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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.
El Patronat Sud-Nord es finança bàsicament amb una part del 0’7 del pressupost de
la Universitat, amb la aportació de Bancaixa Obra Social i amb les rendes del llegat
de Manuel Castillo que va servir per a fundar el Patronat Sud-Nord. Amb aquest
suport, el Patronat manté una estreta col.laboració amb el Servei de Relacions
Internacionals i Cooperació per gestionar 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, seminaris, conferències, creació
d’un centre de documentació especialitzada, projectes de cooperació, campanyes
de
sensibilització,
publicacions,
assessorament,
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 2011 ha estat un any d’una important activitat pròpia i amb una
presència institucional intensa. Singularment durant 2011 el Patronat ha
contemplat la renovació de l’equip rectoral i la renovació del seu president executiu.
El Patronat Sud-Nord ha buscat fer 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. En 2011, i rere el relleu en
l’equip rectoral, s’ha produït la renovació de la presidència executiva en el mes de
juny. El professor catedràtic del Departament de Dret Internacional de la
Universitat de València, D. Guillermo Palao Moreno, és el president executiu
d’aquest Patronat des de juny de 2011.
Amb aquesta incorporació la presidència ha desenvolupat una densa agenda de
contactes amb tots els agents valencians de la cooperació (institucionals i socials):
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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
Palao ha intervingut en tots aquells actes on s’ha requerit la seua presència o
reflexions.

2.2.2.

El ple del Patronat

Presidència executiva

ESTEBAN MORCILLO SÁNCHEZ

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

de

la

GUILLERMO PALAO MORENO
Delegat del Rector per a Cooperació al
desenvolupament i Catedràtic del Dept. Dret
Internacional
Universitat de València
(des de 30 de juny de 2011) [Ja és membre del
Ple des de 30 novembre de 2010]

S
L
A

OLGA GIL MEDRANO

C

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

Dept. Anàlisi Econòmica
Universitat de València
(fins a 30 de juny de 2011)

Vicerector de Cultura de la Universitat de
València
Vicepresident Executiu de la Fundació General
de la Universitat de València (Dimiteix el 3 març
de 2011)

O

MARIA JOSÉ AÑÓN ROIG

JOAQUÍN AZAGRA ROS

JOSEP LLUIS SIRERA TURÓ

V

Secretària

President

Els membres del ple ho són a proposta de la presidència executiva i del rector. A
febrer de 2010 se celebraren 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 2011 des de 23 de juny de
2010 són:

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

ISIDRO ANTUÑANO MARURI

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

JOAQUÍN GARCÍA ROCA
Institucionals

i

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

ARTURO GARCÍA IGUAL

MANUEL COSTA TALENS

Marmessor del llegat fundacional
Manuel Castillo (Mort en febrer de 2010 és
nomenat membre honorífic des del 22 de juny
de 2009 per acord del Ple).

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

SILVIA BARONA VILAR

JOSÉ LUIS MIRALLES ADELL

Vicerectora
de
Relacions
Institucionals
i
Comunicació
Universitat de València
(Membre del Ple des de 23 de juny de 2010 i
Vicepresidenta Executiva de la Fundació General
de la Universitat de València des de 11 de març

Dep. Psicologia Bàsica
Universitat de València
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de 2011).

JOAN LACOMBA VÁZQUEZ

Dep. de Treball Social i Serveis Socials
Universitat de València

JUAN ELECTO ONRUBIA FUERTES

FRANCISCO DONAT COLOMER

Departament d’Infermeria
Universitat de València

JOSÉ MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE

Dep. Termodinàmica
Universitat de València
(nomenat per la FGUV des d’octubre de 2002 i
renovat per la FGUV en 2007)

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

NÚRIA TABANERA GARCÍA

CRISTÓBAL SÚRIA LUENGO

Dep. Història Contemporània
Universitat de València

Gerent de la Fundació General de la Universitat de
València

Al llarg de 2011, el ple del Patronat s’ha reunit dues vegades amb caràcter ordinari:
el 25 de maig i el 23 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 25 de maig de 2011
1.- Lectura, i aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior de 30 de novembre
de 2010 (Secretària General).
2.- Informe de la Presidència Executiva i aprovació, si escau, de propostes:
2.1.- Càtedres UNESCO i Mediterrània
Creació de la Red Española Universitaria de Estudios sobre el
Desarrollo (REED)
Aprovació, si escau, de convocatòria per a 2012 i de crèdits de lliure
opció (Cursos 2011).
2.2.- Informe d’Ajudes a taxes de matrícula i beques 0’7 de la cooperació de
la Universitat de València.
2.3.- Informe InfoSud: Directori Bibliogràfic sobre Immigració.
2.4.- Sensibilització: Proposta de projecte “Visualització de la cooperació
universitària al desenvolupament”
2.5.- Altres propostes
3.- Informe i aprovació si escau, liquidació pressupostària de l’exercici 2010 i
Memòria d’Activitats 2010 del Patronat Sud-Nord. (Gerent de la FGUV i President
Executiu del PSN).
4.- Precs i qüestions: torn obert de paraules.

Ple del 23 de novembre de 2011
1.- Lectura, i aprovació es escau, de l’acta de la sessió anterior de 25 de maig de
2011 (Secretària General).
2.- Informe de Presidència i, aprovació si escau, de propostes corresponents a les
següents àrees de gestió (Guillermo Palao):
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2.0.- Gestions realitzades de juliol a novembre
2.1.- Àrea de Publicacions:
Propostes de treballs en vies d’edició i propostes pendents de resolució.
Recuperació d’un Consell Editorial per a la col·lecció “La Nau Solidària”.
2.2.- Àrea d’’Investigació: Premis Manuel Castillo 2012.
Presentació de treballs concorrents a la convocatòria 2011 que finalitzà el
16 de novembre.
Revisió de la Convocatòria 2012: modificació de quanties.
2.3.- Beques Arcadi Gotor:
Informe de mesura extraordinària finals 2011.
Revisió del Conveni i la seua renovació a partir del curs 2012-2013. Millora
de la dotació pressupostària i implicacions en la redotació que assigna la
Comissió 0’7.
2.4.- Àrea de Sensibilització:
Proposta de Guia de Recursos de la Cooperació al desenvolupament a la
Universitat de València, i proposta de tríptic divulgatiu.
Exposició sobre la cooperació universitària en la UVEG.
2.5.- Àrea d’Informació i Documentació: InfoSud
Acondicionament e la plataforma interactiva d’informació i registre sobre
projectes CUD en la UVEG executats o en realització.
Sistema d’adquisicions.
2.6.- Àrea de formació i educació per al desenvolupament: Càtedra UNESCO
i Mediterrània.
Informació i aprovació de les candidatures presentades a la convocatòria de
2012.
3. -Nomenament de nous membres del ple del Patronat
4.- Aprovació, si escau, del pressupost i línies d’actuació del Patronat per a 2012, i
estat de comptes del pressupost de 2011 (Guillermo Palao i Cristobal Suria).
5. - Proposta de nomenament com a patró de la Fundació General de la Universitat
de València de Guillermo Palao Moreno, President Executiu.
6.- 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
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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 el Grup de Treball de
Relacions Internacionals i Cooperació al desenvolupament de la Xarxa
de l’Institut Joan Lluís Vives.
7. Responsable coordinador de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el
Desenvolupament de la Universitat de València davant la UNESCO i el
conveni signat en 1994 entre aquesta entitat i la Universitat de
València.
8. Representat pel Patronat Sud-Nord en la Comissió d’Ajudes a
Projectes de Cooperació i Solidaritat del CADE.
9. Representat pel Patronat Sud-Nord en la Comissió de Selecció del
Programa de Voluntariat UNITeS del CADE.
10. Representant del Patronat Sud-Nord en l’Agrupació
Codesenvolupament. Conveni CEIM per a residències d’estudiants.

de

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

2.4. L’EQUIP DE TREBALL DEL PATRONAT SUD-NORD
L’any 2011 dissortadament ha estat un any de tristesa i dolor per la falta de la
nostra companya Luisa Cardona Sahuquillo en març de 2011 de manera
inesperada. Ella va ser la primera persona contractada per la Fundació General de
la Universitat i amb ella el Patronat Sud-Nord constituït a finals de 1991 va caminar
els primers passos. En l’exercici del seu treball i de les relacions personals i laborals
va demostrar sempre un compromís pels més dèbils, vulnerables i desfavorits. Al
seu rigor intel.lectual i al seu tarannà en defensa de la pau s’afegia una cordialitat i
un tracte entranyable amb les persones. Amb ella se’ns ha anat un valor humà i
crític irremplaçable. La comunitat universitària en ser coneixedora de la notícia ha
mostrat intenses i singulars mostres de condol i afecte en record de Luisa Cardona,
especialment enyorada pels centenars d’alumnes de la Universitat procedents de
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països empobrits amb els qui tractava habitualment per a dur endavant el
programa 0’7 d’Ajudes a Taxes de Matrícula. L’equip rectoral va traure una nota
informativa amb la versemblança de Luisa Cardona en el portal de la Universitat.
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 contractat com a
personal laboral per la Fundació General de la Universitat de València assignat al
Patronat Sud-Nord.
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 2011 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 i al seu torn, l’equip del Patronat
col.labora estretament amb la Universitat de València, especialment amb la Unitat
de Cooperació del Servei de Relacions Internacionals.
Durant 2011 l’equip de treball del Patronat Sud-Nord és el que segueix:
Lloc de treball / Responsabilitat
Tècnic superior de gestió
Cap tècnic responsable del Patronat Sud-Nord
Tècnica superior de gestió.
Responsable d’àrea.

Nom
Ximo Revert Roldán

Luisa Cardona Sahuquillo
(Fins el 14 de març de 2011, data de la
seua mort)

Tècnica mitjana responsable d’àrea.
Documentalista.

Francisca Ginés Huertas

Tècnica mitjana de projecte.
Documentalista

Rosa Vela Casero

Eva Carrasco Vallés cobrint la baixa per
malaltia, maternitat i lactància (des de
juliol de 2009)
Tècnica mitjana de projecte.
Gestió
Almudena Giner Lluch
(s’incorpora el 13 de setembre després de
finalitzar l’excedència per maternitat).

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 2011 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. Al llarg de 2011 s’ha procedit a la revisió de la justificació de la
IV fase del Projecte InfoSud en Xarxa davant la Generalitat Valenciana.. El detall
d’aquestes iniciatives figuren en la secció corresponent a l’àrea d’informació i
documentació del Patronat: InfoSud. D’altra banda el Patronat ha formulat un
projecte de cooperació universitària al desenvolupament anomant “Llibres Solidaris”
en col.laboració amb le Servei de Publicacions de la Universitat de València
consistent en destinar una part important de l’stockatge de llibres magatzemats en
l’editorial de la Universitat amb destí a centres de documentació i bilbioteques
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universitàries que mantenen conveni de col.laboració signat i vigent amb la
Universitat de València. A la finalització de l’any aquest projecte encara no ha
entrat en fase d’execució.
Durant 2011 el Patronat ha resolt el tràmit de documentació justificativa del
projecte a requeriment de la Generalitat Valenciana del 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 2011 el projecte ha estat definitivament justificat i finalitzat.
*Més informació en Programa d’Informació i Documentació: InfoSud, secció 2.5.3. d’aquesta
memòria.

La Fundació General des de 2010 amb la creació d’un lloc de treball de Tècnic de
Projectes de cooperació assignat a serveis centrals, ha derivat la gestió de
projectes de cooperació al desenvolupament així com la formalització de la
convocatòria bianual per a subvencionar projectes amb suport del 0’7 a la nova
unitat de gestió.
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2.5.2. PROGRAMA DE FORMACIÓ. CÀTEDRES UNESCO I
MEDITERRÀNIA
L’any 2011, de 204 inscripcions s’han formalitzat en matrícula 129 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. Dels inscrits 94 han
estat homes, 110 dones. S’han ofert un total de 170 hores lectives i 17 crèdits, per
a un total de 12 cursos generals, alguns d’ells vertebrats en mòduls temàtics
impartits arreu dels campus universitaris de la Universitat de València i on han
participat 12 professors de diversa especialització i procedència. La mitjana de
participació per curs ofert ha estat de 11 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. 2011 és el penúltim any on són vàlids els crèdits de lliure
opció per a estudiants del pla antic, la qual cosa ha repercutit sense dubte en la
matrícula.
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
2011 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
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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 2011 les convocatòries internacionals d’ambdues càtedres han mantés el
seu perfil i objectius definits, a proposta de la presidència executiva, per acord del
ple del Patronat. Des de 2008 les convocatòries incorporen tres modalitats de
participació: la de professors de reconegut prestigi en estades de dos mesos, la
d’experts i professors amb temàtiques específiques i enfocaments nous i crítics per
a estades de curta durada i, finalment, la modalitat que permet proposar activitats
de sensibilització en col·laboració amb les càtedres què continguen un perfil o
estiguen orientades a les finalitats de la UNESCO i de la consecució dels objectius
de desenvolupament del mil·lenni.
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 2011 han estat aquests:






Institut d’Economia Internacional
Departament de Treball Social i Serveis Socials
Departament de Sociologia i Antropologia
Departament de Teoria dels Llenguatges
Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives

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
2011 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.
El Director de Càtedra UNESCO és el president executiu del Patronat Sud-Nord,
Guillermo Palao Moreno (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, coordinat per Ximo Revert. 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. 39 Conferencia General
UNESCO.
Des de la seu d’UNESCO en
Paris, i des de la Comisión Española de Cooperación con UNESCO s’ha invitat
expressament a esta Càtedra i al seu director a participar en la 39 Conferencia
General. S’han fet gestions que poder incorporar-se a la delegació espanyola,
encara que finalment no ha estat possible acudir en les dates assenyalades.
2.- “Enquesta ràpida” sol.licitada per la Divisió d’Educació Superior
d’UNESCO en París
La Càtedra UNESCO en juliol de 2011 va remetre un informe a mena de “Enquesta
Ràpida” a petició d’UNESCO on es pregunta a les Càtedres sobre aspectes com
l’actualització de dades de contacte i responsables, els obstacles que té la Càtedra
per a atendre els seus objectius, la naturalesa dels principals parteners de la
Càtedra, si ha habut una revisió i reorientació dels seus objectius, o si existeix una
alineació amb els objectius i estratègies prioritàries de UNESCO, quins són els
mecanismes de difusió de la Càtedra, ús de la imatge corporativa de la Càtedra i
UNESCO, o quines són les iniciatives que poden apuntar per a millorar la relació
mútua entre les Càtedres i la UNESCO.
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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.
4.- Acte de presentació de la Memòria del Centre UNESCO València.
Dins l’entorn de la xarxa civil d’UNESCO en el territori valencià, el director i el
coordinador tècnic de la Càtedra han estat invitats a assistir a la presentació de la
Memòria d’activitats del Centre UNESCO València. Ximo Revert va tindre
oportunitat d’entrevistar-se personalment amb el President de la Comisión Española
de Cooperación con UNESCO D. Luis Ramallo, assistent a l’acte. Pati de
l’Embaixador Vich, Palalu Sant Pio C, València, 12 h. 30 de novembre de 2011.
2.5.2.1.3. Professors visitants de Càtedra
L’any 2011 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.
e.
f.
g.
h.

Ahmed Trachen, Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Université de Marrakech,
Marroc
Francis Hirsch, Faculty of Science Education, Naruto Educational University, Naruto, Japan
Aicha Abounai, prof. Université Caddi Ayyad, Marrakech
Alain Gras; Director de CETCOPRA. Universitat Paris I – Sorbona. França
Pablo Szmulewicz; Prof de la Facultat de Ciencies econòmiques y administratives. Instituto de
Turismo. Universidad Austral de Xile.
Hassan El Mejdoubi; Prof. De la Universitat de Tetouan, Marroc.
Ramón Cabrera Salort; Professor del ISA Instituto Superior de Artes. Facultad de Artes
Plásticas. Cuba.
Ninna Nyberg Sorensen, Investigadora del Danish Institute for Internacional Studis (DIIS).
Dinamarca..

Com a candidatures de la modalitat C relatives a iniciatives de sensibilització en col.laboració s’han
realitzat la següent:
i.
Fàtima Valcárcel; periodista i experta en tema africans. Seminaris sobre Àfrica sub-sahariana
organitzats per diversos departaments de la Universitat de València.
j. 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 2011 s’indica a continuació.
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PROFESSOR

DURADA y Campus

CUB
11110

La biodiversitat dels conodonts
(pro-cordats) en el passat
geològic: crisi, recuperacions i
aplicacions en geologia

Francis Hirsch
Naruto Educational
University
Japan

20 h.
2 crèdits
Campus
Burjassot

CUB
11120

Estat dels drets humans al
Marroc: reflexions sobre els
drets de la dona i la participació
política

Aicha Abounai
Université Caddi Ayyad
Marrakech
Marroc

CUB
11130

Curs de Desenvolupament
Regional i Social

Ahmed Trachen
Université Caddi Ayyad
Marrakech
Marroc

CUB
11140

Polítiques de desenvolupament:
Es s'adeqüen a les necessitats
dels països receptors

Hassan El Mejdoubi
Université “Abdelmalik
Essaadi” de Tetuán
Marroc

CUB
11150

Arts visuals i socioambientals
(Experiències pedagògiques)

Ramón Cabrera
ISA
Instituto Superior de Arte
Cuba

20 h.
2 crèdits
Campus
Tarongers
10 h.
1 crèdit
Campus
Tarongers
10 h.
1 crèdit
Campus
Tarongers
20 h.
2 crèdits
Campus Blasco
Ibáñez

CUB
11170

Socio-antropologia de les
tècniques: algunes qüestions
històriques i les seues
implicacions per a la crisi
ecològica i social del món
contemporani

Gras Alain
Université de París 1
Sorbone
França

10 h.
1 crèdits
Campus
Tarongers

CUB
11180

El paper de las diàspores
en el desenvolupament

Ninna Nyberg SORENSEN
Danish Institute for
International Studies
(DIIS)
Dinamarca

10 h.
1 crèdits
Campus
Tarongers

CUB
11170

Diseño de productos de turismo
rural sustentable en destinos
emergentes

Pablo Szmulewwicz
Universidad Austral
Xile

30 h.
3 crèdit
Campus
Tarongers

CUB
11171

Diseño de productos de turismo
rural sustentable en destinos
emergentes. Módulo I.
Fundamentos del turismo rural

Pablo Szmulewwicz
Universidad Austral
Xile

CUB
11172

Diseño de productos de turismo
rural sustentable en destinos
emergentes. Módulo II.
Diseño y operación de
productos turísticos rurales

Pablo Szmulewwicz
Universidad Austral
Xile

10 h.
1 crèdit
Campus
Tarongers
10 h.
1 crèdit
Campus
Tarongers
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Diseño de productos de turismo
rural sustentable en destinos
emergentes. Módulo III.
Taller de experiencias en diseño
de productos de turismo rural
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Pablo Szmulewwicz
Universidad Austral
Xile

10 h.
1 crèdit
Campus
Tarongers

Creació i inscripció REEDES
El Patronat, fruit de les seues relacions institucionals i acadèmiques ha estat
convidat a participar en l’acte de constitució de una xarxa universitària d’estudis
sobre el desenvolupament. A l’acte, realitzat el 30 de maig de 2011 a la Universitat
Autònoma de Madrid (Campus Somosaguas) va acudir el President Executiu del
Patronat D. Joaquin Azagra i el Cap Tècnic del Patronat Ximo Revert. En l’acte es va
presentar la comissió que ha iniciat el procés constitutiu de la xarxa amb
personalitat jurídica pròpia i s’ha votat la redacció dels estatuts de l’associació i els
integrants de la Junta directiva. Amb posterioritat a aquest procés, el Patronat
informat el Ple ha valorat més adequat que siga institucionalment la Càtedra
UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament la que nominalment se sume a la
associació REEDES. A finals de 2011 s’ha procedit al pagament de la quota i la
Junta Directiva ha convocat un I Congres sobre Estudis per al desenvolupament a
celebrar en la tardor de 2012. La Càtedra UNESCO ha donat difusió d’aquesta
convocatòria a la comunitat universitària.
I Congrés Autonòmic Càtedres Institucionals. València
A instàncies del Vicerectorat de Relacions Institucionals i Comunicació que coordina
les càtedres institucionals de la Universitat de València, la Càtedra UNESCO ha
participat en el I Congrés Autonòmic de Càtedres Institucionals celebrat a València
el 17 i 18 de novembre de 2011. En representació de la Càtedra han assistit el
Director de la Càtedra i President Executiu del Patronat D. Guillermo Palao i el
Coordinador Tècnic de la Càtedra Ximo Revert. El congrés ha servit per a posar de
manifest la rendabilitat i densa tasca de les càtedres en la comunitat valenciana
servint de nexe entre les institucions d’educació superior, la societat valenciana, i el
sector productiu, amb una dimensió internacional que projecta el resultat d’aquest
quefer. També s’han evidenciat els diversos models de gestió i recursos de
funcionament de les càtedres participants.
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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.
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2. Estades de professors visitants especialitzats en problemes d’interès en
l’àmbit de la Mediterrània, que puguen establir relacions amb grups de
treball de la Universitat de València, o desenvolupar-les, si ja n’hi ha, amb
l’objectiu de conèixer aquestes problemàtiques, contribuir a la seua anàlisi,
al coneixement mutu, i proposar, si escau, línies d’actuació i contribuir amb
una activitat docent i investigadora durant la seua estada, concretada en
cada convocatòria.
3. Potenciar la tasca pròpia dels grups d’investigació de les nostres
universitats: de tesis doctorals o projectes, i també, òbviament, la creació
o la consolidació de xarxes o equips internacionals i interdisciplinaris, de
contactes o trobades, i d’accions formatives.
La Càtedra Mediterrània s’ofereix, doncs, com a instrument d’educació, de cultura i
d’investigació per tal de constituir una referència imprescindible en el coneixement
de la problemàtica que afecta la Mediterrània, una mena de banc de dades i
d’estudis amb la pretensió de conformar una xarxa interuniversitària.
Per a dur a terme aquestes activitats, la Càtedra Mediterrània compta amb
l’aportació de la Universitat de València i el cofinançament de Bancaixa.
El responsable de coordinar el programa de la Càtedra Mediterrània és el president
executiu del Patronat Sud-Nord. El personal tècnic del Patronat Sud-Nord
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 2011 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 2012.
Els cursos monogràfics que s’han realitzat estan presentats en el quadre anterior de
programació de cursos ofertats.
2.5.2.3. NAU DELS ESTUDIANTS
En col·laboració amb el programa de
formació anual La Nau dels Estudiants
(del 5 al 9 de setembre de 2011, a València,
i la setmana posterior en municipis
valencians) que organitza la Delegació
d’Estudiants de la Universitat de València a través del CADE; el Patronat Sud-Nord
ve coordinant i organitzant 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. En 2011 el CADE no ha sol·licitat la
col·laboració del Patronat.
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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.
Des de 2005, ofereix un Servei de Referència Virtual anomenat InfoSud Digital.
Proporciona informació especialitzada en cooperació al desenvolupament en la
modalitat virtual a traves de la xarxa Internet
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.
2.5.3.2 PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ i COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA
InfoSud ha estat treballant fins a l’any 2010 amb projectes de sensibilització sota
les convocatòries de la Generalitat Valenciana. Un dels projectes finançat pel
Govern Valencià i en el que s’ha treballat des de 2005 fins al 2010, ha segut
InfoSud Digital. Des de 2011, InfoSud Digital s’ha consolidat, sense necessitat de
finançament de la Generalitat Valenciana.
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2.5.3.3 ACTIVITATS D’InfoSud
1. Selecció, adquisició, registre i catalogació dels fons documentals.
L’any 2011, InfoSud ha disposat d’un pressupost de 6.500 € per a l’adquisició de
nou fons bibliogràfic, pressupost destinat a la compra de monografies. Per a que el
fons documental estiga a disposició dels usuaris, hi ha que dur a terme una sèrie de
processo:
a) Selecció. Es fa una recerca bibliogràfica per nodrir el fons documental
d'InfoSud. Per a la selecció es consulten diversos catàlegs de llibrers,
editorials, biblioteques, etc.
b) Adquisicions. Amb el sistema de gestió de biblioteques “Millennium”, es
gestiona la comanda de llibres per al proveïdor. L’any 2011 en InfoSud s’han
adquirit 340 nous volums, que s’han integrat en la col·lecció del catàleg de
la Biblioteca de Ciències Socials de la Universitat de València.
c) Registre. Els llibres es registren en una base de dades pròpia d’InfoSud
d) Catalogació. Els llibres es cataloguen en “Millennium” el sistema de gestió
de biblioteques de la Universitat de València.
e) Ubicació. Els llibre s’ubiquen a les prestatgeries 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, de la web d’InfoSud, s’actualitza
diàriament amb 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 events

3. Serveis oferts als usuaris
Modalitats d’atenció a usuaris en InfoSud:
- A través del Servei de Referència Virtual
- Presencials
- Per e-mail
- Per telèfon
4. Servei de Referència Virtual, InfoSud Digital
El Servei de Referència Virtual, amb el nom propi, InfoSud
Digital, és un dels serveis importants d’InfoSud. Atenem
als usuaris a través de la xarxa Internet de manera
virtual. Per a la gestió de les consultes dels usuaris,
s’utilitza una ferramenta informàtica anomenada Question
Point, desenvolupada per la OCLC, Online Computer
Library Center. S’han resolt 114 consultes. El sistema ens
dona un total de 379 consultes arxivades.
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5. Atenció a usuaris presencials a la seu d’InfoSud
La modalitat d’atenció a usuaris en mode de cara a cara, ens dona un resultat de
750 usuaris atesos.
6. Atenció a usuaris per e-mail
Els usuaris d’InfoSud utilitzen InfoSud Digital per a fer les seves consultes, però a
vegades contacten amb el centre per correu electrònic. Han arribat 40 consultes a
través d’aquest mitjà. El telèfon també es una manera de contacte amb InfoSud,
normalment redirigim als usuaris a la utilització d’InfoSud Digital per ha formular
les seves consultes
7. Activitats organitzades pel Patronat Sud-Nord
InfoSud ha participat en totes aquelles activitats organitzades pel Patronat SudNord en les que s’ha cregut convenient la seva presencia, com ara la Setmana de la
Solidaritat i la cooperació del Campus de Taorngers o la Jornada de Cooperació
Universitària al Desenvolupament de la Universitat de València o l’acte de
lliurament dels Premis Manuel Castillo.
8. Xarxa RECIDA
InfoSud es membre de la Xarxa RECIDA, xarxa de centres de informació i
documentació ambiental. A través del seu personal, InfoSud participa en el
desenvolupament de la Xarxa RECIDA aportant la seva experiència. Cada any
s’organitza un seminari en el que InfoSud participa activament. Seminaris
emmarcats en la línia de Seminaris Permanents del Centro Nacional de Educació
Ambiental CENEAM, del Ministerio de Medio Ambiente. http://www.mma.es/ceneam
Rosa Vela, documentalista d’InfoSud, ha participat en el seminari realitzat l’any
2011.
9. Participació d’InfoSud en el Màster organitzat per l’Institut
Interuniversitari de Desenvolupament Local
S’ha impartit un curso en el “MÁSTER UNIVERSITARIO 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 documentació per a la cooperació i la solidaritat”.
10. Assistència al X Seminari de Centres de Documentació Ambiental i
d'Espais Naturals Protegits. Cervera de Pisuerga, Palencia.
Rosa Vela, documentalista d’InfoSud, ha estat present durant els dies 15, 16 y 17
de juny de 2011 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.magrama.es/es/ceneam/centro-de-documentacion-ceneam/directoriocentros-de-documentacion/centros_mapa.aspx
11. Visites d’estudiants a la seu d’InfoSud
InfoSud ha segut visitat per diferents grups d’estudiants de la Universitat de
València. Acompanyats dels professor, estudiants de màsters, postgraus i de
assignatures. Després han fet ús del Servei de Referència Virtual per a l’elaboració
de treballs, tesis, etc.
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2.5.4. PROGRAMA 0’7 DE BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI

2.5.4.1.- AJUDA A TAXES – CURS 2010-2011
El Programa d’Ajuda a Taxes de Matrícula ve funcionant durant més de vint anys i
es va crear per a facilitar els estudis a joves estudiants procedents de països
empobrits que vullguen cursar estudis oficials a la Universitat de València.
L’organització de la convocatòria i normativa de concessions, així com
l’assessorament als centres i sol.licitants, el control de la despesa i la tramitació de
resolucions en casos especials corre a càrrec del Patronat Sud-Nord en col.laboració
amb les secretaries de cada centre de la Universitat de València i el Servei
d’Estudiants i el de Postgrau, així com també el Servei d’Informàtica. La
convocatòria permet que un estudiant procedents de països empobrits i complint
els requisits que es manifesten en la convocatòria obtinga automàticament l’ajuda
corresponent en el moment de matricular-se. Els casos especials o incidències se
resolen tramitant-los davant el Patronat Sud-Nord i la Presidència Executiva del
Patronat.
En 2011 han estat 222 estudiants els beneficiaris. Es manté la tònica ser més dones
que homes els beneficiaris d’aquestes ajudes. Els estudis escollits són principalment
de l’àrea de ciències socials i jurídiques.
En 2011 el Patronat té indicacions de abandonar la gestió d’aquesta programa. La
nova convocatòria passa a ser organitzada pel Servei de Relacions Internacionals i
Cooperació amb una nova normativa i procediment d’obtenció de l’ajuda.

Ajudes a Taxes 2010‐2011
Nivell
Grau
Doctorats
Postgraus
Totals

Import
Concessions
56.557,06 €
92
6.984,81 €
27
93.544,50 €
103

157.086,37 €

222

%
36%
4%
60%
100%

Homes
34
11
46
91

Dones
58
16
57
131

2.5.4.2.- BEQUES RESIDÈNCIA
CODESENVOLUPAMENT
Aquest programa convoca i atorga beques a estudiants matriculats en la Universitat
de València, procedents de països empobrits i cobreix allotjament i manutenció en
un pis per a d’estudiants. Aquest programa se gestiona en col.laboració amb
CeiMigra i Los Hermanos de La Salle que cedeixen la vivenda.
L’objectiu és promoure iniciatives de codesenvolupament entre els estudiants que
autogestionen la vivenda i la convivència. En maig de 2011 Ceimigra comunica que
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abandona el programa per restriccions pressupostàries internes. Aquest programa
finalitza en juny de 2011 i no es torna a convocar cap beca d’aquest tipus.

BEQUES RESIDÈNCIA CODESENVOLUPAMENT CURS
2010‐2011
Pressupost aprovat 36.000,00 €
Nº
Import
beneficiaris
Octubre 2010
6
2.400,00 €
Novembre 2010
9
3.600,00 €
Desembre 2010
9
3.600,00 €
Gener 2011
9
3.600,00 €
Febrer 2011
9
3.600,00 €
Març 2011
9
3.600,00 €
Abril 2011
9
3.600,00 €
Maig 2011
9
3.600,00 €
Juny 2011
9
3.600,00 €
TOTAL

31.200,00 €

2.5.4.3.- BEQUES ARCADI GOTOR
Són beques convocades mitjançant un conveni entre el Col.legi Major La Coma, la
Universitat de València i el Patronat Sud‐Nord de la FGUV. La convocatòria la prepara
el Patronat Sud‐Nord i és autoritzada i signada pel Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Cooperació. El Patronat fa una aportació al Col.legi per a millorar la
situació i necessitats dels col.legials en situació de dificultats. Aquesta quantia es la
diferència entre el cost d’allotjament i manutenció de 4 col.legials entre un col.legi de
la Universitat i el cpost del Col.lewgi Major La Coma. El programa té 10 mensualitats.
En 2011 el Patronat té indicacions de traspassar aquesta convocatòria a la Unitat de
Cooperació del Servei de Relacions Internacionals.
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2.5.4.4.- 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 Sud-Nord de la FGUV
gestiona -com a entitat col·laboradora de la Universitat- els diversos programes de
Beques del Pressupost 0’7. El Patronat s’ocupa de l’execució i control pressupostari
dels diversos programes de beques que se li han assignat seguint les pautes i
criteris de cada convocatòria. Tant les convocatòries com les resolucions de cada
programa de beques hauran estat prèviament elaborats per les unitats convocants,
principalment el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació.

Beques i Ajudes del Programa 0,7
PROGRAMES DE BEQUES
Beques Magreb
Beques Dona i Desenvolupament
Beques Col∙legis Majors
Programa Joves Investigadors
Intercanvis acàdemics‐Viatges i
Estades
Beques Doctorat Bolivia
Beques Arcadi Gotor
Beques El Salvador

Concessions
9
4
6
19
68
4
19
2

131
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Beques i Ajudes del Programa 0,7
PAÏSOS
ARGELIA
ARGENTINA
BOGOTA

DESTINACIÓ/ORIGEN
1
21
1

BOLIVIA

5

BRASIL

5

CHILE

4

COLOMBIA

19

CUBA

16

EL SALVADOR

3

GUINEA ECUATORIAL

5

HONDURAS

1

MARROC

18

MAURITANIA

1

MÈXIC

8

NICARAGUA

6

PERU

5

REP.DOMINICANA

3

TUNEZ

2

URUGUAY

3

VENEZUELA

4
131
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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, 220 euros mensuals i una assegurança mèdica
no farmacèutica.
El curs 2010-2011 es van renovar set de les beques del curs anterior, a més de dos
beques de nova adjudicació, contant així amb nou beques per al curs.
El becats van ser:

2. BEQUES DONA I DESENVOLUPAMENT
Programa convocat pel Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació en
col·laboració amb al Institut Universitari d’Estudis de la Dona.
L’objecte de la convocatòria és la realització al Institut Universitari d’Estudis de la
Dona de la Universitat de Valencia del Màster oficial Gènere i Polítiques d’Igualtat.
Es convoquen tres beques de nova adjudicació per curs acadèmic, 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’educació superior o d’investigació que tinga subscrit
i en vigor un conveni de cooperació amb la Universitat de València.
Les condicions de les beques són les següents: bitllet d’avió en classe turista entre
la ciutat d’origen i València; allotjament en un col·legi major universitari en el
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període comprès entre el 20 de setembre de 2010 i el 20 de juliol de 2011;
assegurança mèdica no farmacèutica; 220 euros mensuals (quantitat subjecta a les
retencions fiscals corresponents) i exacció de taxa de matrícula.

El nombre de beques resoltes aquest any i seguint la convocatòria, va ser en
principi de tres, però mitjançant resolució del 5 d’octubre, s’amplià el projecte amb
dos beques mes.
El motiu va estar pel fet que el programa que estava co-finançat per la UVEG i per
una subvenció de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, disposava de crèdit
pressupostari per al finançament de les tres beques convocades a més de dos
beques addicionals.
Les becades van ser:

Finalment

renuncià a la beca.

El Patronat Sud-Nord gestionà l’estada de les quatre becades en un col·legi major a
la UV pel temps de la beca, pagà 220 euros el mes, excepte impostos, el viatge des
de la seua residència fins al col·legi major i tornada, una assegurança mèdica no
farmacèutica i la matricula del màster.

3. BEQUES COL·LEGIS MAJORS
Convocatòria de sis 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 2010-2011 la van gaudir
sis estudiants, cuatre al Col·legi Major Lluís Vives i dos al Rector Peset.
Els becats van ser:
Lluis Vives:
*

Rector Peset:
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4. PROGRAMA DE JOVES INVESTIGADORS
El convoca i el resol el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació.
Aquest projecte integra la concessió de divuit beques per a la realització d’activitats
d’investigació en un departament o institut 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’educació superior
o d’investigació que tinguen subscrit un conveni de cooperació amb la Universitat
de València. No haver gaudit d'aquesta beca en les ultimes tres convocatòries.
El nombre de beques concedides finalment va ser de 19. El període d’estada a la
Universitat va ser d’un màxim de quatre mesos, en el període comprés entre el 1
de gener i el 24 desembre del 2011, 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 220 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 es va incloure el finançament dels cursos de doctorat, màsters u altres, ni
l’exacció de taxes de matrícula.
Els becats van ser:
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5. AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DELS INTERCANVIS ACADÈMICS ENTRE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I ALTRES INSTITUCIONS
Les convoca i les resol el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació.
L’objectiu d’aquest programa va ser la promoció d’activitats d’intercanvi acadèmic
entre professors de la Universitat de València i altres institucions amb les quals hi
ha un conveni marc de col·laboració.
En va ser la característica principal l’atenció de les despeses derivades dels viatges
dels professors de la UVEG, i de l’allotjament i manutenció dels professors visitants
de les altres institucions.
Respecte als viatges, van ser objecte d’ajuda un viatge d’anada i tornada. Quantitat
màxima per viatge,1.500€.
Respecte als allotjaments i manutenció, la durada no superà els dos mesos, i
l’estada va ser en algun dels Col·legis Majors de la UVEG. Les estades es realitzaren
entre el 1 de gener i el 31 de desembre.
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 33 viatges de professors de la UVEG amb destinació a
universitats iberoamericanes.
Les ajudes concedides van ser:
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També es van concertar 35 allotjaments de professors procedents d’universitats
iberoamericanes amb conveni amb la Universitat de València.
Les ajudes concedides van ser:
*
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6. BEQUES DOCTORAT BOLIVIA
Les convoca i el resol el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació.
L’objectiu d’aquest programa es la realització d’un avanç important de la Tesis
Doctoral en un dels departaments de la UV que participen en el Programa de
Doctorat “Derecho, Empresa y Justicia” del 2011.
Les beques van destinades a investigadors bolivians que provinguin de centres que
tinguen subscrit un conveni de cooperació amb la Universitat de València, que
hagen realitzat la fase de docència del Programa de Doctorat “Derecho, Empresa y
Justicia”, que hagen defès el treball d’investigació i que dediquen la seua estada a
realitzar part de la Tesis Doctoral.
Les beques tenen incompatibilitat amb qualsevol altra beca o ajuda d’organismes
oficials espanyols, i tenen caracte improrrogable.
Es convocaren per al 2011 dos beques i dos mitges beques fins a cobrir el
pressupost assignat per aquesta convocatòria.
La durada era màxim d’un mes, i sempre entre el 1 de gener de 2011 i el 24 de
desembre de 2011.
Aquestes incloïen el pagament del viatge (els viatges de les mitges beques no),
l’estada i la manutenció completa en un col·legi major, l’assegurança mèdica, i una
beca dinerària de 220 euros mensuals.
No es va incloure el finançament dels cursos de doctorat, màsters u altres, ni
l’exacció de taxes de matrícula.
Els becats van ser:
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7. BEQUES ARCADI GOTOR
Convocatòria presentada pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació.
Al llarg del curs acadèmic 2010-2011 es va cobrir l’allotjament i la manutenció al
Col·legi Major La Coma de dinou 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.
8. BEQUES EL SALVADOR
Les convoca el Vicerectorat de Relacions Institucionals i Cooperació.
Les beques van destinades a ciutadans salvadorenys, i els criteris de valoració i
assignació de beques son els establerts per la comissió formada al efecte en el
Centre Regional de Salud Valencia de El Salvador.
L’objectiu d’aquest programa es la realització d’una estada de formació en la
Universitat de Valencia dins l’àrea de infermeria i de fisioteràpia.
Les beques tenen incompatibilitat amb qualsevol altra beca o ajuda a l’estudi
convocada per qualsevol institució publica o privada para a la mateixa finalitat.
Aquestes incloïen el pagament del viatge , l’estada i la manutenció completa en un
del col·legis majors de la UV i l’assegurança mèdica.
Les becades van ser:
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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 2011 s’ha gestionat l’edició de dos nous

títols:
.- Repertorio bibliográfico sobre la inmigración:
libros editados en España entre 1988 y 2008:
coordinat pel prof. Joan Lacomba i la investigadora
Cristina Benlloch. Es tracta d’una extensa base de dades
de referències bibliogràfiques sobre el tema. Amb
aquesta edició s’ha aportat per un nou format. 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.
L’objectiu és que aquesta base de dades inicial ara
publicada puga ser ampliada, actualitzada i revisada
d’ara endavant a través de la
plataforma
web
creada
a
l’efecte: BibMigra. Amb el
format de llibre-CD es dona a conèixer l’existència de
BibMigra i d’aquest primer recopilatori bibliogràfic.

.- Sentipensar el Sur: cooperación al desarrollo y
educación. Es tracta d’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. Diverses veus i sensibilitats han estat
arreplegades en aquest llibre en relació a experiències de
cooperació al desenvolupament narrades pels propis
agents de la cooperació.
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Durant 2011 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. A proposta del Servei
de Publicacions s’ha iniciat els tràmits per a difondre i vendre els llibres de la
Col.lecció La Nau Solidària en format electrònic a través de plataformes web com a
llibres electrònics.
A finals de 2011 s’ha iniciat la gestió de una segona edició d’un títol exhaurit de la
col.lecció com és “Entre aquella España nuestra y la peregrina: Guerra, exilio
y desexilio” de D. Arturo García Igual. La nova edició contempla una revisió del
text, un pròleg de Jose Maria Garcia Álvarez-Coque, fill de l’autor ja mort i un
interessant recull gràfic facilitat per la família de D. Arturo García. L’interés d’aquest
títol tant en España com en terres americanes (especialment dels països on va
transitar i viure l’exil.li l’autor) ha fet recomanable recuperar i impulsar una nova
edició millorada. Aquesta publicació s’esta preparant en co-edició amb el Servei de
Publicacions de la Universitat Politècnica de València.
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 el
Grup de Treball de Relacions
Internacionals i Cooperació de la
Xarxa on se citen responsables y tècnics dels equips de cooperació al
desenvolupament de les universitats de la Xarxa.
Aquesta Comissió en els darrers anys ve desenvolupament accions de cooperació
en el marc del Programa Algèria Universitats (PAU). Durant 2011 s’han executat les
accions de la III Fase d’aquest programa que ara finalitza. La continuació o no del
projecte s’ha deixat al criteri de la CRUE que assumeix el programa.
La iniciativa posada en marxa per la Universitat de
València a través del Centre de Documentació del
Patronat Sud-Nord per a les biblioteques
universitàries en 2010 ha estat seguida des de la
Xarxa per la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona.
El Patronat Sud-Nord des de la Universitat de
València participa en les reunions i trasllada a
l’equip rectoral les iniciatives que sorgeixen.
En 2011 s’ha celebrat una reunió del Grup de Treball en la Universitat Jaume I de
Castelló el 14 d’abril. A punt de finalitzar el Programa Algèria Universitats s’ha
iniciat la prospecció d’iniciatives per mamprendre un nou projecte col.lectiu. La
decisió ha estat preparar un gran projecte amb les universitats de Moçambic on ja
hi ha precedents de col.laboració per part d’algunes universitats de la xarxa.
Amb la concessió de subvenció de l’AECID (Agencia Espanyola de Cooperació
Internacional al Desenvolupament) per a l’avant-projecte de Moçambic en 2011
s’han gestionat propostes de PCI’s arribades a la Xarxa per part de les Universitats
interessades. El Patronat Sud-Nord ha estat l’encarregat de gestionar l’aportació de
dues propostes de PCI’s a la Xarxa elaborades per Aurora Pedro Bueno (Institut
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d’Economia Internacional UV) sobre capacitació en gestió turística integrant
l’enfocament de gènere; i l’altra presentada per la prof. Maria Jesús Perales (Dept.
MIDE, UV) sobre millora de la qualitat en Educació en el sistema universitari de
Moçambic a través de pràctiques avaluatives.
Finalment la subvenció sol.licitada a AECID ha resultat de menor quantia a la
prevista i no s’han pogut realitzar aquestes propostes malgrat la bona valoració per
obtinguda per la contrapart moçambiquenya.
2.5.5.3. Premi Manuel Castillo d’estudis i divulgació sobre cooperació al
desenvolupament humà i la pau
En 2011 el Patronat Sud-Nord ha convocat per tercer 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 2010 i octubre de 2011. 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 SudNord 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 Sardá

José María García Álvarez-Coque

Joaquin Azagra Ros

Joan Lacomba Vázquez

Carles Xavier López Benedí

Ximo Revert Roldan

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

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

Presidente
Coordinadora Valenciana de ONGD

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

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

Secretari del Jurat
i Cap tècnic del Patronat Sud-Nord
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En l’edició de 2011 s’han presentat un total de vuit candidatures.

Cognom

Nom

Títol del treball

Editorial /
Universitat/ Mitja

Medina Segura

Alicia

Muros contra los invisibles

Levante‐EMV

Arias Domínguez

Emilia Laura

Reportaje

Pikaramagazine

Gómez Román

Pura

SIN FRONTERAS‐1‐Colegio de
La Coma. Transformación
social a través de las
residencias universitarias
solidarias en España y
América

Radia Nacional de
España. Comunidad
Valenciana

Gómez Román

Pura

SIN FRONTERAS‐2.‐"El lado
menudo de la inmigración "

Radia Nacional de
España. Comunidad
Valenciana

BLEDA

ANA

El Valenciano de Calcuta

El País

BLEDA

ANA

¡Padre, padre..., larga vida!

El País

Martínez Usarralde

Fariñas Ausina

María Jesús

Sarai

Cooperación al Desarrollo en
Educación: Alianzas con
Educación Comparada desde
la perspectiva del Desarrollo.
(Artículo) El enfoque
Almanario como catalizador
para el desarrollo de las
capacidades colectivas y el
fortalecimiento de la agencia
fuerte. Estudio de caso en e

Monográfico de la
Revista Española de
Educación
Comparada.
Cuadernos de
Investigación en
Procesos de
Desarrollo. Universitat
Politècnica de
València.
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L’acte de lliurament del premi es va realitzar el dilluns 27 de febrer de 2012 a 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 2011 . Modalitat Monografia d’investigació
Maria Jesús Martínez Usarralde
Accèssit: Sarai Fariñas
Premi Manuel Castillo 2011 . Modalitat Reportatge periodístic
Pura Gómez Román
Accèssit: Emilia Laura Arias
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2.5.5.4. Campanyes de sensibilització universitària
En 2011 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 2011 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:
VALENCIA
 Colegio Mayor Rector Peset - UV - 22de junio de 2011
 Museo de Ciencias Naturales - del 5 de octubre al 25 de noviembre 2011
 Escuela de Magisterio - Campus de Taronjers - UV - 2- 18 febrero 2011
 Facultad de Ciencias Sociales - Campus de Taronjers - UV - todo el mes de
diciembre 2011
GANDIA
 Centro social de Gandía - del 5 de septeimbre al 5 de octubre 2011
2.- Web de la cooperació
Universitat de València.

universitària

al

desenvolupament

de

la

Durant 2011 el Patronat ha participat activament en les reunions convocades pel
Delegat del Rector per a Cooperació i President Executiu del Patronat per a
conformar la pàgina web de la cooperació al desenvolupament que de manera
institucional i mitjançant el portal de la Universitat dedicat a relacions
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internacionals i cooperació informarà a la comunitat universitària i usuaris
interessats sobre la organització, continguts, programes, convocatòries i línies de
treball de totes les unitats de gestió que s’ocupem de la cooperació al
desenvolupament de la Universitat de València des de diversos àmbits. La pàgina
web de la cooperació està prou avançada i vorà la llum en 2012. L’objectiu és posar
de manifest de manera conjunta el potencial cooperador de la Universitat de
València.
2.5.5.5. Accions singulars
Plataforma 2015 y más
A petició d’aquesta plataforma, el President Executiu i el Cap Tècnic del Patronat
Sud-Nord s’han entrevistat amb Juan José Iborra per respondre a preguntes que
tenen a veure amb un estudi sobre el caràcter de l’Ajuda Oficial al
Desenvolupament que fa la Comunitat Valenciana de manera descentralitzada.
Aquest mateix estudi s’està elaborant a Euskadi i d’altres comunitats autònomes. El
qüestionari planteja aspectes com ara l’organització del Centre de Cooperació de la
Universitat, els programes i línies de treball, les aportacions i implicació
institucional en l’elaboració i accés a textos normatius.
Dades cooperació pla Estratègic SAP
En 2011, i com cada any el Servei d’Anàlisi i Pressupost de la Universitat de
València ens ha sol·licitat dades sobre la cooperació al desenvolupament que
gestionem. Al seu requeriment hem informat de les fonts de finançament del
Patronat com és l’aportació de part del pressupost 0’7 de la universitat, les rendes
del llegat Manuel Castillo, l’aportació de Bancaixa a la Càtedra UNESCO i els
ingressos per matrícula. També hem informat que de moment no treballem amb
voluntariat de cooperació. Així mateix hem indicat que el Patronat gestiona i
executa com a entitat col.laboradora una part important del pressupost 0’7 anual
com són els programes de beques.
Difusió formació CUVRIC
El
Patronat
Sud-Nord
ha
col.laborat en difondre el programa
de Formació especialitzada per a
agents
de
la
cooperació
al
desenvolupament
elaborat
per
CUVRIC. El President Executiu del
Patronat, com a Delegat del Rector
per a cooperació i secretari de
CUVRIC ha coordinat i organitzat el
curs que s’imparteix en la Universitat
de València: “Diseño de proyectos
desde la perspectiva de los derechos
humanos”.
Guia de la Cooperació al
desenvolupament de la Universitat de València
En les reunions semestrals amb tots els responsables y equips que gestionem
cooperació al desenvolupament en la Universitat de València, incloent la Fundació
General, el Patronat ha presentat una proposta de guió per a ordenar i composar el
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que haurà de ser la Guia de Cooperació al Desenvolupament de la Un iversitat. Es
tracta d’un document instrumental que tindrà format electrònic i que ajudarà a
identificar a les diverses unitats de gestió de la cooperació, facilitarà informació dels
procediments a seguir per alçar propostes o solicituds, i contribuirà a facilitar el
tràmit correcte o formular adequadament projectes de cooperació o iniciatives de
sensibilització.
Aquest guió queda a l’espera de tindre en marxa la Web o portal de la
Cooperació que s’espera estar finalitzat al llarg de 2012.
Jornades Cooperació Universitària al Desenvolupament de la Universitat
de València.
A proposta del Delegat del Rector per a la Cooperació, Ximo Revert, com a Cap
Tècnic del Patronat ha intervingut en les II Jornades sobre Cooperació Universitària
al Desenvolupament organitzades pel Servei de Relacions Internacionals i
Cooperació el 26 de setembre de 2011. L’encàrrec ha estat explicar els objectius i
funcionament del Patronat, així com les línies de treballs desenvolupades i
previstes. El document de power point usat en la intervenció ha estat penjat en la
web de la Universitat junt amb la resta d’intervencions.
Difusió Manifest Àfrica
A iniciativa del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, el Patronat
s’ha fet ressò en el seu portal web del comunicat que les Universitats valencianes
han acordat en relació al drama humanitari de l’anomenat “Cuerno d’Africa”.
Memòria de Formació en cooperació al desenvolupament 2007-2012
El Patronat Sud-Nord ha assumit l’encàrrec de coordinar l’elaboració de la
Memòria de Formació sobre cooperació al Desenvolupament de la Universitat de
València per als anys 2007-2012. Així s’ha establit en les reunions de coordinació
amb els diversos equips de treball que gestionem la cooperació al desenvolupament
de la Universitat de València. A primers de 2012 s’ha convocat un primera reunió
de contacte amb totes les unitats de la Universitat que deuen participar en el
projecte i que han d’aportar informació a la Memòria.
Mesa
Entitats
XVII
Jornades
Del 24 al 26 de maig de 2011
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. 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. El CM Rector
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Peset col.labora des de fa anys facilitant gratuïtament els espais. La programació
va ser:
Dimarts 24 de maig
Mesa Redonda: Llei d’estrangeria i la normativa. Ponent Raquel Aragón, advocada i assessora de
Càritas; José Carlos Benlloch, advocat i assessor d’USO; José Francisco Reina, llicenciat en Dret i
assessor d’ARACOVA.
Dimecres 25 de maig Els Centres d’Internament. Ponents: Mammen Castellano, Presidenta d’Andalucia
Acoge; Salva Lacruz, Membre de la campanya pel tancament del CIEs.
Dijous 26 de maig
Les jornades varen concloure amb la conferècnia sobre “África i els ultims moviments socials” a càrrec
de Donato Ndongo, periodista i escriptor. La Cloenda de l’acte va estar a càrrec del President Executiu
del Patronat, D. Joaquin Azagra Ros, davant de vora un centenar d’assistents.

PACI 2010 Dades Beques 0’7
A petició del Delegat del Rector per a cooperació i en coordinació amb altres
unitats de gestió de la cooperació en la Universitat, el Patronat ha preparat la
informació necessària per a respondre i facilitar les dades sobre l’aportació i ajuda
oficial al desenvolupament (AOD) que aporta la Universitat de València en 2010 a
partir del formulari que ens ha facilitat l’Obserbatorio de la Cooperación
Universitaria del Desarrollo (OCUD) de la CRUE i a petició del Ministeri d’Exteriors i
Cooperació (MAEC) per a totes les universitats espanyoles.
El Patronat s’ha encarregat de les dades relacionades amb tots els programes de
Beques 0’7 de la Universitat i de les Beques de la cooperació pròpies del Patronat
finançades amb el 0’7 propi assignat al Patronat. Junt amb les dades d’AOD
aportades per la unitat de gestió de projectes de la Fundació General i les dades
d’Estudiats a través del CADE, la Universitat de València ha demostrat estar entre
les primeres universitat espanyoles en aportació oficial al desenvolupament. Aquest
sistema de replegada de dades unificat per a tot el sistema universitari espanyol
serà endavant habitual.
OCUD Jornades
Fruit de la implantació del PACI i sistema
unificat de replegada de dades sobre AOD
universitària, atenent a la dificultat de classificar l’ajuda i entendre els conceptes i
criteris per a respondre correctament l’enquesta/formulari, s’han celebrat a la
Universitat de Girona unes Jornades de l’OCUD els dies 20 i 21 d’octubre de 2011.
Han tingut un marcat caràcter tècnic i s’han posat de manifest les dificultats
aparegudes, s’han unificat criteris, s’han donat exemples que faciliten la resposta a
l’enquesta de l’any vinent i s’ha lliurat documentació o models orientatius de
respostes.
Durant les Jornades per encomanament del President Executiu, hem aprofitat
per contactar personalment amb Alfons Martinell, director de la Càtedra UNESCO de
la Universitat de Girona sobre cultura i cooperació al desenvolupament.
Pla Estratègic 2012-2015
El Cap tècnic del Patronat ha assistit per delegació del
President Executiu a l’acte de presentació del nou Pla Estratègic
de la Universitat de València fet al Saló ‘actes del Jardí Botànic,
18 d’abril de 2011. Ximo Revert ja havia participat activament en
l’elaboració
del
Primer
Pla
Estratègic
en
l’àrea
de
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internacionalització i cooperació. En 2012 s’iniciaran les reunions i grups de treball
per redactar i revisar el nou Pla Estratègic.
Pràctiques MCAD
El Patronat Sud-Nord durant 2011 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 (Marrakesh, Tánger), Camerun, Brasil (Alagoas,
Paraiba), o Senegal, així com autopràcticums en organitzacions com Globalmón,
Casa Algèria o Jarit. Els alumnes d’aquest Màster a proposta del Patronat han
visitat el Centre de Documentació: InfoSud per a conèixer de prop com funciona i
quins són els recursos d’aquest servei d’informació i documentació. A proposta de
la direcció del Máster, el Patronat ha 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, que imparteix per la documentalista i coordinadora
d’InfoSud, Francisca Ginés Huertas.
Pràctiques Voluntàries
A iniciativa de la Presidència Executiva en novembre de 2011 s’ha iniciat el
procés de selecció i incorporació d’estudiants en règim de pràctiques voluntàries al
Patronat i al seu Centre de Documentació. Seguint el protocol establert per la
Fundació General per acollir a estudiants en pràctiques i fet ús del conveni signat
entre la Fundacio General i ADEIT s’han ofertat al Màster de Cooperació dues places
l’objectiu de les qual és incorporar en 2012 a dos estudiants en pràctiques a dos
projectes concrets com són: en InfoSud colaborar en el desenvolupament del
directori de bibliografia sobre immigració BibMigra; i en la seu central del Patronat
per al projecte d’elaboració de la Memòria de Formació de Cooperació al
Desenvolupament 2007-2012 i la Guia de
Cooperació de la Universitat.
Presentació llibre Jóvenes en la era
de las migraciones, Ed. KAHF
El 18 de gener de 2011, el Patronat ha
col.laborat activament en la presentació del
llibre escrit per D. Joaquin Garcia Roca i per
D. Ruben Torregrosa. En ell se reflexiona
sobre les virtuds del programa de lideratge
d’estudiants
en
residències
de
codesenvolupament. Un programa on ha
participat activament el Patronat des dels
seus inicis. L’acte, organitzat per l’editorial
KHAF va contar amb la intervenció dels
autors i més de dues -centes persones en
l’Aula Magna de l’Edifici de la Nau de la
Universitat de València.
Els membres del Ple han rebut un
exemplar d’aquesta monografia.
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Col.laboració amb la CVONGDs
El Patronat manté una fluida relació de
treball amb la Coordinadora Valenciana
d’Organitzacions No Governamentals per al
Desenvolupament, atenent les peticions de
col·laboració, assessorament i de gestió que
se’ns ha sol·licitat. Com a membres de la
entitat anualment el patronat ingressa la
seua quota de soci corresponent. En 2011 el
Patronat ha comptat amb els membres de la Junta Directiva en diversos actes i la
Coordinadora informa als seus butlletins puntualment de tots aquells actes que li
comunica el Patronat.
Setmana
de
la
solidaritat
i
Cooperació,
Campus
Tarongers
A
iniciativa
del
President Executiu, el
Patronat Sud-Nord s’ha
sumat a l’organització
dels actes que han
constituït la Setmana de
Solidaritat
i
de
la
Cooperació que promou
des de fa uns anys la
Facultat
de
Ciències
Socials
i
que
ara
adquireix una dimensió de Campus per a tot Tarongers. La setmana del 29 de
novembre al 2 de desembre de 2011 ha tingut un programa d’actes variat on el
Patronat ha aportat la gestió i organització de diverses activitats, com són:
1.- la contribució a la difusió de l’esdeveniment
2.- l’organització del muntatge i exhibició en la Facultat de Dret de l’exposició
sobre Comerç Just i Desenvolupament facilitada i produïda per l’entitat IDEAS;
aquesta exposició romandria en el vestíbul de Dret fins a ininicis de 2012, passat a
continuació per tots els Campus (Fac. Filosofia i Fac. Farmàcia).
3.- l’acte de presentació del llibre-CD sobre Directorio Bibligráfico de Inmigración
de Joan Lacomba i Cristina Benlloch als assistents a l’acte se’ls ha lliurat un
exemplar de l’edició. Durant la presentació s’ha mostrat on –line la plataforma
BibMigra: el nou servei que ofereix InfoSud on ampliar i continuar la tasca
encetada pels professor Lacomba i Benlloch. S’ha explicat com trobar referències i
com aportar referències a la base de dades.
4.- la presentació de la darrera publicació del prof. Josep Maria Jordan Galduf
“Del nord i del sud. Diari d’un professor d’economia”, on intervingué a proposta del
President Executiu del Patronat, el prof. José Maria García Alvarez Coque. L’acte va
comptar amb una nombrosa assistència de públic i professors de la Facultat
d’Econòmiques. Aquest nou títol del prof Jordan Galduf conté nombroses
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referències al Patronat Sud-Nord, entitat a la que l’autor
va estar vinculat durant anys, des de la seua creació fins
assumir la presidència executiva (2004-2007).
L’objectiu és poder organitzar una setmana de la
solidaritat en altres campus en els anys vinents.
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.
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.
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.
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COMENTARIS LIQUIDACIÓ PLA D’ACTUACIÓ 2011
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 75.921,45 €. Es van executar un total de
26.835,62 €. Les despeses van ser destinades principalment a cobrir: els honoraris,
estades, assegurances i desplaçaments dels professors visitants, les activitats
complementàries i la difusió de la convocatòria anual internacional a professors i
activitats de càtedra, així com la participació en jornades o actes institucionals.
Aquesta activitat està finançada per Bancaixa.
ACTIVITATS FORMATIVES
Despeses- Consums Explotació
Activitats

Pressupostat

1.1. Càtedres

Realitzat

75.921,45 €

26.835,62 €

2. ACTIVITATS DE COOPERACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
2.1 Projectes i cooperació universitària
Les despeses pressupostades van ser de 11.909,27 €. Es van realitzar despeses per
un total de 4.828,08 €, destinades a: la col·laboració amb entitats i organitzacions
de desenvolupament (jornades, conferències, projectes) com ara Mesa d’Entitats de
Solidaritat amb els Immigrants o el Projecte Ucraïna; la participació en actes o
congressos

de

cooperació

universitària

al

desenvolupament;

així

com

la

regularització de les ajudes a taxes 2010/11.
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2.2 Publicacions
Es van pressupostar 10.000 €. Es van realitzar despeses per un total de 3.782,48 €
per a la correcció, composició i maquetació de “Desarrollo de competencias
interculturales en contextos universitarios” i “Entre aquella España nuestra...”.
2.3 Programa de Sensibilització
Es va pressupostar un total de 7.000 €, per tal de dur a terme activitats i
campanyes de sensibilització. Es van executar despeses per import de 8.691,23 €
per a la llicencia de l’aplicació que s’utilitza en Infosud i per a l’edició i distribució de
5.000 calendaris.
2.4 Premi Manuel Castillo
Es van pressupostar un total de 8.500 € i es van executar despeses per 8.262,04 €
per a l’organització i 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

-

(6.568,20) €

11.909,27 €

11.396,28 €

2.2 Publicacions

-

-

10.000,00 €

3.782,48 €

2.3 Programa de Sensibilització

-

-

7.000,00 €

8.691,23 €

8.500,00 €

6.500,00 €

-

1.762,04 €

8.500,00 €

(68,20) €

2.4 Premi Manuel Castillo
TOTAL

28.909,27 € 25.632,03 €

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.
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3.1 Beques Arcadi Gotor
Es van pressupostar un total de 6.210 €. Es van realitzar 5.250 € per donar
compliment al conveni signat amb el SERVEF.
3.2 Programa Beques Residència Codesenvolupament
Les despeses pressupostades van ser de 36.000 €. Es van executar per import de
21.600 € per a finançar l’estada i la manutenció d’estudiants de la Universitat de
València propvinents de països en vies de desenvolupament a la residència de
codesenvolupament de CeiM, per donar compliment al conveni signat. Aquest
conveni s’ha rescindit a finals del curs acadèmic 2010-2011 a proposta de CeiMigra
i per acord entre les parts.
3.3 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 són: Beques
Magrib, Beques Dona i Desenvolupament, Beques Col·legis Majors, Beques 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 668.175 € i, finalment, es va executar 347.014,83 €.
INICIATIVES D’AJUDES A L’ESTUDI I BEQUES

Despeses
Ajudes monetàries
Activitats

Pressupostat

3.1 Beques Arcadi Gotor
3.2 Programa Beques Residència
Codesenvolupament
TOTAL

Realitzat

6.210,00 €

5.250,00 €

36.000,00 €

21.600,00 €

42.210,00 €

26.850,00 €
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4. ACTIVITATS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
El Patronat disposa d’un Centre d’Informació i Documentació especialitzat en
cooperació,

desenvolupament humà i sostenible i solidaritat, anomenat 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. El centre disposa d’un sistema de referència
virtual.
4.1 InfoSud (adquisició de fons)
Les despeses pressupostades van ser de 9.000 €. Es van realitzar 6.497,12 € per a
l’adquisició de fons bibliogràfics del Centre de Documentació InfoSud.
ACTIVITATS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
Despeses
Consums Explotació
Activitats

Pressupostat

4.1 InfoSud (adquisició de fons)
Total

Realitzat

9.000,00 €

6.497,12 €

9.000,00 €

6.497,12 €

5. DESPESES GENERALS
5.1. Despeses de personal
Les despeses pressupostades van ser de 220.171,31 €. Es realitzaren despeses
amb un total de 182.132,81 €. 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 3.804,99 €. Corresponen despeses generals 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.
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RECURSOS APLICATS EN L’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS FRONT ALS
PRESSUPOSTATS
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RECURSOS OBTESOS PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS
1. SUBVENCIONS
1.1. Universitat de València
Es van pressupostar un total de 305.790,58 €, destinats a cobrir les despeses de
personal, de gestió i part de les activitats programades. Finalment, es van realitzar
despeses per un total de 236.528,70 €.
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 26.835,62 €.
1.3. Universitat Ingrés Premi Manuel Castillo
Es van aplicar ingressos per 8.262,04 €, que corresponen a l’ingrés que fa la
Universitat per l’organització i concessió dels premis lliurats en les seues
modalitats.

1.4. Romanents
1.4.1. Romanent Premi Manuel Castillo
Es van considerar en pressupost un total de 42.366,37 €, 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
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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 3.954,74 €.
2.2 Altres Ingressos
Es va realitzar un ingrés de 58,01 € com a conseqüència de la liquidació realitzada
amb la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants i en compliment de
l’acord signat.

PSN 2011
INGRESSOS

Pressupostats

Subvencions

Realitzats

430.060,85 €

271.626,36 €

305.790,58 €

236.528,70 €

72.121,45 €

26.835,62 €

-Universitat Ingrés Programa Manuel
Castillo

9.782,15 €

8.262,04 €

-Romanent Programa Manuel Castillo

42.366,67 €

-

Altres ingressos i col·laboracions

8.800,00 €

4.012,75 €

8.800,00 €

3.954,74 €

-

58,01 €

438.860,85 €

275.639,11 €

-UVEG
-Universitat Càtedres

-Cursos
-Altres ingressos
TOTAL

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

:::::::::::::::::::::::::::::
Aquest esborrany de la memòria d’activitats del Patronat Sud-Nord deu ser aprovat pel Ple del Patronat
Sud-Nord el pròxim 28 de març de 2012 i serà traslladat 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.

Patronat Sud-Nord, 13 de març de 2012
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