’investigació en
un departament de la UVEG.
Les beques tenen incompatibilitat amb qualsevol altra beca o ajuda d’organismes
oficials espanyols, 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.
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El nombre de beques concedides va ser de 20. El període d’estada a la Universitat
fou entre un i quatre mesos, en el període comprés entre el gener i el desembre del
2010, 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.

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 2010 es van concertar 22 viatges de professors de la UVEG amb destinació a
universitats iberoamericanes i 10 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 2010-2011. Queden exclosos de la convocatòria els estudiants
matriculats en màsters o postgraus no oficials.
En aquest exercici la beca va ser adjudicada a Samanta Amores Adán.
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.
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7. BEQUES ARCADI GOTOR
Convocatòria
Cooperació.

presentada

pel

Vicerectorat

de

Relacions

Institucionals

i

Al llarg del curs acadèmic 2009-2010 es va cobrir l’allotjament i la manutenció al
Col·legi Major La Coma de setze 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.
Durant el curs 2010 – 2011, fins al 31 de desembre de 2010, dinou estudiants de
països en via de desenvolupament han gaudit la beca.

8. 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 2010 s’ha gestionat l’edició de quatre
nous títols:
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.La professora del Ple
Nuria Tabanera ha estat la coordinadora de l’edició.
Desarrollo, seguridad alimentaria e
internacionalizacion en el Magreb ha estat 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) en el primer seminari interuniversitari
euromediterrani sobre el tema. Exemplars d’aquesta
edició s’han enviat als diversos autors i les seues
universitats de procedència.

Durant 2010 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
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moment. En aquest any s’ha procedit a la preparació de l’edició de nous títols com
ara:
.- Directori de publicacions sobre Immigració: coordinat pel prof. Joan
Lacomba i la investigadora Cristina Benlloch. Es tracta d’una extensa base de dades
de referències bibliogràfiques sobre el tema. El Patronat ha gestionat amb els
autors reconsiderar el projecte editorial. La informació continguda en el llibre s’ha
vesat en una base de dades -amb la col.laboració del Servei d’Informàtica de la
FGUV- que ha esdevingut una nova ferramenta de recerca per al portal InfoSud
sobre fonts de documentació i bibliogràfiques sobre migracions. Així podrà ser
ampliada, actualitzada i revisada d’ara endavant. A més s’ha procedit a l’edició d’un
llibre-CD amb el centenars de registres recollits en la primera edició d’aquest
directori.
.- Sentipensar el Sur. Un llibre de relats reunits per la professora Maria Jesús
Martínez Usarralde (Fac. De Filosofia i CC. de l’Educació), prologat per Federico
Mayor Zaragoza. Es preveu que l’edició estiga a l’abast a primers de 2011.
Així mateix el Patronat ha col.laborat en l’edició i difusió del llibre “Jóvenes en la
era de las migraciones” de l’Editorial Kahf. El Patronat ha coordinat l’acte de
presentació del llibre. El 18 de gener de 2011 i en col.laboració amb el programa
Fòrum de Debats, ha presentat a l’Aula Magna de “La Nau”, l’edifici històric de la
Universitat.

2.5.5.2. Xarxa Vives d’Universitats. Comissió de Solidaritat
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 2010 s’han executat les
accions de la II Fase d’aquest programa. El Patronat Sud-Nord des de la Universitat
de València i a partir del seu Centre de Documentació InfoSud ha desenvolupat i
coordinat l’acció del PAU conduent a la formació de
documentalistes de les biblioteques algerines:
especialment les biblioteques universitàries de la
CRUO. Els bons resultats d’aquest projecte es
detallen en la secció d’aquesta Memòria dedicada a
InfoSud.
En la reunió de la Comissió de Solidaritat celebrada
a la seu de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona el 7 de juliol de 2010 va ser delegat
Ximo Revert, Cap Tècnic del Patronat. En la reunió se presentaren els resultats de
l’acció donant per finalitzada la nostra participació en la continuïtat d’aquest
projecte en la seua III Fase que ha estat assumida per la Universitat de Barcelona.
la Comissió de Solidaritat va decidir presentar a la AECID un nou projecte de
cooperació universitària que serà a les universitats de Moçambic a iniciativa de la
Universitat Politècnica de Catalunya.

44

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

Memòria 2010

En 2010 el PAU ha organitzat camps de treball en Algèria (Tlemcem, Mascara i Beni
Abbés) per a estudiants de la Xarxa. El patronat ha coordinat i gestionat la
convocatòria per als estudiants de la UVEG. Han estat seleccionats dos estudiants:
Pablo Caballero de Valcárcel i Almudena Albert Galiana que han marxat a Mascara i
Beni Abbes respectivament.
Així mateix el PAU ha convocat unes beques de recerca on estudiants de les
universitats de la xarxa han realitzat les seues investigacions en universitats de la
CRUO i viceversa. El Patronat ha donat tràmit a la convocatòria davant els
estudiants de la UVEG. Ha estat seleccionat Aleix Peiró Gallego amb destí a estudis
d’informàtica en la Universitat de Tlemcem .
Davant l’inici de la III Fase del PAU en 2010, la universitat de València rere l’èxit
del projecte de formació on line de personal bibliotecari de les universitats
algerines, ha reunit a diversos membres de la UVEG i explorat la possibilitat de
liderar una nova acció en aquesta III Fase. Finalment s’ha desestimat aquesta
possibilitat.
2.5.5.3. Premi Manuel Castillo d’estudis i divulgació sobre cooperació al
desenvolupament humà i la pau
En 2010 el Patronat Sud-Nord ha convocat per segon
any consecutiu la nova edició dels Premis Manuel
Castillo.
Els guardons s’atorguen 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
2009 i octubre de 2010. 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.
La convocatòria s’ha realitzat a través d’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:
Esteban Morcillo Sánchez
Rector de la Universitat de València i President del Jurat

José Maria Felip

José María García Álvarez-Coque

Director General d’Immigració i Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat Valenciana

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

Joaquin Azagra Ros

Joan Lacomba Vázquez

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

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

Carles Xavier López Benedí

Ximo Revert Roldan

45

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

Presidente
Coordinadora Valenciana de ONGD

Memòria 2010

Secretari del Jurat
i Cap tècnic del Patronat Sud-Nord

En l’edició de 2010 s’han presentat un total de 13 candidatures.
Nom
Juan-Carlos

Arias

Filantropías

Editorial / Universitat/
Mitja
Cambio 16

Lourdes

Casanova García

Ninguna Champa en Morazán

Mostra de Valencia 2010.

Nuria

Tendeiro Parrilla

ONGD Atelier. Valencia

Cognom

Títol

Magdalena

Ruiz Brox

Colombia: La guerra que no
existe
Keita espera su último viaje

Manuel

Bañó Hernández

FREE DESIGN BANK

Universidad CEUCardenal Herrera de
València

Fernández Amado

Guillermo Gabriel

Cacicato en la Restauración
Española. Comparación con el
Clientelismo Latinoamericano.

Universidad Jaume I de
Castellón - Universidad
de Buenos Aires

Tortosa Garrigós

Ma Amparo

Gestión de la seguridad en
zonas de riesgo.

Ministerio de Defensa.
Instituto Español de
Estudios Estratégicos

Tortosa Garrigós

Ma Amparo

Estabilización de Irak, una
lección aprendida para el caso
afgano.

Ministerio Defensa,
Instituto Español de
Estudios Estratégicos

Tortosa Garrigós

Maria Amparo

Gestión de crisis UE. Origen y
evolución.

Universidad Rey Juan
Carlos

Ferrer Riquelme

Javier Manuel

Experiencias internacionales
sobre microfinanzas. Manual del
microcrédito

Universitat de València y
Universitat Jaume I

Arenas Dolz

Francisco

El ciudadano democrático.
Reflexiones éticas para una
educación intercultural

Universitat de València

García Roca

Joaquín

Jóvenes en la era de la
migraciones. Una experiencia de
liderazgos comunitarios

Ediciones Kahf

El Hadri

BOUTAINA

Rol dinamizador de los
estudiantes inmigrantes en el
codesarrollo.

Ceimigra

Diario EL PAÍS

L’acte de lliurament del premi es va realitzar el dimecres 2 de març de 2011 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 nombrós públic que a títol personal o institucional volgueren participar i
acompanyar els premiats:
Premi Manuel Castillo 2010 . Modalitat Monografia d’investigació
Jóvenes en la era de la migraciones. Una experiencia de liderazgos comunitarios de
Joaquin García Roca i Ruben Torregrosa, de Publicaciones Kahf.
Accèssit: Rol dinamizador de los estudiantes inmigrantes en el codesarrollo,
publicat per Ceimigra i escrit per Boutaina i Sanae El Hadri.
Premi Manuel Castillo 2010 . Modalitat Reportatge periodístic
Keita espera su último viaje, de Magdalena Ruiz, publicat a El País.
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2.5.5.4. Campanyes de sensibilització universitària
En 2010 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 Universitat i
evidenciar el text i els reptes que posen de
manifest els objectius de desenvolupament.
Durant 2010 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, com ara:
•
•
•

2.- Web de la cooperació
Universitat de València.

Ajuntament de Sagunt
Teatre
El
Musical
(CabanyalCanyamelar, Tornaveu)
Setmana contra la Pobresa 2010: Club
Diario
Levante
acompanyant
l’exposició: "Art contra la Pobreza"

universitària

al

desenvolupament

de

la

En la tardo de 2010 el Patronat va lliurar al nou Delegat del Rector per a cooperació
la proposta de creació i estructura del que podria ser el portal web de la cooperació
universitària al desenvolupament de la Universitat de València. Es tracta de la
proposta que ja va ser presentada a la Comissió 0’7 en l’anterior equip. La iniciativa
forma part de la necessitat d’actualització de la web del propi Patronat Sud-Nord i
de la necessitat de vehicular el conjunt de propostes i iniciatives de la cooperació
que sorgeixen en la universitat i la seua Fundació General principalment en un únic
portal d’informació i recursos especialment dirigit als diversos agents unioversitaris
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de la cooperació i per a visualitzar de manera conjunta el potencial cooperador de
la Universitat de València.

2.5.5.5. Accions singulars
Visita
del
Director
General
d’Immigració
i
Cooperació
al
Desenvolupament de la Generalitat Valencia al Centre de Documentació
InfoSud.
La Presidència Executiva del
Patronat va cursar invitació a la
Direcció General d’Imigració i
Cooperació al Desenvolupament
per conèixer de prop el Centre de
Documentació
del
Patronat:
InfoSud. Es tractava de posar en
coneixement de D. Jose Maria
Felip els serveis, prestacions i
funcionament del Centre. La visita
va produir-se el passat 14 de juny
de 2010. A l’acte es va sumar el
Delegat del Rector per a la
Cooperació
Guillermo
Palao.
Durant la visita es va lliurar un
dossier complet sobre els projectes de cooperació universitària i de sensibilització
que el Patronat ha posat en marxa a partir del seu centre de documentació des de
2003 i que han comptat amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana.
També es va fer una demostració del funcionament del Servei de Referència Virtual
que permet atendre en temps real sol.licituds d’informació on line sobre cooperació
i solidaritat.
Comissió de preselecció de becaris del Programa de Voluntariat
Universitari de Nacions Unides per als ODM, del CADE-Delegació
d’Estudiants.
El Patronat Sud-Nord forma part de la comissió que ha de preseleccionar els
candidats voluntaris estudiants que participen en aquest programa de voluntariat
per a la cooperació de Nacions Unides a través de les universitats adherides. En
2010 s’han seleccionat tres estudiants de la Universitat de València per a participar
en aqueix voluntariat.
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.
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
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sol·licitat. Com a membres de la entitat anualment el patronat ingressa la seua
quota de soci corresponent. En 2010 s’ha produït la dimissió de la Presidenta de la
Coordinadora deixant vacant el càrrec fins a la celebració de la nova assemblea.
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.

XVI Jornades sobre Diversitat, immigració i democràcia.
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 al saló d’actes
del Col.legi Major Rector Peset de la Universitat de València, amb gran assistència
de públic. Especialment persones immigrants en terres valencianes. La programació
va ser:
Dimecres 21 d’abril
Begoña Lobo, Advocada. Vocal de la secció d’estrangeria del ICAV.
“Ciudadanía civil: la conciencia. Análisis de la Ley Orgánica de Extranjería”.

Dijous 22 d’abril
Taula redona sobre “Moviments socials de resistència”.
Amb la participació de
Boulkassoum Diarra, President del Col.lectiu Sense
Papers.
Oscar Petrel, Oficina de Drets Socials de Terrassa
Eva Herrero, Colectivo Ferrocarril Clandestino.
Un representant de la Asociación Sin Papeles de Madrid
(ASPM).
Divendres 23 d’abril
Les jornades varen concloure amb la conferècnia sobre
“Tiempo al tiempo. La política suïcida de la UE sobre
asilo e inmigración” impartida pel professor Javier de
Lucas Martín, Catedràtic de Filosofia del Dret Moral i
Política de la Unibversitat de València i Director del
Colegio de España en París.

Suport a la campanya Pobresa Zero
El Patronat Sud-Nord, com a entitat que
promoure l’adhesió de la Universitat
València a la Companya Pobresa Zero,
col·laborat
amb
la
convocatòria
manifestació en València per l’erradicació

va
de
ha
de
de
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la pobresa. Difonent entre la comunitat universitària la informació de la Setmana
Valenciana contra la pobresa i convocant als actes i manifestació previstos.
Màster de cooperació IIDL
El Patronat Sud-Nord durant 2010 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, Colòmbia, Perú, Brasil, Algèria, o Senegal. Els
alumnes d’aquest Màster han visitat el Centre de Documentació del Patronat:
InfoSud per a conèixer de prop dins el programa formatiu con funciona i quins són
els recursos d’aquest servei d’informació i documentació. A proposta la direcció del
Máster, el Patronat a atés la petició d’impartir una sessió formativa sobre les fonts
de documentació en cooperació i solidaritat i sobre el recursos i serveis que ofereix
InfoSud, impartir per la documentalista i coordinadora d’InfoSud, Francisca Ginés
Huertas. La sessió va celebrar-se el 29 de gener de 2010.
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
Larisa Kulik, entre juliol i d’agost de 2010. El balanç i l’informe de l’associació ha
estat molt satisfactori.
II Curs sobre Immigració i polítiques
públiques
El President Executiu del Patronat va
intervindre en aquest curs amb una ponència
sobre
aspectes
econòmics
sobre
la
immigració. El director del Curs ha estat el
professor Benito Sanz i es va celebrar del 8 al
10 de març de 2010. El curs va comptar amb
molt d’èxit de públic.
Biblioteques Solidàries. Projecte de
cooperació universitària.
El Patronat Sud-Nord, per decisió del Ple,
promou en col·laboració amb el Servei de
Publicacions de la Universitat de València
destinar el stock de llibres existent al
magatzem de recents publicacions del servei,
conformant lots de 350 exemplars destinats a
biblioteques
universitàries
i
centres
d’investigació de països estructuralment
empobrits i d’universitats que ja mantenen
conveni de col·laboració amb la Universitat de València que manifesten el seu desig
de rebre aquesta donació. El Servei de Publicacions conformaria els lots de llibres i
el Patronat s’ocuparia de l’enviament i l’organització de la donació i la recerca de
finançament extern per a costos d’enviament. A inicis de 2011 el projecte està a
l’espera de que la Fundació General arbitre el procediment per a poder sol·licitar
ajudes a l’AECID. El projecte preveu arribar a una vintena de destinacions
universitàries, principalment d’Amèrica Llatina.
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Jornades del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació
Del 9 al 10 de juny de 2010 es va
celebrar a Madrid (IFEMA) aquesta
Conferència
Internacional
sobre
Cooperació al Desenvolupament en
temps de crisi en el marc de la
presidència espanyola de la UE. La
delegació de la Universitat de
València invitada expressament pel
Ministeri
d’Afers
Exteriors
i
Cooperació va estar integrada per:
• Joaquin
Azagra
Ros,
President
Executiu
del
Patronat Sud-Nord
• Guillermo Palao, Delegat del
Rector per a Cooperació
• Josep Maria Jordan Galduf,
Catedràtic d’Economia Aplicada de la UVEG
• Ximo Revert, Cap Tècnic del Patronat Sud-Nord.
Les ponències i intervencions previstes en el programa varen ser del màxim nivell.
Els textos varen ser lliurats electrònicament als membres del Patronat a tenor de
l’interés dels continguts tractats. La delegació va poder contactar amb agents
governamentals de la cooperació de diversos països i entitats de primer ordre.
La Conferència Internacional va ser inaugurada pel Ministre Miguel Angel Moratinos.
Projecte de guies temàtiques del Programa Governamental “Alianza de
Civilizaciones”.
El projecte compta amb el suport i finançament de l’AECID i està coordinat pel
professor J. Miguel Soriano del Castillo, Director del Observatorio de Nutrición y
Seguridad Alimentaria para el Mundo en Desarrollo de la Universitat de València. El
Patronat en el darrer Ple de 2010, després d’estudiar la proposta, va donar suport a
la coordinació i execució del projecte, facilitant l’assessorament necessari en la
seua execució i vehiculant experts de contacte per a la redacció de les quatre guies
temàtiques previstes:
• Formador de formadores de voluntarios de la Alianza de
Civilizaciones.
• Estudio de nuevas rutas temáticas, según el modelo de la Ruta
Quetzal, para afianzar las áreas de actuación de la Alianza de
Civilizaciones.
• La alimentación como elemento integrador en la diversidad cultural y
religiosa
• Alianza de Civilizaciones y Objetivos del Milenio: Hojas de ruta para la
paz y la cooperación al desarrollo.
El projecte subvencionat finalitza en març de 2011 i preten colocar a la Universitat
de València en l’entorn d’actuació de la Universitat de Nacions Unides (UNU).
Colaboració amb iniciatives i projectes.
Donació de llibres a la residència Codesenvolupoament (Ceimigra). Els titols
seleccionats són els que ha publicat la col.lecciçó La Nau Solidària”.
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En 2010 el Patronat ha col·laborat també amb el projecte de recuperació del mural
Uruguay declarat patrimoni de la humanitat donant suport a un equip d’intervenció
social i investigació de la Universitat de València coordinanat per la professora
Beatriz Santamarina.

Lliurament V Certamen Iniciativa Solidaria. València.
L’organització Jóvenes y Desarrollo, amb seu en Madrid i implantació estatal ha
sol·licitat l’estreta col·laboració del Patronat sud-Nord per a lliurar els premis de
solidaritat a joves de secundària. L’abast del premi és estatal i en 2010 s’ha decidit
lliurar-lo en València en el Saló d’actes del Jardí Botànic. La Gala s’ha retransmés a
tot el món a través de la
Web i la col·laboració del
Taller d’Audiovisuals de la
Universitat.
L’acte va acudir més de
250 joves de diversos
centres de secundària de
tota España, i va comptar
amb una actuació musical
en directe. El Patronat
Sud-Nord va lliurar un dels
guardons a un grup de
joves per la consecució del
seu projecte solidari amb
altres
joves
d’Iberoamèrica.
Informe Campus d’Excel·lència VLC
A petició del Servei d’Anàlisi i Planificació de la UVEG el Patronat ha elaborat un
informe sobre els projectes de cooperació on participa la UVEG, el voluntariat que
hi participa i les persones que dinamitzen i executen eixe programa. El Patronat
Sud-Nord va informar dels professors participants de les activitats de les Càtedres,
de l’alumnat beneficiari de beques, durant el darrer any 2009. Aquestes dades
deuen servir per a promoure el Campus
d’Excel·lència al que aspira la nostra
universitat i definir indicadors.

IV
Congreso
Internacional
sobre
Patrimonio Cultural y Cooperación al
Desarrollo. Sevilla 16-18 juny 2010.
Els tècnics del Patronat Eva Carrasco I Ximo
Revert han assistit al congrés, presentant una
comunicació sobre “Desarrollo humano y
gestión
de
patrimonio:
propuesta
de
indicadores desde las metas de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. La presentació va
tindre molt éxit d’audiència i va ser publicada
a les actes del congrés. La presència en els
actes del Congrés va facilitar la presentació
del Patronat a diversos assistents i per a
establir relació amb agents universitaris de la
cooperació.
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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 2010,: 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. Anualment s’envia a DISE la informació que ha de figurar en la
Guia Universitària de cada curs acadèmic, en relació al funcionament, programes de
gestió i línies d’actuació del patronat.
El Patronat compta amb el suport de la Unitat de Gestió de Màrketing i Comunicació
de la Fundació General de la Universitat de València.
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.
._._._._ 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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80.921,45 €

Total activitats formatives

43.187,76 €

Total activitats de cooperació i sensibilització

172.210,00 €

Total iniciatives d'ajudes a l'estudi i beques

32.469,91 €

Total activitats d'informació i documentació

EXECUTAT
216.724,36 €
384.056,22 €
6.658,88 €
0,00 €
607.439,46 €

231.484,59 €
560.273,71 €

PRESSUPOSTAT
220.984,59 €
328.789,12 €
8.500,00 €
2.000,00 €
560.273,71 €

Total despeses generals
TOTAL DESPESES I INVERSIONS....1+2+3+4+5

Personal
Activitats Programades
Despeses Generals
Adquisició d'immobilitzat

223.383,24 €
607.439,46 €

220.984,59 €
8.500,00 €
2.000,00 €

216.724,36 €
6.658,88 €

27.854,34 €

8.522,86 €
19.331,48 €

266.360,51 €

222.505,81 €
6.000,00 €
37.854,70 €

51.681,12 €

14.459,17 €
14.890,34 €
13.831,61 €
8.500,00 €

38.160,25 €

38.160,25 €

5.1 Despeses de personal
5.2 Despeses de gestió
5.3 Adquisició d'immobilitzat

5. Despeses generals

9.000,00 €
23.469,91 €

4.1 InfoSud (Adquisició de fons)
4.2 Projecte InfoSud-Fase IV - 2030/2008

4. Activitats d'informació i documentació

130.000,00 €
6.210,00 €
36.000,00 €

3.1 Ajudes a taxes
3.2 Beques "Arcadi Gotor"
3.3 Programa "Beques Residència Codesenv."

3. Iniciatives d'ajudes a l'estudi i beques

14.687,76 €
10.000,00 €
10.000,00 €
8.500,00 €

2.1 Projectes i Cooperació Universitària
2.2 Publicacions
2.3 Programa Sensibilització
2.4 Premi Manuel Castillo

2. Activitats de cooperació i sensibilització

80.921,45 €

Executat

Subvencions i altres ingressos
Romanents

Total Subvencions i altres ingressos
TOTAL INGRESSOS 1+2

3. Altres romanents
3.1 Altres romanents

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

1.2 Universitat Càtedres
1.3 Universitat Ingrés Premi Manuel Castillo
1.4 Romanents:
1.4.1 Romanent GVA InfoSud - Fase IV - 2030/08
1.4.2 Romanent Programa Manuel Castillo

1.1 Universitat 0,7

1. Subvencions

Ingressos

Distribució del Pressupost per Activitats
Despeses Pressupostàries
Pressupost

1.1 Càtedra UNESCO i Mediterrània

1. Activitats formatives

Despeses

Fundació General de la Universitat de València
Patronat Sud-Nord
Grau execució 2010 a 31 de Desembre de 2010

EXECUTAT
519.962,66 €
19.331,48 €
539.294,14 €

594.140,38 €

613.902,12 €
613.902,12 €

66.107,98 €

6.462,66 €

19.331,48 €
0,00 €

38.160,25 €
8.500,00 €

475.339,75 €

PRESSUPOSTAT
538.070,33 €
56.070,05 €

594.140,38 €
594.140,38 €

8.800,00 €

23.469,91 €
32.600,14 €

72.121,45 €
9.766,53 €

447.382,35 €

Executat

Ingressos Pressupostaris
Pressupost

PATRONAT SUD-NORD.
COMENTARIS LIQUIDACIÓ PLA D’ACTUACIÓ 2010
Les accions desenvolupades pel Patronat Sud Nord estan dirigides al
públic en general, amb especial atenció a la comunitat universitària,
així doncs, el número de beneficiaris és indeterminat.

1. ACTIVITATS FORMATIVES

1.1

Càtedres UNESCO i Mediterrània Bancaixa

Es van pressupostar un total de 80.921,45 €. Es van executar un
total de 38.160,25 €. Les despeses van ser destinades principalment
a cobrir els honoraris i els desplaçaments dels professors visitants, les
activitats complementàries i la seua difusió. Aquesta activitat està
finançada per Bancaixa.
ACTIVITATS FORMATIVES
Despeses- Consums Explotació
Activitats
1.1. Càtedres

Pressupostat
80.921,45 €

Realitzat
38.160,25 €

2. ACTIVITATS DE COOPERACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
2.1 Projectes i cooperació universitària
Les despeses pressupostades van ser de 14.687,76 €. Es van
realitzar despeses per un total de 14.459,17 €, destinades a la
col·laboració amb entitats i organitzacions de desenvolupament
(jornades, conferències, projectes) com ara Mesa d’Entitats de
Solidaritat amb els Immigrants, el Projecte Ucraïna 2000 o el Festival

de cooperació jove d’Iniciativa Solidaria, i la presència i participació
en fòrums internacionals.
2.2 Publicacions
Es van pressupostar 10.000 €. Es van realitzar despeses per un total
de 14.890,34 € amb l’edició de “Fuentes de información en medio
ambiente”, “EE.UU.y América Latina: hegemonía y resistencia”,
“Sentirpensar
“Repertorio

el

Sur:

Cooperación

bibliográfico

sobre

al

la

desarrollo

y

educación”,

inmigración”

i

l’adquisició

d’exemplars de la publicació “Jovenes en la Era de las Migraciones”.
2.3 Programa 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 13.831,61 € en l’organització de diverses campanyes
com ara Infosud o Premis Manuel Castillo.

2.4 Premi Manuel Castillo
Es van pressupostar un total de 8.500 € i es va executar en la seua
totalitat amb la concessió dels Premis Manuel Castillo als guardonats.

ACTIVITATS COOPERACIÓ I SENSIBILITZACIÓ

Despeses
Ajuda monetària
Activitats

Pressupostat

Despeses
Consums Explotació

Realitzat

Pressupostat

Realitzat

2.1 Projectes i cooperació
universitària

-

-

14.687,76 €

14.459,17 €

2.2 Publicacions

-

-

10.000,00 €

14.890,34 €

2.3 Programa de Sensibilització

-

-

10.000,00 €

13.831,61 €

8.500,00 €

8.500,00 €

-

-

8.500,00 €

8.500,00 €

34.687,76 €

43.181,12 €

2.4 Premi Manuel Castillo
TOTAL

3. INICIATIVES D’AJUDES A L’ESTUDI I BEQUES

El Patronat organitza i gestiona la convocatòria pròpia de diverses
beques i ajudes a l’estudi i té encomanades per la Universitat de
València la gestió d’altres convocatòries a través del programa 0’7.

3.1. Ajudes a taxes

Les despeses programades són 130.000 €, destinades a l’exempció
del 60% de taxes de matrícula per als alumnes propvinents de països
no comunitaris. Les despeses realitzades han estat per import de
222.505,81

€.

L’augment

bé

motivat

principalment

per

l’alta

demanda de matriculació en cursos de postgrau (màsters oficials i
doctorats) i per la liquidació de les taxes corresponents al curs
acadèmic 2009/2010.

3.2 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.

3.3 Programa Beques Residència Codesenvolupament

Les despeses pressupostades van ser de 36.000 €. Es van executar
per import de 37.854,70 € 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
CeiMigra, per donar compliment al conveni signat.

3.4 Programa Beques 0’7 Entitat Col·laboradora
El Patronat té encomanada la gestió de les següents beques de la
Universitat de València finançades pel Programa 0’7 Una Nau de
Solidaritat

com

Desenvolupament,

són:

Beques

Beques

Magrib,

Col·legis

Beques

Majors,

Dona

Beques

i

Joves

Investigadors, Ajudes i Estades per Convenis, Beques Voluntariat
Universitari i d’altres exempcions de taxes. L’import pressupostat per
la “Comissió 0,7% una Nau de Solidaritat” és de 518.087 € i,
finalment, es va executar 220.677,59 €.
INICIATIVES D’AJUDES A L’ESTUDI I BEQUES
Despeses
Ajudes monetàries
Activitats

Pressupostat

3.1. Ajudes a taxes

130.000,00 €

222.505,81 €

6.210,00 €

6.000,00 €

36.000,00 €

37.854,70 €

172.210,00 €

266.360,51 €

3.2 Beques Arcadi Gotor
3.3 Programa Beques Residència
Codesenvolupament
TOTAL

Realitzat

4. ACTIVITATS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
El

Patronat

disposa

d’un

especialitzat en cooperació,
solidaritat,

anomenat

Centre

d’Informació

i

Documentació

desenvolupament humà i sostenible i

InfoSud.

Gestiona

l’adquisició

de

fons

especialitzats, cataloga i posa a disposició aquests fons. A través
d’InfoSud,

el

Patronat

desenvolupa

projectes

de

cooperació

universitària i de sensibilització cap a agents específics de la
cooperació com ara: universitats, municipis i ONGD’s.

4.1 InfoSud (adquisició de fons)
Les despeses pressupostades van ser de 9.000 €. Es van realitzar
8.522,86 € per a l’adquisició de fons bibliogràfics del Centre de
Documentació InfoSud.

4.2 Projecte Infosud. Fase IV – 2030/08
Es va pressupostar un total de 23.469,91 €. Es van realitzar despeses
per import de 19.331,48 €. Aquest projecte va finalitzar el 2010.

ACTIVITATS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Despeses
Personal
Activitats

Pressupostat

4.1 InfoSud
(adquisició de fons)
4.2 Projecte Infosud.
Fase IV – 2030/08
Total

Despeses
Consums Explotació

Realitzat

Pressupostat

Realitzat

-

-

9.000,00 €

8.522,86 €

8.140,96 €

11.299,02 €

15.328,95 €

8.032,46 €

8.140,96 €

11.299,02 €

24.328,95 €

16.555,32 €

5. DESPESES GENERALS
5.1. Despeses de personal
Les despeses pressupostades van ser de 220.984,59 €. Es realitzaren
despeses amb un total de 216.724,36 €. Corresponen als costos de
remuneracions en concepte de sous i Seguretat Social del personal
adscrit al Patronat.
5.2. Despeses generals de gestió
Les despeses pressupostades van ser de 8.500 €. Es van realitzar
despeses per un total de 6.658,88 €. Corresponen a la gestió per al
correcte funcionament del departament, com missatgeria, material
d’oficina, telèfon, trasllats i altres.

5.3. Adquisició d’immobilitzat
Es va pressupostar un total de 2.000 €. No es va realitzar cap
despesa.

RECURSOS APLICATS EN L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS
FRONT ALS PRESSUPOSTATS

RECURSOS
ACTIVITATS

OBTESOS

PER

A

LA

REALITZACIÓ

DE

LES

1. SUBVENCIONS

1.1. Universitat de València

Es van pressupostar un total de 447.382,35 €, destinats a l’execució
del programa 0.7 i també per a cobrir les despeses de personal, de
gestió i part de la resta d’activitats programades. Finalment, es van
realitzar despeses per un total de 475.339,75 €

1.2. Universitat Càtedres

Subvenció de la Universitat de València pressupostada 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
38.160,25 €.

1.3. Universitat Ingrés Premi Manuel Castillo
Es van realitzar ingressos per 8.500 €, que corresponen a l’ingrés que
fa la Universitat per dotar els premis lliurats en les seues dues
modalitats:

Monografia

d’Investigació

i

Reportatge

Periodístic

publicats en qualsevol format en 2010. S’ha executat en la seua
totalitat.

1.4. Romanents

1.4.1.

Romanent

Generalitat

InfoSud

–

Fase

IV

–

2030/08

Es van pressupostar un total de 23.469,91 €. Es van realitzar
despeses per un total de 19.331,48 €, ja que es tracta d’un projecte
plurianual. Aquest projecte ha finalitzat en 2010.

1.4.2. Romanent Premi Manuel Castillo

Es van considerar en pressupost un total de 32.600,14 €, per a
conformar la quantia dels pròxims premis d’assaig. En aquest exercici
no s’ha aplicat cap quantitat.

2. ALTRES INGRESSOS I COL·LABORACIONS

2.1 Ingressos per matrícula de 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 6.462,66 €

3. ALTRES ROMANENTS

3.1 Altres romanents

Es van executar 66.107,98 € dels romanents per finançar part de les
ajudes a taxes i del programa beques residència codesenvolupament.

INGRESSOS

PSN 2010
Pressupostats

Subvencions

Realitzats

585.340,38 €

541.331,48 €

447.382,35 €

475.339,75 €

72.121,45 €

38.160,25 €

9.766,53 €

8.500,00 €

-Romanent GVA InfoSud Fase IV

23.469,91 €

19.331,48 €

-Romanent Programa Manuel Castillo

32.600,14 €

-€

Altres ingressos i col·laboracions

8.800,00 €

6.462,66 €

8.800,00 €

6.462,66 €

-€

66.107,98 €

€

66.107,98 €

594.140,38 €

613.902,12 €

-UVEG
-Universitat Càtedres
-Universitat Ingrés Programa Manuel
Castillo

-Cursos
Altres Romanents
-Altres romanents
TOTAL

-

