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PRESENTACIÓ

El Patronat Sud-Nord. Solidaritat i Cultura és un patronat especial de la Fundació
General de la Universitat de València les tasques del qual se centren en l’àmbit de
la cooperació universitària al desenvolupament.
Es crea a l’octubre de 1991 per
donar
contingut
efectiu
als
objectius que estableix l’article 4
dels Estatuts de la Universitat de
València:
«La Universitat de València està al
servei
del
desenvolupament
intel·lectual i material dels pobles, de la defensa ecològica del medi i de la pau. Les
tasques universitàries no han d’estar mediatitzades per cap classe de poder social,
econòmic, polític o religiós».
Els objectius generals que defineixen l’activitat del Patronat són:
I.

Educar per al desenvolupament i la pau dels pobles des de la comunitat
educativa de la Universitat de València, en coherència amb els seus
Estatuts.

II.

Fomentar els processos de sensibilització, conscienciació i compromís de
grups i institucions socials, des de nous valors i accions cooperatives i
solidàries amb els països del Tercer Món.

III.

Promoure plataformes socials, governamentals i no governamentals, de
caràcter nacional i internacional, que possibiliten actuacions i programes
específics d’investigació, docència i intervenció directa als països del Tercer
Món.

IV.

Afavorir els processos d’educació, sensibilització i solidaritat entre el Nord i
el Sud, així com els programes específics que els desenvolupen. Aquests es
realitzen atenent les necessitats d’alliberament concretes i estratègiques que
tenen les dones en la seua posició de subordinació i opressió pels sistemes
patriarcals. Els objectius d’aquest eix són transversals als objectius
anteriors.

A partir d’aquests objectius generals s’ha establert un seguit de programes i
projectes d’activitats que han pretès la implantació i la consolidació del projecte
global del Patronat en el context de la cooperació universitària al desenvolupament
de la Universitat de València.
L’acció del Patronat parteix de l’àmbit universitari en què ha estat creat i va més
enllà d’aquest àmbit per la incidència de les seues actuacions. La dimensió
universitària del projecte possibilita una autonomia enfront dels poders públics i un
espai d’intervenció propi, que es fonamenta en la seua solvència científica i
proporciona al conjunt de la societat elements d’anàlisi i reflexió sobre les
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complexes i desiguals realitats dels països del Sud; relativitza l’etnocentrisme
dominant i l’ordre econòmic que sustenta l’actual desigualtat entre els pobles.
En 1995, la Universitat de València va aprovar destinar a projectes de cooperació i
sensibilització en l’anomenat Tercer Món, el 0,7% del seu pressupost i l’aportació
del 0,7% de la nòmina d’aquells membres de la comunitat universitària que així ho
han decidit. També s’hi incorpora amb caràcter voluntari el 0,7% de l’import de
matrícula dels estudiants que ho desitgen. És així com es crea el Programa 0,7 Una
Nau de Solidaritat: un pressupost que anualment la Universitat de València destina
a la cooperació al desenvolupament i la solidaritat.
El Patronat Sud-Nord es finança bàsicament amb una part del 0’7 del pressupost de
la Universitat, amb el cofinançament de les seues activitats a través de les
subvencions que el Patronat sol.licita, els ingressos per matrícula del cursos que
ofereix, 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, manteniment 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 de cooperació recollides
en aquesta memòria, l’any 2012 ha estat un any d’una important activitat pròpia i
amb una presència institucional intensa. En 2012, la Fundació General de la
Universitat de València que dona cobertura i personalitat jurídica al patronat a
passat a considerar-se del sector públic. En atenció a la vocació i caràcter de les
accions i iniciatives que desenvolupa al servei sempre de la Universitat de València i
seguint les seues pautes i directriusde la Universitat, el logotip i imatge corporativa
del Patronat Sud-Nord i de la Fundació General s’han adaptat a la imatge
corporativa pròpia de la Universitat de València. 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. El professor catedràtic del
Departament de Dret Internacional Privat 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

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

de

la

Secretària

ESTEBAN MORCILLO SÁNCHEZ

MARIA JOSÉ AÑÓN ROIG
Secretària General
de la Universitat de
València
Secretària de la Fundació General de la
Universitat de València

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]

ARTURO GARCÍA IGUAL

SILVIA BARONA VILAR

ISIDRO ANTUÑANO MARURI

Vicepresidenta Executiva de la Fundació General
de la Universitat de València (des de 11 de març
de 2011).
Vicerectora
de
Relacions Institucionals
i
Comunicació
Universitat de València
(Membre del Ple des de 23 de juny de 2010 i

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

OLGA GIL MEDRANO

JORGE CARDONA LLORENS

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).

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

Internacionals

i

Catedràtic de Dret Internacional Públic
Universitat de València
(Membre per acord del Ple del 23 de novembre de
2011)

JOSÉ MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE

JOSÉ LUIS MIRALLES ADELL

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

Dep. Psicologia Bàsica
Universitat de València

JOAN LACOMBA VÁZQUEZ

FRANCISCO DONAT COLOMER

Dep. de Treball Social i Serveis Socials
Universitat de València

Departament d’Infermeria
Universitat de València

V

O

C

A

L

S

Presidència
executiva

President

El Ple és l’òrgan col.legiat que aprova i decideix les línies d’actuació, les activitats i
programes de treball, assigna el pressupost i determina els recursos que ha de
dedicar el Patronat en cada exercici. 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 2012
són:

JUAN ELECTO ONRUBIA FUERTES
Dep. Termodinàmica
Universitat de València
(nomenat per la FGUV des d’octubre de 2002 i

NÚRIA TABANERA GARCÍA
Dep. Història Contemporània
Universitat de València
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renovat per la FGUV en 2007)

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ MOLTÓ

CRISTÓBAL SÚRIA LUENGO

Dept. Anatomia i Embriologia Humana, Facultat
de Medicina i Odontologia de la
Universitat de València
(Nomenat pel Ple de la FGUV en 20 de juny de
2011)

Gerent de la Fundació General de la Universitat de
València

Al llarg de 2012, el ple del Patronat s’ha reunit tres vegades amb caràcter ordinari:
el 28 de març, el 27 de juny i el 12 de desembre. El temes tractats en els ordres
del dia de cada reunió han estat els que figuren a continuació. Les reflexions i
debats sobre els diversos punts han quedat expressats en les actes aprovades.
Ple del 28 de març de 2012
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 27 de juny de 2012
1.- Lectura, i aprovació es escau, de l’acta de la sessió anterior de 25 de maig de
1.- Lectura, i aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior de 28 de març de
2012 (Secretària General).
2.- Informe de Presidència Executiva sobre gestions realitzades al darrer trimestre
(President Executiu)
3.- Aprovació, si escau, de les següents convocatòries pròpies:
3.1.- Convocatòria de Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament i
Càtedra Mediterrània 2013.
3.2.- Convocatòria Premis Manuel Castillo 2012
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4.- Altres assumptes. Precs i qüestions: torn obert de paraules.

Ple del 12 de desembre de 2012
1.- Lectura, i aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior de 27 de juny de
2012 (Secretària General).
2.- Informe de Presidència Executiva sobre gestions realitzades al darrer trimestre
(President Executiu)
3.- Aprovació, si escau, dels assumptes següents:
3.1.- Renovació de vacants de membres del Ple.
3.2.- Model gestió i activitats Càtedra UNESCO.
3.3.- Proposta del Consell Editorial sobre línies de treball
4.- Informe i aprovació, si escau, del Pla d’activitat i pressupost del Patronat SudNord per a l’exercici 2013.
5.- Altres assumptes. Precs i qüestions: torn obert de paraules.

2.3. LA REPRESENTATIVITAT DEL PATRONAT SUD-NORD
El President Executiu del Patronat Sud-Nord, o persona en qui delegue, representa
aquesta entitat en diversos òrgans universitaris i institucions directament
relacionades amb la cooperació universitària al desenvolupament. El Patronat SudNord està present en els següents àmbits, en nom propi o en representació de la
Universitat de València
1. Vocal del Patronat de la Fundació General de la Universitat de
València.
2. Representant de la Universitat de València en el Consell de Direcció
del Col·legi Major Universitari La Coma, [fins al seu tancament en
setembre de 2012].
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.

6

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

Memòria 2012

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

2.4. L’EQUIP DE TREBALL DEL PATRONAT SUD-NORD
Els programes, projectes i activitats del Patronat Sud-Nord són duts a terme per
la presidència executiva, els delegats que oportunament són designats entre els
membres del ple i el treball de gestió assalariat de l’equip tècnic 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 2012 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

Nom

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

Ximo Revert Roldán

Tècnica mitjana responsable d’àrea.
Documentalista.

Francisca Ginés Huertas

Tècnica mitjana de projecte.
Documentalista

Rosa Vela Casero

Tècnica mitjana de projecte.
Gestió

Almudena Giner Lluch

Administratiu

José Tomas Garrido Calero
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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 2012 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 formulat un projecte sol.licitant una subvenció al Ministeri d’Afers
Exteriors i Cooperació a través d’una convocatòria específica [BOE 28 setembre de
2012]. El projecte presentat ha estat: “Seminari sobre Programes europeus per a la
cooperació al desenvolupament (II part): execució i justificació de projectes”. Rere
la pertinent presentació i tramitació documental, tot i complir tots els requisits que
es contemplaven a la convocatòria, la resolució no ha estimat concedir cap
subvenció al projecte prioritzant el finançament d’altres iniciatives.
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2.5.2. PROGRAMA DE FORMACIÓ. CÀTEDRES UNESCO I
MEDITERRÀNIA
En 2012, s’hna formalitzat 374 inscripcions incloent cursos, seminaris i jornades
amb cost de matrícula o gratuïts. Els alumnes que han pagat per matricular-se han
estat 119, dels qual 107 són homes i 104 dones. Tots els incrits han obtingut el
certificat amb el corresponent reconeixement de crèdits de lliure opció aprovats
oportunament pel Vicerectorat d’Estudis de la Universitat de València. S’han
impartit un total de 284 hores lectives, ofertant un total de 22 crèdits de lliure
opció amb un total de 18 cursos organitzats, alguns d’ells vertebrats en mòduls
temàtics impartits arreu dels campus universitaris de la Universitat de València i on
han participat 27 professors de diversa especialització i procedència.
La mitjana de participació per curs ofert ha estat de 20,7 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. 2012 és l’últim
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.
En 2012 des de l’Àrea de Formació del Patronat Sud-Nord i la Càtedra UNESCO
s’han organitzat per primera vegada cursos gratuïts de capacitació per a personal
de la Universitat de València (PAS tècnic i PDIs) amb molt d’èxit de participació i
avaluació de la formació rebuda.
A octubre de 2012 hem rebut comunicació que les accions i programes que venia
desenvolupant i que ha organitzat la Càtedra durant aquesta anualitat deixen de
comptar amb el suport financer de l’Obra Social de Bancaixa, entitat en procés de
fusió per a constituir Bankia i amb greus problemes financers.
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 2012 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.
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L’Àrea de Formació del Patronat Sud-Nord prepara la seua oferta formativa a
partir de la Convocatòria Internacional a professors visitants de les càtedres: amb
convocatòries diferenciades per a la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el
Desenvolupament i una altra per a la Càtedra Mediterrània. A aquestes
convocatòries concorren els departaments i instituts universitaris de la Universitat
de València que presenten candidatures de professors o experts externs procedents
d’altres països i universitats. En 2012 i davant la incertesa de finançament de les
activitats produïda per la rescissió del conveni signat amb Bancaixa des de la
fundació de la Càtedra en 1994, no s’ha fet cap convocatòria. La programació
realitzada en 2012 és fruit de les candidatures que foren aprovades en la
convocatòria de l’any anterior.
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 Càtedres per a formació
en 2012 (convocada en la tardor de 2011) han estat aquests:
•
•
•
•
•
•

Instituto de Economía Internacional
Observatorio Astronómico
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local
Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y da la
Administración
Departamento de Trabajo Social
Departamento de Derecho Romano y Derecho Eclesiástico del Estado

2.5.2.1. CÀTEDRA UNESCO D’ESTUDIS SOBRE
EL DESENVOLUPAMENT
2.5.2.1.1. Presentació
La Universitat de València crea la Càtedra UNESCO
d’Estudis sobre el Desenvolupament vinculada per
conveni al Patronat Sud-Nord per promoure
activitats
de
cooperació i
intercanvi
amb
institucions de països en via de desenvolupament i
especialment adreçades al foment de la cooperació
interuniversitària.
L’objectiu de la Càtedra és promoure projectes coordinats d’investigació, docència,
informació i documentació en tots els àmbits acadèmics i afavorir la 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.
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De manera experimental, la Càtedra UNESCO començà a funcionar des del curs
1993-94 i va quedar consolidada al setembre de 1994 mitjançant la signatura d’un
conveni entre la UNESCO i la Universitat de València.
Les activitats de la Càtedra es desenvolupen en els àmbits següents:
• Participació en xarxes d’intercanvis universitaris.
• Promoció d’estades de curta durada de professors visitants.
• Promoció de l’elaboració i la difusió de materials didàctics sobre la
situació de països en via de desenvolupament.
• Programes d’ajuda directa destinats a millorar les infraestructures de
docència i investigació i a la formació d’especialistes.
La Càtedra UNESCO de la Universitat de València participa, des de la seua
constitució, en jornades d’avaluació del Programa Unitwin Càtedres UNESCO
d’Espanya. La darrera reunió va tindre lloc en 2012 a la Universitat Politècnica de
Catalunya. 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. La Càtedra UNESCO de la Universitat va
decidir no assistir.
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
Als darrers anys, 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. Assessorament a la
creació de noves càtedres
UNESCO en universitats del
món: La càtedra UNESCO de
la Universitat de València ha assessorat a altres professors i institucions
universitàries per a crear una Càtedra UNESCO al si d’aquestes institucions
acadèmiques. És el cas de la Universitat Carlos III de Madrid (que recentment ha
obtingut la seua Càtedra), i de les universitats d’origen dels professors participants
en l’activitat del Patronat Sud-Nord i d’aquesta càtedra. L’objectiu és co0ntribuir als
criteris fundacionals d’eixamplar la xarxa civil d’UNESCO a través dels vincles
universitaris, augmentant així el prestigi de la Càtedra UNESCO de la universitat de
València davant UNESCO i davant les universitats assessorades.
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2.- Creació de la Xarxa espanyola d’Estudis sobre el Desenvolupament
REEDES.
La Càtedra UNESCO de la Universitat de
València va sumar-se a les entitats que han
promogut la creació d’aquesta associació
espanyola. REEDES ha celebrat el seu
primer Congrés Internacional d’Estudis
sobre
el
Desenvolupament
en
la
Universitat de Cantabria, on han estat
presents tant a les sessions com a l’Assemblea de Socis a la que pertany la
Càtedra, el coordinador tècnic de la Càtedra, Ximo Revert i el Director de la
Càtedra, Guillermo Palao. El
congrés s’ha celebrat del 14
al 16 de novembre en la
ciutat de Santander. El
professor Joan Lacomba,
membre del Ple del Patronat
també integrava la delegació
de la Universitat de València
present en aquest congrés
internacional.
La càtedra UNESCO promou
entre e PDI de la nostra
Universitat la incorporació i
contactes
amb
grups
d’investigació sorgits del
Congrés i l’Assemblea, com
ara el Grup sobre Educació per al Desenvolupament creat a finals de 2012, on
professors de la Facultat de Filosofia i CC. De l’Educació s’han adscrit al grup
d’investigació.
Presentació de REEDES al PDI de la Universitat de València: el dilluns 25 de
juny a les 16:30 h. en el Campus de Tarongers la Càtedra UNESCO va realitzar un
acte de presentació de la Xarxa que va comptar amb la intervenció de la Secretària
de REEDES, la prof. Alejandra Boni. A la presentació
varen acudir diversos professors i investigadors amb
desig de conèixer amb més profunditat i de primera
mà els objectius i programa d’actuació d’aquesta
associació.
3.- Informe anual a Bancaixa
A petició de l’entitat que finançava la Càtedra
UNESCO de la Universitat de València ha elaborat un
informe sobre el ressò que per a aquesta entitat han
tingut les activitats de la Càtedra.
4.- Col.laboració amb el Centre UNESCO
Valencia
En 2012 la Associació Centre UNESCO València,
pertanyent a la xarxa civil de UNESCO ha mantingut
diverses reunions amb la Càtedra per tal de
col.laborar en l’¡organització d’activitats conjuntes i
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contribuir al manteniment del Centre davant les condicions de restricció
pressupostària de la Generalitat Valencia de qui depen aquesta organització. Fruit
d’aquestes reunions s’ha organitzat a la Facultat de Filologia i CC. Comunicació la
“Visión UNESCO de la crisis, rebelión y cambio en el Mediterráneo” amb la
participació de diversos experts i professors d’universitats mediterrànies,
especialment del sud italià. També s’ha donat suport a la presència de la Directora
General de UNESCO Dª Irina Bokova en València per a Actes previstos en 2013.

2.5.2.1.3. Professors visitants de Càtedra
L’any 2012 la Càtedra ha estat visitada en les modalitats A i B de la convocatòria,
entre gener i desembre, pels professors següents:
•

ALTSCHULER STERN-DANIEL ROBERTO-URUGUAYà-Departamento de Física,

•

SZILAGYI-ISTVAN -Hongarés-Departamento de Geografía Política,Instituto de Geografía,Facultad

•

PEADAR-KIRBY-IRLANDES-Department of Politics and Public Administration. University of Limerick
ESCALA RABADAN-LUIS-MEXICà-Departamento de Estudios Sociales. El Colegio de la

Facultad de Ciencias, Universidad de Puerto Rico
de Ciencias Naturales. Universidad de Pécs
•

Frontera Norte
•
•

MINTCHEV-VESSELIN-BúLGAR-Academia Búlgara de la Ciencia.Ciencias Sociales
PICCINNI-MARIA, ROSARIA -ITALIANA-DEPARTAMENTO JURIDICO DE LAS
INSTITUCIONES, ADMINISTRACIÓN Y LIBERTADES. UNIVERSIDAD DE BARI (ITALIA)

Com a candidatures de la modalitat C relatives a iniciatives de sensibilització en col.laboració s’han
realitzat la següent:
•

PEDRO BUENO-AURORA-ESPAÑOLA-Instituto

de Economia Internacional. Universitat de

Valencia.
•

FARINOS DASI-JOAQUIN-ESPAÑOLA-Instituto interuniversitario de Desarrollo Local.Universitat
de Valencia

•

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 2012 s’indica a continuació.
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CODI
CURS

Nom del curs (1)

Memòria 2012

PROFESSOR

Aurora Pedro Bueno

CUB
12110

Jornades "Turisme, Gènere i
Desenvolupament a l'Àfrica”

CM
12120

De Barcelona a Barcelona
(El procés de Barcelona i la
Política Europea de Veïnatge)

CM
12121

CM
12121

CM
12123

Instituto de Economia
Internacional

Espanya

De Barcelona a Barcelona
(El procés de Barcelona i la
Política Europea de Veïnatge)
Módulo I. L'àrea
mediterrània i la Unió
Europea
De Barcelona a Barcelona
(El procés de Barcelona i la
Política Europea de Veïnatge)
Módulo II. L'evolució del
Procés de Barcelona
De Barcelona a Barcelona
(El procés de Barcelona i la
Política Europea de Veïnatge)
Módulo III. El Procés de
Barcelona en el context més
ampli

ISTVÁN SZILÁGYI
Universitat de Pécsi
Hongria

ISTVÁN SZILÁGYI
Universitat de Pécsi
Hongria

ISTVÁN SZILÁGYI
Universitat de Pécsi
Hongria

ISTVÁN SZILÁGYI
Universitat de Pécsi
Hongria

CM
12130

La migració de l'Est en el
context Mediterrani: la diàspora
búlgara i la mobilitat
transnacional

Vesselin Mintchev
Acadèmia Búlgara
de la Ciència
Bulgària

CM
12140

Drets humans i factor
religiós
en l'espai multicultural
euromediterrani

Maria Rosaria Piccinni
Universitat de Bari
Itàlia

CUB
12250

Migracions, associacionisme
immigrant i desenvolupament local:
balanç i perspectives des de la
immigració llatinoamericana
als Estats Units

L'Astronomia com a via de
CUB
desenvolupament humà
12260 Curs general

L'Astronomia com a via de

CUB
desenvolupament humà
12261 Mòdul 1- Fonaments - Base del
desenvolupament

Luis Escala Rabadán
Departamento de Estudios
Sociales del Colegio de la
Frontera Norte, Tijuana

Méjico
Daniel Roberto
Altschuler Stern
Universidad
de Puerto Rico
Puerto Rico
Daniel Roberto
Altschuler Stern
Universidad
de Puerto Rico
Puerto Rico

DURADA y Campus

Març
Campus
de Tarongers

Març -Maig
Campus
de Tarongers
Març -Maig
Campus
de Tarongers
Març -Maig
Campus
de Tarongers
Març -Maig
Campus
de Tarongers
Març
Campus
de Tarongers
Maig
Campus
de Tarongers

Octubre
Campus
de Tarongers
Octubre
Campus
de Burjassot
Octubre
Campus
de Burjassot
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CUB
12262

L'Astronomia com a via de
desenvolupament humà
Mòdul 2 - Ciència - Eina del
desenvolupament
L'Astronomia com a via de

CUB
desenvolupament humà
12263 Mòdul 3 - Pseudociencia -

Impediment al desenvolupament
Els desafiaments del canvi climàtic

CUB per als nostres paradigmes de
12270 desenvolupament
Curs general

CUB
12271

CUB
12272

CUB
12273

Els desafiaments del canvi climàtic
per als nostres paradigmes de
desenvolupament Mòdul 1- Les
teories de desenvolupament i les
seves similituds
Els desafiaments del canvi climàtic
per als nostres paradigmes de
desenvolupament Mòdul 2- El
desenvolupament en la pràctica:
Entre la globalització i l'ecosistema
Els desafiaments del canvi climàtic
per als nostres paradigmes de
desenvolupament Mòdul 3Paradigmes en conflicte ¿pot el
desenvolupament ser sostenible?

Daniel Roberto
Altschuler Stern
Universidad
de Puerto Rico
Puerto Rico
Daniel Roberto
Altschuler Stern
Universidad
de Puerto Rico
Puerto Rico
Peadar Kirby
University of Limerick
Irlanda
Peadar Kirby
University of Limerick
Irlanda
Peadar Kirby
University of Limerick
Irlanda
Peadar Kirby
University of Limerick
Irlanda

Memòria 2012

Octubre
Campus
de Burjassot
Octubre
Campus
de Burjassot
Novembre
Campus
de Tarongers
Novembre
Campus
de Tarongers
Novembre
Campus
de Tarongers
Novembre
Campus
de Tarongers
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Descripción del curso

1 de 2

http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1139

Els desafiaments del canvi climàtic per als nostres paradigmes de
desenvolupament. Curs general
28 places disponibles.
Dies: del 19 de novembre al 13 de desembre de 2012
Horari: de 15:30 a 18:00 hores
Data d'inici: 19/11/2012- Data Fi:13/12/2012
Lloc: Hemicicle del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política i de
l’Administració – Aula 1P20 (primera planta) -Facultat de Dret - Universitat de València Edifici Departamental Occidental- Campus dels Tarongers - Avinguda dels Tarongers s n
-46022 València
Inici Inscripció: 10/09/2012
Fi Inscripció: 15/11/2012
Descripció del curs:
CUB/12270 - Del 19 de novembre al 13 de desembre. De dilluns a dijous en horari de vesprada. 30
hores lectives. Idioma castellà. Sessions de dues hores i mitja cada vesprada amb deu minuts de
descans.

Impartit per:
- Peadar Kirby, Professor of International Politics and PublicPolicy. University of Limerick. Irlanda
Duració: 30 hores (crèdits: 3)
Total Places: 40
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
72,15 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
90,18 € - Públic General

Programa:
Els desafiaments del canvi climàtic per als nostres paradigmes de desenvolupament.
1.-Les teories de desenvolupament i les seves similituds
2.-El desenvolupament en la pràctica: entre la globalització i l´ecosistema
3.-Paradigmes en conflicte pot el desenvolupament ser sostenible?

11/03/2013 9:01

Descripción del curso

1 de 2

http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1137

Els desafiaments del canvi climàtic per als nostres paradigmes de
desenvolupament. Mòdul II - El desenvolupament en la pràctica:
entre la globalització i l´ecosistema
35 places disponibles.
Dies: del 26 al 29 de novembre de 2012
Horari: de 15:30 a 18:00 hores
Data d'inici: 26/11/2012- Data Fi:29/11/2012
Lloc: Hemicicle del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política i de
l’Administració – Aula 1P20 (primera planta) -Facultat de Dret - Universitat de València Edifici Departamental Occidental- Campus dels Tarongers - Avinguda dels Tarongers s n
-46022 València
Inici Inscripció: 10/09/2012
Fi Inscripció: 30/11/2012
Descripció del curs:
CM/12272 - Del 26 al 29 de novembre. De dilluns a dijous en horari de vesprada. 10 hores lectives.
Sessions de dos hores i mitja cada vesprada amb deu minuts de descans. Idioma castellà.

Impartit per:
- Peadar Kirby, Professor of International Politics and PublicPolicy. University of Limerick. Irlanda
Duració: 10 hores (crèdits: 1)
Total Places: 40
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
24,05 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
30,06 € - Públic General

Programa:
El desenvolupament en la pràctica: entre la globalització i l´ecosistema
1.- Les pressions de la globalització ¿ajuda al desenvolupament?
2.- El reconeixement dels desafiaments del canvi climàtic
3.- Està esgotant el petroli?
4.- Els costos per al desenvolupament del canvi climàtic

11/03/2013 9:04

Descripción del curso
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http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1136

Els desafiaments del canvi climàtic per als nostres paradigmes de
desenvolupament. Mòdul III -Paradigmes en conflicte ¿pot el
desenvolupament ser sostenible?
33 places disponibles.
Dies: del 10 al 13 de desembre de 2012
Horari: de 15:30 a 18:00 hores
Data d'inici: 10/12/2012- Data Fi:13/12/2012
Lloc: Aula P16 (primera planta) -Facultat de Dret - Universitat de València - Edifici
Departamental Occidental- Campus dels Tarongers - Avinguda dels Tarongers s n -46022
València
Inici Inscripció: 10/09/2012
Fi Inscripció: 10/12/2012
Descripció del curs:
CUB/12273 - Del 10 al 13 de desembre. De dilluns a dijous en horari de vesprada. 10 hores lectives.
Sessions de dos hores i mitja cada vesprada amb deu minuts de descans. Idioma castellà.

Impartit per:
- Peadar Kirby, Professor of International Politics and PublicPolicy. University of Limerick. Irlanda
Duració: 10 hores (crèdits: 1)
Total Places: 40
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
24,05 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
30,06 € - Públic General

Programa:
Paradigmes en conflicte pot el desenvolupament ser sostenible?
1.- El desenvolupament sostenible com a concepte és una contradicció?
2.- Ens portaran les Cimeres Internacionals a solucions?
3.- Com concebre un desenvolupament no basat en el creixement econòmic?
4.- Com superar les contradiccions d´un procés de desenvolupament que necessitarà de nous planetes si té
èxit global?

11/03/2013 9:06
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http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1135

L´astronomia com a via de desenvolupament humà. Curs general
26 places disponibles.
Dies: del 22 d´octubre al 15 de novembre de 2012
Horari: de 15:30 a 18:00 hores
Data d'inici: 22/10/2012- Data Fi:15/11/2012
Lloc: Aula 0.3 - Facultat de Ciències Matemàtiques – Universitat de València - Campus de

Burjassot - Dr. Moliner, 50 -46100 Burjassot
Inici Inscripció: 10/09/2012
Fi Inscripció: 22/10/2012
Descripció del curs:
CUB/12260 - Del 22 d´octubre al 15 de novembre. De dilluns a dijous en horari de vesprada. 30 hores
lectives. Idioma castellà. Sessions de dues hores i mitja cada vesprada amb deu minuts de descans.

Impartit per:
- Daniel Roberto Altschuler Stern, Catedrático de Física de la Universidad de Puerto Rico
Duració: 30 hores (crèdits: 3)
Total Places: 40
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
72,15 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
90,18 € - Públic General

Programa:
I.Fonaments - Base del desenvolupament
1.-Formació i fonamentació de creences
2.-Pensar estadístic i probabilístic
3.-Principis formals del raonament
4.-Biaixos cognitius
II.Ciència - Eina del desenvolupament
1.-Problemes fonamentals.
2.-Els mètodes de la ciència. Com sabem el que sabem?
3.-El que sabem: Evolució Còsmica
4.-La dimensió social
III.Pseudociencia-Impediment al desenvolupament
1.-Temes informals i fal•làcies
2.-Característiques generals de les pseudociències
3.-Exemples: Extraterrestres, Astrologia, Nens Indigo, Homeopatia i un llarg etc.
4.-Ciència i religió

11/03/2013 8:55
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L´astronomia com a via de desenvolupament humà. Mòdul I.
Fonaments - Base del desenvolupament
36 places disponibles.
Dies: del 22 al 25 d´octubre de 2012
Horari: de 15:30 a 18:00 hores
Data d'inici: 22/10/2012- Data Fi:25/10/2012
Lloc: Aula 0.3 - Facultat de Ciències Matemàtiques – Universitat de València - Campus de
Burjassot - Dr. Moliner, 50 -46100 Burjassot
Inici Inscripció: 10/09/2012
Fi Inscripció: 22/10/2012
Descripció del curs:
CUB/12261 - Del 22 al 25 d´octubre. De dilluns a dijous en horari de vesprada. 10 hores lectives.
Sessions de dos hores i mitja cada vesprada amb deu minuts de descans. Idioma castellà.

Impartit per:
- Daniel Roberto Altschuler Stern, Catedrático de Física de la Universidad de Puerto Rico
Duració: 10 hores (crèdits: 1)
Total Places: 40
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
24,05 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
30,06 € - Públic General

Programa:
L´astronomia com a via de desenvolupament humà. Mòdul I
Fonaments - Base del desenvolupament
1.- Formació i fonamentació de creences
2.- Pensar estadístic i probabilístic
3.- Principis formals del raonament
4.- Biaixos cognitius

11/03/2013 8:59

Descripción del curso

1 de 2
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L´astronomia com a via de desenvolupament humà. Móldul II.
Ciència - Eina del desenvolupament
40 places disponibles.
Dies: del 5 al 8 de novembre de 2012
Horari: de 15:30 a 18:00 hores
Data d'inici: 05/11/2012- Data Fi:08/11/2012
Lloc: Aula 0.3 - Facultat de Ciències Matemàtiques – Universitat de València - Campus de
Burjassot - Dr. Moliner, 50 -46100 Burjassot
Inici Inscripció: 10/09/2012
Fi Inscripció: 05/11/2012
Descripció del curs:
CUB/12262 - Del 5 al 8 de novembre. De dilluns a dijous en horari de vesprada. 10 hores lectives.
Sessions de dos hores i mitja cada vesprada amb deu minuts de descans. Idioma castellà.

Impartit per:
- Daniel Roberto Altschuler Stern, Catedrático de Física de la Universidad de Puerto Rico
Duració: 10 hores (crèdits: 1)
Total Places: 40
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
24,05 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
30,06 € - Públic General

Programa:
L´astronomia com a via de desenvolupament humà
Mòdul II - Ciència - Eina del desenvolupament
1.- Problemes fonamentals.
2.- Els mètodes de la ciència. Com sabem el que sabem?
3.- El que sabem: Evolució Còsmica
4.- La dimensió social

11/03/2013 9:00

Descripción del curso

1 de 2

http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1132

L´astronomia com a via de desenvolupament humà. Mòdul III Pseudociència. Impediment al desenvolupament
37 places disponibles.
Dies: del 12 al 15 de novembre de 2012
Horari: de 15:30 a 18:00 hores
Data d'inici: 12/11/2012- Data Fi:15/11/2012
Lloc: Aula 0.3 - Facultat de Ciències Matemàtiques – Universitat de València - Campus de
Burjassot - Dr. Moliner, 50 -46100 Burjassot
Inici Inscripció: 10/09/2012
Fi Inscripció: 12/11/2012
Descripció del curs:
CUB/12263 - Del 12 al 15 de novembre. De dilluns a dijous en horari de vesprada. 10 hores lectives.
Sessions de dos hores i mitja cada vesprada amb deu minuts de descans. Idioma castellà.

Impartit per:
- Daniel Roberto Altschuler Stern, Catedrático de Física de la Universidad de Puerto Rico
Duració: 10 hores (crèdits: 1)
Total Places: 40
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
24,05 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
30,06 € - Públic General

Programa:
L´astronomia com a via de desenvolupament humà
Mòdul III - Pseudociencia. Impediment al desenvolupament
1.- Temes informals i fal•làcies
2.- Característiques generals de les pseudociències
3.- Exemples: Extraterrestres, Astrologia, Nens Indigo, Homeopatia i un llarg etc.
4.- Ciència i religió

11/03/2013 9:01

Descripción del curso

1 de 2

http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1076

De Barcelona a Barcelona (El procés de Barcelona i la Política
Europea de Veïnatge). Curs general
30 places disponibles.
Dies: del 21 de maig al 7 de juny de 2012
Horari: de 16:30 a 19:00 hores
Data d'inici: 21/05/2012- Data Fi:07/06/2012
Lloc: Aula ‘Joaquín Tomás Villarroya’ (Aula 1. P20) - Primera Planta - Facultat de Dret Campus dels Tarongers - Edifici Departamental Occidental - Avda. dels Tarongers, s/n 46022 València
Inici Inscripció: 15/02/2012
Fi Inscripció: 21/05/2012
Descripció del curs:
CM/12120 - Del 21 de maig al 7 de juny. De dilluns a dijous en horari de vesprada. 30 hores lectives.
Idioma castellà. Sessions de dues hores i mitja cada vesprada amb deu minuts de descans.

Impartit per:
- István Szilágyi, Departamento de Geografía Política, Instituto de Geografía, Facultad de Ciencias

Naturales - Universidad de Pécs - Hongria
Duració: 30 hores (crèdits: 3)
Total Places: 40
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
72,15 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
90,18 € - Públic General

Programa:
De Barcelona a Barcelona (El procés de Barcelona i la Política Europea de Veïnatge)
1.La àrea mediterrània i la Unió Europea
2.L´evolució del procés de Barcelona
3.El Procés de Barcelona en el context més ampli

11/03/2013 8:52

Descripción del curso

1 de 2

http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1077

De Barcelona a Barcelona (El procés de Barcelona i la Política
Europea de Veïnatge) Mòdul I - L´àrea mediterrània i la Unió
Europea
25 places disponibles.
Dies: del 21 al 24 de maig de 2012
Horari: de 16:30 a 19:00 hores
Data d'inici: 21/05/2012- Data Fi:24/05/2012
Lloc: Aula ‘Joaquín Tomás Villarroya’ (Aula 1. P20) - Primera Planta - Facultat de Dret Campus dels Tarongers - Edifici Departamental Occidental - Avda. dels Tarongers, s/n 46022 València
Inici Inscripció: 15/02/2012
Fi Inscripció: 21/05/2012
Descripció del curs:
CM/12121 - Del 21 al 24 de maig. De dilluns a dijous en horari de vesprada. 10 hores lectives. Sessions
de dos hores i mitja cada vesprada amb deu minuts de descans. Idioma castellà

Impartit per:
- István Szilágyi, Departamento de Geografía Política, Instituto de Geografía, Facultad de Ciencias

Naturales - Universidad de Pécs - Hongria
Duració: 10 hores (crèdits: 1)
Total Places: 40
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
24,05 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
30,06 € - Públic General

Programa:
De Barcelona a Barcelona (El procés de Barcelona i la Política Europea de Veïnatge)
Mòdul I- L´àrea mediterrània i la Unió Europea
1.-La importància de l´espai mediterrani per la Unió Europea
2.-Els països mediterranis a la Unió Europea
3.-Els processos de migració cap a la UE
4.-La necessitat de la política mediterrània per a la comunitat europea

11/03/2013 8:51

Descripción del curso
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http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1078

De Barcelona a Barcelona (El procés de Barcelona i la Política
Europea de Veïnatge) Mòdul II - L´evolució del procés de
Barcelona
32 places disponibles.
Dies: del 28 al 31 de maig de 2012
Horari: de 16:30 a 19:00 hores
Data d'inici: 28/05/2012- Data Fi:31/05/2012
Lloc: Aula ‘Joaquín Tomás Villarroya’ (Aula 1. P20) - Primera Planta - Facultat de Dret Campus dels Tarongers - Edifici Departamental Occidental - Avda. dels Tarongers, s/n 46022 València
Inici Inscripció: 15/02/2012
Fi Inscripció: 28/05/2012
Descripció del curs:
CM/12122 - Del 28 al 31 de maig. De dilluns a dijous en horari de vesprada. 10 hores lectives. Sessions
de dos hores i mitja cada vesprada amb deu minuts de descans. Idioma castellà.

Impartit per:
- István Szilágyi, Departamento de Geografía Política, Instituto de Geografía, Facultad de Ciencias

Naturales - Universidad de Pécs - Hongria
Duració: 10 hores (crèdits: 1)
Total Places: 40
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
24,05 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
30,06 € - Públic General

Programa:
De Barcelona a Barcelona (El procés de Barcelona i la Política Europea de Veïnatge)
Mòdul II - L´evolució del procés de Barcelona
1.-El 27 de novembre de 1995 - la Cimera de Barcelona
2.-El programa del Parteraniado Euromediterrani
3.-L´estructura del Partenariat Euromediterrani
4.-El funcionament del Procés de Barcelona

11/03/2013 8:53

Descripción del curso
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http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1079

De Barcelona a Barcelona (El procés de Barcelona i la Política
Europea de Veïnatge). Mòdul III - El Procés de Barcelona en el
context més ampli
28 places disponibles.
Dies: del 4 al 7 de juny de 2012
Horari: de 16:30 a 19:00 hores
Data d'inici: 04/06/2012- Data Fi:07/06/2012
Lloc: Aula ´Joaquín Tomás Villarroya´ (Aula 1. P20) - Primera Planta - Facultat de Dret Campus dels Tarongers - Edifici Departamental Occidental - Avda. dels Tarongers, s/n 46022 València
Inici Inscripció: 15/02/2012
Fi Inscripció: 04/06/2012
Descripció del curs:
CM/12123 - Del 4 al 7 de juny. De dilluns a dijous en horari de vesprada. 10 hores lectives. Sessions de
dos hores i mitja cada vesprada amb deu minuts de descans. Idioma castellà.

Impartit per:
- István Szilágyi, Departamento de Geografía Política, Instituto de Geografía, Facultad de Ciencias

Naturales - Universidad de Pécs - Hongria
Duració: 10 hores (crèdits: 1)
Total Places: 40
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
24,05 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
30,06 € - Públic General

Programa:
De Barcelona a Barcelona (El procés de Barcelona i la Política Europea de Veïnatge)
Mòdul III - El Procés de Barcelona en el context més ampli
1.-El novembre de 2005 - La segona Cimera de Barcelona
2.-La Política Europea de Veïnatge
3.-De la Unió Mediterrània a la Unió per la Mediterrània
4.-El balanç del procés de Barcelona

11/03/2013 8:54

Descripción del curso
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http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1085

Conferència: Visió UNESCO de la crisi, rebel·lió i canvi a la
Mediterrània
38 places disponibles.
Més Informació ( PDF )
Dies: 27 d´abril de 2012
Horari: de 12:00 a 14:00 hores
Data d'inici: 27/04/2012- Data Fi:27/04/2012
Lloc: Saló de Graus de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat

de València - Av Blasco Ibáñez, 32 - València.
Inici Inscripció: 04/04/2012
Fi Inscripció: 27/04/2012
Descripció del curs:
CM/12300 - Divendres 27 d´abril. 2 hores. Inscripció gratuïta. Es lliurarà
certificat d´assistència. Per obtenir-lo s´ha d´anar a la totalitat de la
sessió de la conferència

Impartit per:
- Massimiliano Ferrara, Italia
- Roberto Mavilia, Italia
- Giuseppe Perta, Italia
- Antonio Oliver Martí, Madrid
- José Manuel Gironés Guillem, Valencia
Duració: 2 hores (crèdits: 0)
Total Places: 90
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
0 € - Públic General

Programa:
Veure pdf adjunt.

11/03/2013 8:49

Descripción del curso
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http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1081

Drets humans i factor religiós en l´espai multicultural
euromediterrani
7 places disponibles.
Dies: del 23 al 26 d´abril de 2012
Horari: de 16:00 a 18:30 hores
Data d'inici: 23/04/2012- Data Fi:26/04/2012
Lloc: - Dies 23 i 24 d´abril - Sala d´actes S. Vives Antón - Edifici departamental - 4 º pis,
aula 4P05 - Dies 25 i 26 d´abril - Aula 501 - Aulari sud - Campus dels Tarongers - 46022
València
Inici Inscripció: 15/02/2012
Fi Inscripció: 23/04/2012
Descripció del curs:
CM/12140 - Del 23 al 26 d´abril. De dilluns a dijous en horari de vesprada. 10 hores lectives. Sessions
de dos hores i mitja cada vesprada amb deu minuts de descans. Idioma castellà

Impartit per:
- María Rosaria Piccinni, Departamento Jurídico de las Instituciones, Administración y Libertades -

Universidad de Bari - Italia
Duració: 10 hores (crèdits: 1)
Total Places: 40
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
24,05 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
30,06 € - Públic General

Programa:
Drets humans i factor religiós en l´espai multicultural euromediterrani
1.-Conflictes religiosos i processos de pau al món àrab i mediterrani
2.-Drets humans a les Declaracions Islàmiques ia la Carta Àrab
3.-El Llibre Blanc sobre el Diàleg Intercultural i les línies de la cooperació euromediterrània
4.-La protecció de la llibertat religiosa en les diferents constitucions dels països de la ribera sud de la
Mediterrània
5.-Diàleg i convivència entre l´Islam i el Cristianisme

11/03/2013 8:45

Descripción del curso
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http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1080

La migració de l´Est en el context Mediterrani: la diàspora
búlgara i la mobilitat transnacional
15 places disponibles.
Dies: del 26 al 28 de març de 2012
Horari: de 16:00 a 19:30 hores
Data d'inici: 26/03/2012- Data Fi:28/03/2012
Lloc: Sala de Juntes. Entresòl - Facultat de Ciències Socials - Av. Tarongers 4b - 46021

València
Inici Inscripció: 15/02/2012
Fi Inscripció: 26/03/2012
Descripció del curs:
CM/12130 - Del 26 al 28 de març. De dilluns a dimecres en horari de vesprada. 10 hores lectives.
Idioma castellà. Sessions de tres hores i mitja amb descans de deu minuts

Impartit per:
- Vesselin Mintchev , Vicedirector de Instituto de Económicas de la Academia Búlgara de la Ciencia -

Sofia - Bulgaria
Duració: 10 hores (crèdits: 1)
Total Places: 40
nº de places mínimes per a realitzar el curs: 15
Taxes de Matrícula:
24,05 € - Membres de la Universitat de València ( Alumnes, PDI, PAS, Amics Antics Alumnes)
30,06 € - Públic General

Programa:
La migració de l´Est en el context Mediterrani: la diàspora búlgara i la mobilitat transnacional.
1.- Fluxos migratoris de l´Est a l´Oest.
2.- Migració i mercat de treball
3.- Diàspora búlgara i transnacionalitat
4.- Crisi econòmica i retorn
5.- Perspectives després de l´ampliació europea

11/03/2013 8:37
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2.5.2.2. Cursos Capacitació en Cooperació al Desenvolupament i Unió
Europea
En 2012 i per primera vegada la Càtedra ha organitzat cursos de capacitació
professional per a personal de la Universitat de València sobre cooperació al
desenvolupament i solidaritat. Enguany es tracta de dos cursos (juny i altre en
novembre) especialment dedicats a la formació de professors, investigadors i
personal tècnic de la Universitat interessats en formar-se en la formulació, gestió i
justificació de projectes europeus de cooperació. Aquests cursos “Programes
europeus i cooperació al desenvolupament I i II”, han despertat molt d’interés entre
PAS tècnic i PDI de la Universitat. Més de seixanta persones s’han matriculat i han
realitzat el curs amb una durada de vint hores lectives cadascú i professors o
experts de perfil molt tècnic que han traslladat els seus coneixements sobre com
presentar projectes subvencionables a les instancies i programes de finançament
europeus.
Aquests dos cursos organitzats per la Càtedra UNESCO han estat dirigits
acadèmicament pel prof. José Díaz Lafuente, associat del Dept. de Dret
Internacional Públic.

La gran satisfacció en les avaluacions del curs que han mostrat els inscrits a
motivat a la Càtedra ha plantejar en 2013 un seguit de cursos de capacitació
monogràfics sobre aspectes o àmbits de la cooperació com són: salut, cultura i
educació i drets humans.

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
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Patronat Sud-Nord. Es tracta d’un projecte per a potenciar el paper de València
−de la Comunitat Valenciana− com a nus o pont entre els països de la
Mediterrània, amb el convenciment que aquesta és una de les línies definitòries de
l’aportació del nostre país a la Unió Europea: dins la Unió, però relacionat també
amb els països riberencs de la Mediterrània, interlocutors força importants. A
l’estat espanyol, la Comunitat Valenciana, per les seues característiques, pot
exercir preferentment aquest paper d’interlocutor, sempre en coordinació amb
altres països europeus, sobretot França i Itàlia.
En definitiva, la Càtedra Mediterrània pretén aprofitar l’oportunitat de projecció
internacional de la nostra ciutat i la nostra Comunitat, no sols en benefici seu, sinó
com a contribució decisiva a tot allò que, segons l’opinió general dels experts,
constitueix el repte decisiu en què es juga part del nostre futur més immediat.
Aquesta aportació es concreta, a més a més, sempre en la perspectiva de
l’activitat universitària en els vessants acadèmic, d’investigació, social i de
cooperació.
Així doncs, l’objectiu de la Càtedra Mediterrània és promoure projectes coordinats
d’investigació, docents, de formació i de documentació en tots els àmbits
acadèmics, i afavorir la col·laboració dels departaments de la Universitat amb
altres institucions, sobretot de les regions de la Mediterrània o amb les que
estiguen especialitzades en aquesta àrea geogràfica, econòmica, política, cultural i
social.
Els àmbits de desenvolupament de les activitats de la Càtedra són:
1. Establiment de xarxes d’intercanvis universitaris, preferentment per
mitjà de la coordinació de departaments i d’unitats docents universitàries.
2. Estades de professors visitants especialitzats en problemes d’interès en
l’àmbit de la Mediterrània, que puguen establir relacions amb grups de
treball de la Universitat de València, o desenvolupar-les, si ja n’hi ha, amb
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.
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
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administració. Així mateix, el Patronat aporta els recursos tècnics i d’infraestructura
per a la realització de tot el programa.
En 2012 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 2013.
Els cursos monogràfics que s’han realitzat estan presentats en el quadre anterior de
programació de cursos ofertats.
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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
sobre cooperació al desenvolupament, drets humans i desenvolupament humà i
sostenible. Amés ofereix qualsevol informació i documentació externa sobre temes
Sud-Nord. Compta amb un fons documental especialitzat en aquestes temàtiques.
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 al públic: de 9 a 14 i 15 a 20 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 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 i funciona sense
necessitat de finançament de la Generalitat Valenciana.

2.5.3.3 ACTIVITATS d’InfoSud
1. Selecció, adquisició, registre i catalogació dels fons documentals.
L’any 2012, InfoSud ha disposat d’un pressupost de 4.500 € per a l’adquisició de
nou fons bibliogràfic, pressupost destinat a la compra de monografies. Per a que el
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fons documental estiga a disposició dels usuaris, cal dur a terme una sèrie de
processos:
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 2012 en InfoSud s’han
adquirit 235 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. Desenvolupament i
manteniment
de
la
pàgina
web
del
Patronat Sud-Nord
Des de fa uns mesos en
InfoSud s’està treballant
en
l’adaptació
dels
continguts de la webportal del Patronat SudNord a la nova normativa
de comunicació i les
indicacions
d’imatge
corporativa
de
la
Universitat de València.
Aprofitant
aquesta
adaptació,
s’estan
important els continguts
existents, i s’ha aprofitat
per redefinir i reordenar
menús amb l’objectiu de
fer
més
clara
la
localització de continguts i prestacions de la nova web. Aquest procediment es fa
utilitzant el gestor de continguts proposat pel Departament d’Informàtica de la
FGUV. La nova URL assignada a la cooperació de la Universitat de València que
desenvolupamet
el
Patronat
sud-Nord
és
:
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord
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El
tradicional
portal
d’InfoSud, com a secció
d’informació i documentació
de la cooperació del Patronat
i la Universitat, penja ara
d’aquesta nova URL.
L’objectiu
és
oferir
una
imatge
unitària
de
la
cooperació
al
desenvolupament
de
la
Universitat de València i dels
serveis
que
presta.
Els
continguts i menús de la web
s’organitzen a l’entorn de dos
criteris:
d’una
banda,
identificant les grans àrees de
treball de la cooperació al
desenvolupament
de
la
universitat com són:
......-

Investigació,
Formació,
Informació i documentació
Projectes de cooperació
Sensibilització
Beques i ajudes a l’estudi

D’altra banda, s’han identificat el serveis i programes universitaris de la cooperació
al desenvolupament que identifiquen amb nom propi l’activitat de la Universitat de
València al respecte:
.- Patronat Sud-Nord i activitat institucional
.- InfoSud
.- Càtedra UNESCO
.- Premis Manuel Castillo
.- Publicacions i la Nau Solidària
Els submenús de cada secció contribueixen a identificar continguts i a trobar les
necessitats que pot necessitar l’usuari. Des d’aquesta web s’estableixen enllaços a
l’activitat d’altres unitats de gestió que també tenen encomanats programes de
gestió de la cooperació de la Universitat.

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
3.1.- 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
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Point, desenvolupada per la OCLC, Online Computer Library Center. S’han resolt 99
consultes.
3.2.-. 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
780 usuaris atesos. Les consultes dels usuaris presencials son relatives a qüestions
generalistes de ciències socials
3.3.- 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 35 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
4. Activitats desenvolupades
InfoSud té presència i participa en totes aquelles activitats organitzades pel
Patronat Sud-Nord i allà on la Universitat de València requereix la seua presència.
En 2012 InfoSud ha presentat una intervenció en la III Jornada de Cooperació
Universitària al Desenvolupament de la Universitat de València, on la
documentalista Francisca Ginés, va fer una presentació dels recursos d’informació i
documentació disponibles al Centre de Documentació Sud-Nord: InfoSud.
4.1.- 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.
http://www.recida.net
4.2.- Participació d’InfoSud en el Màster organitzat per l’Institut
Interuniversitari de Desenvolupament Local
Cada any des d’InfoSud s’imparteix un curs en el “MÁSTER UNIVERSITARIO EN
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA”, el Màster està
organitzat pel l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de la
Universitat de València. Els continguts del curs són al voltant de les fonts
d’informació: “Informació i documentació per a la cooperació i la solidaritat”,
impatit per la documentalista Francisca Ginés.
4.3.- Alumnes en pràctiques formatives a través d’ADEIT
InfoSud acull alumnes dels plans d’estudis de la Universitat de València. Oferta una
plaça a través d’ADEIT a la titulació “Grau en Informació i documentació”, per a que
realitzen les “pràctiques externes” de la titulació. El primer quadrimestre del curs
acadèmic 2012-2013, l’alumna Rosa María Nicolau Barrás, ha fet 240 hores de
pràctiques en InfoSud.
4.4.- 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
d’assignatures. Després han fet ús del Servei de Referència Virtual per a
l’elaboració de treballs, tesis, etc.
4.5.- Projecte portal col·laboratiu amb Helpcom
Des de fa uns mesos estem treballant en el desenvolupament d’un portal
col·laboratiu per la cooperació a nivell de la Comunitat Valenciana. Consisteix en
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crear un portal per a la cooperació valenciana liderat per InfoSud de la Fundació
General de la Universitat de València i la Plataforma Helpcome de la Conselleria de
Sanitat de la Generalitat Valenciana. La intenció és que en les etapes posteriors
també col·laboren en aquest portal les altres universitats valencianes, les ONGDs
de la Comunitat Valenciana a través de la CVONGDs, i el Fons Valencià per la
Cooperació. En aquests moments estem en la primera fase del projecte, en la fase
teòrica. Esperem que a finals d’aquest any, el projecte estiga en funcionament.
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2.5.4. PROGRAMA 0,7 DE BEQUES I AJUDES GESTIONADES
COM A ENTITAT COL·LABORADORA
El Patronat Sud-Nord destina una part important dels seus recursos a la gestió,
execució i control pressupostari dels diversos programes de Beques 0’7, en estreta
col.laboració amb la Unitat de Cooperació del Servei de Relacions Internacional i
Cooperació de la Universitat de València. Aquesta Unitat és la responsable de la
convocatòria i resolució dels diversos programes de beques existents finançats per
la Universitat de València a través del Programa pressupostari 0’7 Una Nau de
Solidaritat que controla la Comissió 0’7 de la Universitat.
És per això que el Patronat Sud-Nord de la Fundació General de la Universitat de
València executa aquest pressupost sota les indicacions de la Unitat de Cooperació i
actua com a Entitat Col.laboradora.
L’àrea de Beques i Ajudes a l’Estudi del Patronat Sud-Nord desenvolupa les
següents tasques:
.- Coordinació amb el Servei de Comptabilitat dels Serveis Centrals de la
Fundació General per al seguiment i control pressupostari dels diversos
programes de què s’ocupa.
.- Coordinació amb la Unitat de Cooperació del SRRIIiC per al seguiment,
gestió, execució i control del pressupost encomanat. En 2012 el Patronat
continua prestant l’assessorament necessari per a la correcta execució dels
programes de beques existents. Amb l’objectiu de fer més eficaç el
procediment de gestió del Programes de Beques, des del Patronat i a petició
de la Presidència Executiva, s’ha elaborat un protocol de gestió que analitza i
proposa mesures per millorar l’eficiència de l’execució, control i avaluació del
conjunt de programes de beques que integren aquesta àrea de la
cooperació. Un dels canals de coordinació és el permanent subministrament i
ús de dades avocades a GESTCOOP. En 2013 es preveu poder posar en
marxa aquest protocol de gestió.
.- Atenció directa, on line i assessorament a estudiants, professors i
investigadors beneficiaris de les Beques 0’7, així com als seus tutors
responsables, sobre com gestionar les prestacions de cada programa de
beques, i resoldre el compliment dels requisits documentals necessaris per a
la incorporació i estada durant el període de gaudi de la beca obtinguda.
.- Atenció als requeriments d’informació i estadística sol.licitats per diverses
unitats de control de la Universitat de València i d’altres òrgans externs com
ara AECID, OCUD, etc.
.- Tramitació, gestió i control de despesa de cada beca atorgada pel que fa a
contractació de proveïdors per a l’execució de viatges, estades,
assegurances, així com la tramitació d’ajudes monetàries, el registre de
despesa, i justificació documental
2012 ha estat l’últim any que el Patronat Sud-Nord ha elaborat i gestiona beques
pròpies de la cooperació com han estat des de 1991 les Ajudes a Taxes de
Matrícula,
des de 2003 les Beques Arcadi Gotor o les Beques Ceimigra de
Residències de Codesenvolupament. L’objectiu, expressat pel Ple del Patronat i la
Comissió 0’7 en diverses ocasions, és poder centralitzar i harmonitzar el conjunt de
convocatòries de beques en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament en un sol
servei o unitat de gestió que evite disfuncions i detecte incompatibilitats, sent la
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Unitat de Cooperació del Servei de Relacions Internacional el nou equip responsable
de la convocatòria i resolució d’aquests programes.
Els programes de Beques 0’7 de la cooperació de la Universitat de València als que
contribueix el Patronat Sud-Nord amb els seus recursos són:

PROGRAMES DE BEQUES

Concessions

Beques Magreb
Beques Dona i Desenvolupament
Beques Col·legis Majors
Programa Joves Investigadors
Intercanvis acadèmics -Viatges i Estades
Beques Arcadi Gotor
Beques El Salvador

9
5
6
25
58
12
2

Beques Haití

2
119
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DESTINACIÓ/ORIGEN

ARGELIA

1

ARGENTINA

4

BOGOTA

1

BOLIVIA

3

COLOMBIA

32

COSTA RICA

6

CUBA

12

EGIPTO

1

EL SALVADOR

5

GUATEMALA

2

GUINEA ECUATORIAL

3

HAITI

2

HONDURAS

2

MARRUECOS

12

MAURITANIA

1

MÉXICO

15

PARAGUAY

1

PERÚ

6

REP.DOMINICANA

3

TÚNEZ

2

URUGUAY

1

VENEZUELA

4

119
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2.5.4.1.- 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 Internacionals 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 2011-2012 com que sols es van renovar cinc de les beques del curs
anterior, es concediren quatre beques de nova adjudicació, contant així amb nou
beques per al curs.
El becats van ser:
NOM

(MARRUECOS)
(MARRUECOS)
(MARRUECOS)
(MARRUECOS)
(MARRUECOS)
(TÚNEZ)
(MARRUECOS)
(MARRUECOS)
(MARRUECOS)

NIVELL-TITULACIÓ

GRADO-MEDICINA
LICENCIATURA-MEDICINA
GRADO-ODONTOLOGÍA
LICENCIATURA-MEDICINA
GRADO-ODONTOLOGÍA
MÁSTER-TRADUCCIÓN CREATIVA Y HUMANISTICA
MÁSTER-GÉNERO Y POLÍTICAS DE IGUALDAD
MÁSTER-INGENIERIA AMBIENTAL
MÁSTER-CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

El Patronat Sud-Nord gestionà l’estada dels nou becats al Col·legi Major Lluis Vives
de la UV pel temps de la beca, els pagà 220 euros mensuals i una assegurança
mèdica no farmacèutica.
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2.5.4.2. BEQUES DONA I DESENVOLUPAMENT
Programa convocat pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la
Universitat de Valencia en col·laboració amb al Institut Universitari d’Estudis de la
Dona.
L'objecte de la convocatòria és la concessió de cinc beques de cooperació per a
estudiants de postgrau de Brasil, Colòmbia, Tunísia i el Marroc per a la realització
del Màster oficial Gènere i Polítiques d'Igualtat en l’ Institut Universitari d’Estudis de
la Dóna de la Universitat de València.
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
període comprès entre el 10 de setembre de 2011 i el 10 de juliol de 2012;
assegurança mèdica no farmacèutica; 220 euros mensuals (quantitat subjecta a les
retencions fiscals corresponents) i exacció de taxa de matrícula.
El curs 2011-2012 com es van renovar dos de les beques del curs anterior, es
varen concedir quatre beques de nova adjudicació, contant així amb sis beques per
al curs.
Les becades van ser:
NOM

NIVELL-TITULACIÓ

(COLOMBIA)
(COLOMBIA)
(COLOMBIA)
(COLOMBIA)
(COLOMBIA)
(BRASIL)

Finalment

MÁSTER-GÉNERO Y POLÍTICAS DE
IGUALDAD
MÁSTER-GÉNERO Y POLÍTICAS DE
IGUALDAD
MÁSTER-GÉNERO Y POLÍTICAS DE
IGUALDAD
MÁSTER-GÉNERO Y POLÍTICAS DE
IGUALDAD
MÁSTER-GÉNERO Y POLÍTICAS DE
IGUALDAD
MÁSTER-GÉNERO Y POLÍTICAS DE
IGUALDAD

, renuncià a la beca.

El Patronat Sud-Nord gestionà l’estada de les cinc becades al Col·legi Major Rector
Peset a la UV pel temps de la beca, els pagà 220 euros mensuals, gestionà el viatge
des de la seua residència fins al col·legi major i tornada, i una assegurança mèdica
no farmacèutica.
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2.5.4.3. 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 Vicerrector de Cultura, Igualtat i
Planificació.
La concessió de la beca de residència, consistí en la prestació dels serveis
d'allotjament i manutenció als beneficiaris de les mateixes durant el curs acadèmic
2011/12 durant el període comprès entre el 12 de setembre de 2011 al 15 de juny
de 2012.
La durada de la beca és de quatre anys, i durant el curs 2011-2012 la van gaudir
sis estudiants, quatre al Col·legi Major Lluís Vives i dos al Rector Peset.
Els becats van ser:

NOM

TITULACIÓ

Col·legi Major Rector Peset:

(COLOMBIA)
(EGIPTO)
(MEJICO)
(BOGOTA)

FAC. ECONOMIA.DIRECCION DE EMPRESAS
FILOLOGIA HISPANICA
FILOSOFIA
TRABAJO SOCIAL.CIENCIAS SOCIALES

Col·legi Major Lluis Vives:

(COLOMBIA)
(COLOMBIA)

DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS
DERECHO CONSTITUCIONAL

2.5.4.4. PROGRAMA DE JOVES INVESTIGADORS
El convoca i el resol el Vicerectorat de
Relacions Internacionals i Cooperació
de la Universitat de Valencia.
Aquest projecte integrà la concessió de
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

30

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

Memòria 2012

subscrit un conveni de cooperació amb la Universitat de València. No haver gaudit
d'aquesta beca en les ultimes tres convocatòries.
Al curs acadèmic 2011/12 el nombre de beques convocades va ser de vint-i-cinc.
El període d’estada a la Universitat va ser d’un màxim de tres mesos, en el període
comprés entre el 1 de gener i el 24 desembre del 2012, 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
l’ajuda en els tràmits per a l’obtenció del visat
No es va incloure el finançament dels cursos de doctorat, màsters u altres, ni
l’exacció de taxes de matrícula.
Els becats van ser:
NOM

DEPARTAMENT/FACULTAT

(ARGENTINA)
(GUATEMALA)
(CUBA)
(REP.DOMINICANA)
(COLOMBIA)
(COLOMBIA)
(COLOMBIA)

(ARGENTINA)

(COLOMBIA)
CUBA)
(ARGENTINA)
(COLOMBIA)
(COLOMBIA)
(ARGENTINA)
(REP.DOMINICANA)
(REP.DOMINICANA)

(BOLIVIA)
(COSTA RICA)

INSTITUTO DE CIENCIA MOLECULAR
(ICMOL)
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES. UV
MIDE-FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CC. DE LA
EDUCACIÓN
(DPTO. MIDE.UV)
DEPARTAMENTO DE MEDICINA
INSTITUTO CAVANILLES DE
BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA EVOLUTIVA
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO DE
DESARROLLO LOCAL
QUÍMICA-FÍSICA. INSTITUTO DE CIENCIA
DE LOS MATERIALES UNIVERSIDAD DE
VALENCIA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y
SERVICIOS SOCIALES
INSTITUTO DE CIENCIA MOLECULAR

FARMACIA Y TECNOLOGIA FARMACEUTICA
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ORGÁNICA
DPTO. DE FÍSICA APLICADA Y
ELECTROMAGNETISMO
(DPTO. MIDE-UV)
DPTO. MIDE-FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
CC. DE LA EDUCACIÓN
ZOOLOGIA E INVESTIGADOR DEL
INSTITUTO CAVANILLES DE
BIODIVERSIDAD Y BIOLOGIA EVO
INSTITUT UNIVERSITARI D`ESTUDIS DE LA
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DONA
COMPTABILITAT
TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES.
PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA
EDUCACION
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y
DIAGNÓSTICO
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DERECHOS
HUMANOS / UNIVERSIDAD DE VALENCIA
DIRECCIÓN DE EMPRESAS
TEORÍA DE LA EDUCACIÓN

2.5.4.5.- AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DELS INTERCANVIS ACADÈMICS
ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I ALTRES INSTITUCIONS
Les convoca i resol el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la
Universitat de Valencia.
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 15 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 2012 es van concertar 35 viatges de professors de la UVEG amb destinació a
universitats iberoamericanes.
Les ajudes concedides van ser:
NOM

DEPARTAMENT/FACULTAT

FACULTAT D'ECONOMIA
INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIES DELS
MATERIALS
FACULTAT D'ECONOMIA
ÀLGEBRA
FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
SERVEI D'EXTENSIO UNIVERSITARIA
SERVEI D'EDUCACIO FISICA I ESPORTS
FACULTAT DE PSICOLOGIA
FACULTAT DE DRET

DESTÍ

PERÚ
PERÚ
COLOMBIA
COLOMBIA
MÉXICO
CUBA
COSTA RICA
CUBA
URUGUAY
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SERVEI DE SEGURETAT, SALUT I QUALITAT
AMBIENTAL
FUNDACIÓ GENERAL DE LA UV.PATRONAT
ACTIVITATS MUSICALS
FACULTAT DE FARMÀCIA
ERI COMPORTAMENT ECONÒMIC-SOCIAL
FACULTAT DE DRET
FACULTAT DE PSICOLOGIA
DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
FACULTAT DE DRET
INSTITUT UNIVERSITARI CAVANILLES DE
BIODIVER. I BIOLOGIA EVOLUTIVA
ERI COMPORTAMENT ECONÒMIC-SOCIAL
FACULTAT DE CIENCIES MATEMÀTIQUES
FACULTAT D'ECONOMIA
FACULTAT D'ECONOMIA
GEOMETRIA I TOPOLOGIA
FUNDACIÓ GENERAL DE LA UV.PATRONAT
ACTIVITATS MUSICALS
FACULTAT D'INFERMERIA I PODOLOGIA
FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS
DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL
FACULTAT DE CIENCIES MATEMÀTIQUES
EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE
L'EDUCACIÓ
FACULTAT DE PSICOLOGIA
INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIA
MOLECULAR
(AUSIÀS MARCH)
INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA
DE R.H. (IDOCAL)
HISTÒRIA DE L'ART

FACULTAT DE DRET

VENEZUELA
HONDURAS
COLOMBIA
COSTA RICA
COLOMBIA
CUBA
COLOMBIA
COLOMBIA
COLOMBIA
COSTA RICA
MÉXICO
CUBA
PERÚ
MÉXICO
HONDURAS
PERÚ
MÉXICO
CUBA
MÉXICO
PARAGUAY
CUBA
MARRUECOS
MÉXICO
MÉXICO
GUATEMALA
COLOMBIA

També es van concertar 23 allotjaments de professors procedents d’universitats
iberoamericanes amb conveni amb la Universitat de València.
Les ajudes concedides van ser:
NOM

DEPARTAMENT/FACULTAT

(COLOMBIA)
(MÉXICO)
(COLOMBIA)
(MÉXICO)
(EL

E.U. DE FISIOTERÀPIA
FACULTAT D'ECONOMIA
FACULTAT D'ECONOMIA
FACULTAT DE FARMÀCIA

SALVADOR)
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(COSTA RICA)
(MÉXICO)
(CUBA)
(VENEZUELA)
(COLOMBIA)
(MÉXICO)
(MARRUECOS)
(MARRUECOS)
(MÉXICO)
(MÉXICO)
(BOLIVIA)
(VENEZUELA)
(VENEZUELA)
(COLOMBIA)
(MÉXICO)
(COLOMBIA)
(COLOMBIA)
(COSTA RICA)
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SERVEI D'EDUCACIO FISICA I ESPORTS
INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIES DELS
MATERIALS
FACULTAT DE DRET
Universitat de València (E.G.)
FACULTAT DE FÍSICA
FACULTAT DE DRET
QUÍMICA INORGÀNICA
INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIA
MOLECULAR
SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL
FACULTAT DE FARMÀCIA
FACULTAT DE DRET
FACULTAT D'ECONOMIA
FACULTAT D'ECONOMIA
INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ
DE ROBÒTICA I DE LES TIC (IRTIC)
FACULTAT DE FARMÀCIA
DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES
EXPERIMENTALS I SOCIALS
FACULTAT DE DRET
SERVEI D'EDUCACIO FISICA I ESPORTS

2.5.4.6.- BEQUES ARCADI GOTOR
Convocatòria presentada pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació.
L'objecte de la convocatòria va ser atorgar quatre ajudes o el seu equivalent per a
despeses d'allotjament, manutenció i de diners butxaca per a alumnat de la UVEG
resident en el Col·legi Major Universitari La Coma durant el curs 2011-2012.
Al llarg del curs acadèmic 2011-2012 es va cobrir l’allotjament i la manutenció al
Col·legi Major La Coma de dotze estudiants que provenien de països en via de
desenvolupament, en el marc del conveni signat amb el Col·legi.
En virtut del conveni signat, el Patronat Sud-Nord complementà 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.
Les ajudes concedides van ser:
NOM

(BOLIVIA)
(MARRUECOS)
(ARGELIA)
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(TUNEZ)
(MAURITANIA)
(COLOMBIA)
(COLOMBIA)
GUINEA
ECUATORIAL)
(GUINEA ECUATORIAL)
(EL
SALVADOR)
(EL SALVADOR)
(GUINEA ECUATORIAL)
En la primavera de 2012 el Patronat ha rebut la disortada noticia de l’imminent
tancament del Col.legi Major la Coma. Des de la seua creació el President Executiu
del Patronat ha estat membre dels seus òrgan directiu. Les fortes restriccions
pressupostàries de les institucions que aportaven els fons per al seu manteniment
han afectat directament a la marxa del col.legi. El Patronat Sud-Nord aportava una
quantitat al programa de Beques 0’7 Arcadi Gotor per a residents en aquest
col.legi. Des de l’estiu de 2012 el conveni existent s’ha rescindit. Aquest fet junt
amb la rescissió del conveni mantingut amb Ceimigra fan que al Patronat a hores
d’ara no genere cap tipus de convocatòria pròpia de beques de cooperació al
desenvolupament, sent el Servei de Relacions Internacionals i Cooperación l’ens
que concentra la convocatòria i resolució de tots els programes de beques de
cooperació ara existents.
2.5.4.7. BEQUES EL SALVADOR
El convoca i el resol el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la
Universitat de Valencia.
Aquestes beques van destinades a professionals de l'àrea de la salut procedents de
la Universitat d'El Salvador per a realitzar una estada de formació/capacitació a la
Universitat de València.
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.
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.

Al llarg del curs acadèmic 2011-2012 es varen concedir dues beques amb una
durada de dos mesos. 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.
Els becats van ser:
NOM
(EL SALVADOR)
(EL SALVADOR)
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2.5.4.8. BEQUES HAITI
Les convoca i el resol la CRUE (Conferència de Rectors dels Universitats
Espanyoles) amb la col·laboració de la Universitat Estatal d'Haití (UEH).
Aquest programa integrà la concessió de beques per a la realització dels Màster de
les universitats associades a la CRUE dins d'alguna de les àrees d’Educació,
urbanisme i planificació del territori, prevenció i gestió de riscos, tècniques en
construcció, sanitat i medi ambient.
La durada màxima establerta serà la del Màster en el qual l'estudiant becat s’ha
matriculat.
Els aspirants presenten a la
UEH la sol·licitud amb la
documentació requerida i és
aquesta qui du a terme una
primera
selecció
dels
candidats, tenint en compte
una sèrie de criteris de
baremació. Es el Comitè de
Beques de la CRUE, en
representació
de
les
universitats receptores, qui
fa la selecció definitiva.
Els estudiants seleccionats
rebran la comunicació oficial
de la UEH i seran posats en
contacte amb la universitat
receptora per a la realització de tots els tràmits necessaris.
Cada estudiant becat tindrà assignat un tutor a la universitat espanyola de
destinació que vetllarà per l'òptim desenvolupament de l'estudiant mentre duri la
beca.
Al curs 2011-2012, a la Universitat de Valencia gaudiren d’aquestes beques dos
estudiants.
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
l’ajuda en els tràmits per a l’obtenció del visat.
Els becats van ser:
NOM
(HAITI)
(HAITI)

NIVELL-TITULACIÓ

MÁSTER-CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
MÁSTER-CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
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2.5.4.9. BEQUES PROGRAMA VOLUNTARIAT NN.UU. 2012

La Delegació d’Estudiants, mitjançant el SEDI (Servei de Informació i Dinamització
d’Estudiantes) convocà les bases per a la selecció de voluntaris per a participar en
el Programa de Voluntariat Universitari de VNU per als objectius de
desenvolupament del Mil·lenni.
Aquest programa es una iniciativa de l’ONU destinada a incorporar com a
voluntàries i voluntaris estudiants/es de les universitats espanyoles per a
col·laborar en les accions encaminades a la consecució dels ODM
Els destinataris d’aquesta convocatòria van ser els estudiants matriculats a
centres propis de la Universitat de València que tinguessin 25 anys al moment de
incorporar-se i que cursaren estudis conduents a l’obtenció de títols de grau,
màster,llicenciatura,enginyeria tècnica diplomatura i doctorat en fase de docència.
Quedaren exclosos de la convocatòria els estudiants matriculats en màsters o
postgraus no oficials.
L’ajuda inclogué una dotació econòmica per a la cobertura de despeses
d’allotjament i manutenció de 850€, una assegurança (medica i repatriació,
cobertura d’equipatges, d’accidents personals, responsabilitat civil), bitllet d’anada i
tornada i les despeses de formació a Madrid.
En aquest exercici 2012 els becats van ser:

Els becats van ser:
NOM

DESTI

HONDURES
PERÚ
MANAGUA

2.5.4.10. EXPERIENCIA PILOT: ANALISI I AVALUACIÓ DE BEQUES 0.7
Jornades
sobre
universitats
i
educació
per
Universitat Pública de Navarra. 29-31 d'octubre 2012

al

desenvolupament.

En la Universitat de València existeixen diversos programes de beques que faciliten
la mobilitat d'estudiants procedents de països empobrits.
Sovint, després de la finalització del període de gaudi de les beques, els beneficiaris
marxen de la Universitat d'acolliment i no existeixen dades que permetin avaluar si
es compleixen els objectius i si s'exercita per part de la institució acadèmica de
destinació una veritable contribució al desenvolupament humà capacitant i formant
persones que puguin contribuir en la seva tornada a la millora de les condicions de
vida de la seva societat.
En aquesta comunicació l'objectiu va ser avaluar l'impacte un d'aquests programes
de beques, com són “Jovenes investigadors”.
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Es va considerar especialment aquest programa de beques per tractar-se d'ajudes a
la mobilitat per a estudiants que anaven a desenvolupar les seves recerques amb la
tutorització de professors de la Universitat.
Per avaluar l'impacte d'aquest programa, l’equip tècnic del Patronat, analitzàrem
d'una banda si aquestes beques havien contribuït al desenvolupament personal i
professional dels beneficiaris, i també la consideració d'aquests beneficiaris com a
contribuents al desenvolupament local de les seves comunitats d'origen.
El camp que es va estudiar va anar des de 2008 a 2011 i per tal de dur a terme
aquesta avaluació es va elaborar un qüestionari a partir de preguntes que
considerarem pertinents.
Cal destacar a grans trets que, durant el període enquestat, les àrees de
coneixement dels treballs de recerca becats van ser majoritàriament salut, ciència i
tecnologia i educació.
Els resultats mostraren que en gran mesura es va contribuir molt o totalment al
desenvolupament dels seus entorns d'origen, i a la millora de les condicions de vida
del seu país, doncs gran part dels enquestats va considerar que ho feien perquè
treballaven al seu país.
La valoració dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni en el qual
s'emmarcaria el tema de recerca ens mostrà: un 40% a la sostenibilitat, un 30% a
l'eradicació i a l'educació universal un 27%, seguida des de lluny per la reducció de
la mortalitat infantil i la salut materna.
Pel que fa a la incidència d'aquesta beca en les seves trajectòries professionals o
acadèmiques ens va retornar una clara imatge, la majoria va manifestar que la
beca els havia permès projectar-se acadèmicament a les seves universitats
d'origen, mentre que en un menor percentatge els havia facilitat la seva inserció
laboral als seus països d'origen. Treballaren o investigaren, un 72% seguia
mantenint un vincle amb la Universitat de València.
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2.5.5.
PROGRAMA 0,7% DE
COOPERACIÓ UNIVERSITÀRIA

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. Nou Consell Editorial del Patronat Sud-Nord
Durant 2012 s’ha procedit a la creació i nomenament d’un Consell Editorial que
assessora al Ple del Patronat Sud-Nord i analitza les línies de treball a seguir en
matèria de publicacions, així com també estudia la idoneïtat i oportunitat d’editar
aquelles propostes que arriben al Patronat.
Aquest Consell Editorial està integrat per:

Olga Gil Medrano

Vicerectora de Relacions Internacionals i
Cooperació de la Universitat de València

Guillermo Palao Moreno

President Executiu del Patronat Sud-Nord i
Delegat del Rector per a Cooperació

José Luis Canet

Director del Servei de Publicacions de la
Universitat de València
Expert en cooperació al desenvolupament

Joaquin García Roca
Joan Lacomba Vázquez

Prof. Dept de Treball Social i Serveis Socials de
la Universitat de València. Mmembre del Ple del
Patronat Sud-Nord

Maria Jesús Martínez
Usarralde

Prof. Dept de Educacio Comparada i Historia de
l'Educacio, Facultat de Filosofia i CC. de
l'Educacio

Ximo Revert Roldan
(Secretari)

Cap Tècnic de Cooperació del Patronat SudNord

2.5.5.2. 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

39

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

Memòria 2012

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 2012 s’ha gestionat l’edició de tres nous
títols que han vist la llum al llarg de l’any:
.- La economía social y la cooperación al
desarrollo. Una perspectiva internacional. CHAVES
ÁVILA, Rafael; PÉREZ DE URALDE, José Mª. (dirs.).,
Valencia: Patronat Sud-Nord de la Fundación General
de la Universitat de València / Publicacions de la
Universitat de València, 2012. ISBN: 978-84-3709024-5.

.- Desarrollo de competencias interculturales en
contextos universitarios CARDONA SAHUQUILLO,
Maria Luisa; RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ,
Sonia;
SALMERÓN
PÉREZ,
Honorio
(eds.
lit.).,.
Valencia: Patronat SudNord de la Fundación
General de la Universitat
de València / Publicacions de la Universitat de València,
2012. ISBN: 9788437088235.
Aquest treball realitzat en equip amb la Universitat de
Granada va estar dirigit pel Catedràtic Honorio
Salmerón i coordinat per la companya del Patronat
Sud-Nord Luisa Cardona fins la seua mort. La
presentació d’aquesta monografia es va realitzar en un
emotiu acte d’homenatge a la nostra companya el 14
de març de 2012.

.- Entre aquella España nuestra...y la peregrina:
guerra, exilio y desexilio GARCÍA IGUAL,
Arturo., . Valencia:
Patronat
Sud-Nord
de
la
Fundación General de la Universitat de València /
Universitat Politècnica de València, 2012. ISBN:
9788437088273.
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’ha realitzat en co-edició amb el Servei de
Publicacions de la Universitat Politècnica de València.

40

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

Memòria 2012

Durant 2012 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.

2.5.5.3. Publicacions. E-DHC Quaderns de cooperació al desenvolupament
de la Universitat de València
A proposta del Consell Editorial i amb l’acceptació del Ple del Patronat durant 2012
s’ha treballat en la creació d’un nou producte editorial de baix cost que permeta
vehicular la recent i abundosa investigació sobre desenvolupament humà i
cooperació dels estudiants i investigadors que finalitzen el seu postgrau amb
treballs interessants. Així neix aquest projecte editorial en format i per a difusió
eminentment electrònica, el director de la qual és el prof. Joan Lacomba Vázquez. A
finals de 2012 s’han iniciat els tràmits per a conformar un comité científic
internacional que assessore sobre la qualitat científica dels treballs a publicar. En
2013 està previst traslladar la proposta als director dels postgraus i màsters de la
Universitat de València que tracten sobre cooperació i desenvolupament humà i
sostenible, drets humans, migracions, etc per a que fasen arribar al Patronat els
millors treballs d’investigació de cada curs. E-DHC es crea per a donar visibilitat a
treballs i autors novels en cooperació al desenvolupament i estudis sobre el
desenvolupament humà.

2.5.5.4. Xarxa Vives d’Universitats. Grup de treball de cooperació.
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.
La Xarxa Vives ve desenvolupant des de fa any un important treball de coordinació
en xarxa per acometre projectes de cooperació universitària al desenvolupament i
la recuperació de sistemes universitaris en Pristina (Kosovo), Algèria i des de 2011,
en les universitats de Moçambic.
La Universitat de València forma part de la Comissió de Relacions Internacional i
Cooperació de la Xarxa, representada per la Vicerectora Olga Gil Medrano. Aquesta
Comissió integra dos Grups de Treball com són el de Cooperació al
Desenvolupament i el del Projecte de Cooperació a Moçambic. El President Executiu
del Patronat és el representat de la Universitat de València. Davant la convocatòria
de reunions de treballs d’aquests grups sol acudir per delegació el tècnic superior
del Patronat. Els diversos projectes es financien amb recursos públics dels diversos
nivells de l’administració estatal i autonòmica i compta amb la dedicació i aportació
de recursos i disponibilitat dels equips de cooperació de les universitats
pertanyents. Al llarg de 2012 la Universitat de València a través del Patronat Sud-
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Nord s’ha implicat directament en la fase de pronòstic i ideació del Projecte de
cooperació Universitària a Moçambic.
Des de 2010 el Patronat Sud-Nord ve ocupant-se de participar i assistir a les
reunions de coordinació del Projecte Moçambic. En 2011 es varen preparar dues
accions PCIs que no prosperaren finalment. El 28 de març de 2012 el Patronat SudNord ha coordinat i desenvolupat l’agenda d’actes i visita de la Delegació de
responsables universitaris de la UniZambece desplaçats a València durant un
recorregut per totes les universitats de la Xarxa. L’objectiu ha estat conèixer de
primera mà les necessitats i expectatives que presenten als propis universitaris de
Moçambic i posar-los en contacte amb professors i grups d’investigació de les
Universitats de la Xarxa. En aquestes reunions de treball al llarg de la jornada de
visita la Delegació universitària de la Unizambece s’ha interessat en tres propostes:
la capacitació de dones per a la creació de serveis turístics en Moçambic a través de
la formació universitària (prof. Aurora Pedro Bueno), i la millora i avaluació de la
formació superior (prof. Maria Jesús Perales Montolío).
El retall pressupostari i la dràstica reducció de les aportacions i convocatòries
públiques a la cooperació al desenvolupament ha deixat el projecte a l’espera
d’obtenir recursos.

2.5.5.5. Premi Manuel Castillo d’estudis i divulgació sobre cooperació al
desenvolupament humà i la pau
En 2012 el Patronat Sud-Nord ha convocat per quart
any consecutiu la nova edició dels Premis Manuel
Castillo. En aquesta nova edició dels premis el
Patronat Sud-Nord ha incorporat, per decisió del Ple,
una nova modalitat de premi a les ja existents: la
Modalitat de Tesis i Treballs Fi de Màster.
Els guardons s’atorguen a treballs ja publicats en el
cas de modalitats de
monografies d’investigació
universitària i de reportatges periodístic. La data de
publicació d’aquests treballs ha d’estar compresa entre
setembre de 2011 i octubre de 2012. El tema o
continguts dels treballs ha de tractar sobre la
cooperació, el desenvolupament humà o la pau. La
nova tercera modalitat de Tesi o treball fi de màster
no és requisit que estiga publicada: si ha d’estar
presentada i qualificada per un tribunal o consell
acadèmic. En aquest cas el premi consisteix a publicar
la investigació guanyadora en la Col.lecció La Nau
Soidària.
La convocatòria serveix per difondre i recuperar la
figura la D. Manuel Castillo. Les rendes del seu llegat
promogueren la creació del Patronat Sud-Nord al sí de
la Universitat de València. La convocatòria va tindre
un ample ressò en els mitjans de comunicació així com
la notícia de l’acte de lliurament del premi.
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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. En
aquesta edició l’abast de la convocatòria ha estat estatal. Durant el termini de
presentació de candidatures el Patronat Sud-Nord ha anat difonent en foros
especialitzats de tot l’estat les bases del premi.
Per als premis 2012 el jurat ha estat integrat per:
Esteban Morcillo Sánchez
Rector de la Universitat de València i President del Jurat

Herminia Palomar

José María García Álvarez-Coque

Direcció General d’Integració i Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat Valenciana

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

Guillermo Palao

Joan Lacomba Vázquez

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

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

Carles Xavier López

Maria Jesús Martínez Usarralde

President
Coordinadora Valenciana de ONGD

Dept. Educació Comparada i Història de l’Educació
Universitat de València

Ximo Revert Roldan
Secretari del Jurat
i Cap tècnic del Patronat Sud-Nord

En l’edició de 2012 s’han presentat un total de 30 candidatures per a les tres
modalitats
Relació de candidatures: Modaliltat Monografies d’investigació publicades

ID

Titulo

Autor Nom

Autor
Cognoms

mon_Universitat

1

La cooperación al desarrollo y
la infancia. Apuntes
estratégicos para el caso de
España

José Antonio Alonso
Rodriguez

Universidad
Complutense de
Madrid

2

La cooperación triangular
española en América Latina:
un análisis de dos experiencias
de interés

José Antonio Alonso
Pablo Rodríguez
Aguirre

Universidad
Complutense de
Madrid

3

Rethinking the Quality of
Universities: How Can Human
Development Thinking
Contribute?

Alejandra Boni
Aristizabal

Institute of Social
Studies Erasmus
University,
Rotterdam
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4

La Universidad como agente
de desarrollo en España

Yaelle Cacho Sánchez Universidad de
Cantabria

5

MENORES Y JÓVENES QUE SE
ENCUENTRAN CUMPLIENDO
MEDIDAS EDUCATIVAS

Alberto Tomás Garcia Marsilla COLEGIO DE
EDUCADORAS Y
EDUCADORES
SOCIALES DE LES
ILLES BALEARS

6

MODELO DE INTERVENCIÓN
SOCIAL CON MENORES EN
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
DE TORRENT.

7

Justicia y mal absoluto

Alberto Tomás García Marsilla CONSEJO
GENERAL DE
COLEGIOS DE
EDUCADORASY
EDUCADORES
SOCIALES
Cristina García Pascual Universitat de
Valècia

8

Aproximación a la
Ablación/Mutilación Genital
Femenina (A/MGF) desde la
Enfermería Transcultural. Una
revisión bibliográfica.

Ismael Jiménez Ruiz

Universidad de
Murcia

9

LA COHERENCIA DE POLÍTICAS
PARA EL DESARROLLO EN
ESPAÑA Mecanismos, actores
y procesos

Natalia Millán,
Acevedo

10

Migraciones y Cultura de Paz:
Educando y comunicando
solidaridad

Universidad
Complutense de
Madrid- Instituto
Complutense de
Estudios
Internacionales
(ICEI)
Jaume I de
Castellón

Eloísa Nos Aldás

44

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

11

LA SOCIEDAD DE LOS
IDEANTES : REPENSANDO LOS
CONCEPTOS DE OPINIÓN Y
ESFERA PÚBLICA Y LAS TEORÍA

12

La cooperación al desarrollo
en la Comunitat Valenciana

13

Deporte en los barrios:
¿integración o control social?

14

¿Países de renta media? Una
taxonomía alternativa del
desarrollo de América Latina y
el Caribe

Memòria 2012

Martin Oller Alonso

Guillermo Santander
Campos

Antonio Santos Ortega

Sergio Tezanos
Vázquez

UNIVERSIDAD
REY JUAN
CARLOS Y
UNIVERSIDAD DE
MALAGA
UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
DE MADRID

Universidad de
Valencia

Universidad de
Cantabria

Relació de candidatures: Modaliltat Reportatge periodístic
Titulo

Autor Cognoms

Autor Nom

Mitja de
comunicació

1

Una miqueta de tot

Ferrer Orts

Albert

EL PUNT-AVUI

2

Ve, mira y cuéntalo

Larraz Elorriaga

Irene

El Correo, La Rioja,
EFE, Europa Press

3

Cuestión de confianza.
Historias bancarias que
acaban bien.

Pla Mellado

Jordi

Difundido en
diversos espacios
socio-culturales.
Estreno en Centro
Cultural Bancaja

4

"FRONTERA ABIERTA".
Programa 05/03/2012

Zavala

Claudia Yanira

Xarxa d´ Emissores
Municipals
Valencianes

5

"FRONTERA ABIERTA".
Programa 05/12/2011

Zavala

Claudia Yanira

Xarxa d´ Emissores
Municipals
Valencianes

6

Caso Blasco LevanteEMV

Pitarch

Sergi

LEVANTE-EMV
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Relació de candidatures: Modaliltat Tesis o Treballs Fi de Màster

Titulo

Cognoms
Autor
Mª Lourdes Álvarez Danon

Nom Autor

Universitat

1

Capital Social y Etnodesarrollo
comunitario: Lideresas del cemusaje
de Saylla"

2

Efectos del turismo en el desarrollo
desde una perspectiva de género. El
caso de una comunidad rural
marroquí y su identidad étnica.

3

Análisis de los Centros de
Internamiento de Extranjeros en
España desde un enfoque basado en
Derechos Humanos

4

Ayuda Externa en Bolivia (1985-2009)

5

Trabajo Fin de Máster La
Comunicación para el Cambio Social
en los Proyectos de Cooperación
Internacional. Camino a la
Transversalidad

Javier Díaz Muriana

Universidad
de Granada

6

Aproximación a las propuestas de
desarrollo desde perspectivas
holísticas, a partir de las alternativas
de organizaciones indias de carácter
ecológico y social

vicente palop esteban

U.
Politécnica
de Valencia
y U. de
Valencia

7

El etnodesarrollo como paradigma de
desarrollo en Bolivia: retórica y
práctica.

Rocío Pérez Gañán

Universidad
de
Cantabria

María Jesús Berlanga Adell

Universidad
de Valencia

Universidad
de Valencia

isabel Cañas Cenzano Universidad
Complutens
e de Madrid

fernando de la cruz

universidad
complutens
e de madrid
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8

Ordenación agrohidrológica y
propuesta de medidas preventivas y
correctoras para mitigar la erosión
hídrica en el subkebele Wayu, Tierras
Altas de Etiopía

Neus Vinyet Miret

Universidad
Politécnica
de Madrid
(E.T.S.I.
Montes)

9

Permeabilidad intestinal de fármacos
esenciales de la OMS mediante
modelos de perfusión in situ en rata

Isabel Lozoya Agulló

Universitat
de València

10

Estudio in vitro en cultivos celulares
de fármacos en presencia y ausencia
de Giardia intestinalis

Verónica Vivancos
Gómez

Universitat
de València

L’acte de lliurament del premi es va realitzar el dimecres 6 de març de 2013 a
l’Aula Magna de l’Edifici històric de La Nau. L’acte va estar presidit per la
Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació , Dª Olga Gil, en nom del
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 2012 . Modalitat Monografia d’investigació
Exaequo
Natalia Millan i Guillermo Santander
Juan José Iborra i Guillermo Santander
Premi Manuel Castillo 2012 . Modalitat Reportatge periodístic
Asociación Fontilles, Jordi Pla i Jordi Sebastià
Premi Manuel Castillo 2012 . Modalitat Tesi o Treball Fi de Màster
Vicent Palop
Javier Díaz Muriana
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2.5.5.6. Campanyes de sensibilització universitària
En 2012 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 2012 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, a tota la geografia valenciana.
Exposició al Campus
: Comerç Just
Durant
2012
el
Patronat
ha
tingut
encomanat
per
la
Universitat de València
exhibir una exposició
sobre
Comerç
Just
produïda per l’entitat
IDEAS.
Des
del
Patronat s’ha organitzat
la reserva d’espais en
vestíbuls
de
cada
campus, la recepció del
muntatge expositiu, la
instal·lació
i
desmuntatge ne cada
campus i el trasllat
entre
campus
i
la
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devolució. En 2012 l’exposició ha estat: de gener a març de 2012 en els vestíbuls
de la Facultat de Dret, Filosofia i de Farmàcia.
El Patronat ha contestat un formulari sobre les activitats de comerç just que ha
promogut i fet ús al llarg d’aquests anys, especialment promovent lús de productes
de comerç just als càterings oficials de deganats i rectorat de la universitat de
València des de els anys 90 del s. XX, la qual cosa ha permés que la Universitat de
València haja obtingut el reconeixement públic com a promotora de comerç just en
la societat.

2.5.5.7. Accions singulars
Estudi sobre la cooperació valenciana al desenvolupament
Plataforma 2015 y más
En 2012 ha vist la llum l’estudi iniciat l’any anterior sobre la situació de la
cooperació valenciana al desenvolupament. A petició d’aquesta plataforma, el
President Executiu Patronat Sud-Nord va fer la presentació de l’edició en el Col.legi
Major Rector Peset, amb gran assistència de públic interessat. A finals de 2012,
s’han iniciat converses per iniciar un nou estudi i anàlisi de la coherència de
polítiques de cooperació en institucions publiques i el model de rendició de
comptes, a través d’un procés de diàleg que s’iniciarà en 2013 i estarà conduït per
aquesta plataforma.

Dades cooperació pla Estratègic SAP
En 2012, 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, la possible aportació de Bancaixa a la Càtedra UNESCO
(que finalment ha estat descartada) 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.

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
que haurà de ser la Guia de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat. 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 sol·licituds, i contribuirà a facilitar el
tràmit correcte o formular adequadament projectes de cooperació o iniciatives de
sensibilització.
La proposta de guió s’estudiarà i la composició i edició de la guia queden a
l’espera d’obtenir recursos per a desenvolupar-la.
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Jornades Cooperació Universitària al
Desenvolupament de la Universitat de
València.
En 2012 la Universitat de València ha
encomanat
al
Patronat
Sud-Nord
l’organització de la III Jornada de
Cooperació
Universitària
al
Desenvolupament. El programa ha estat
elaborat pel Delegat del Rector per a
Cooperació
i
President
Executiu
del
Patronat.
Aquesta
Jornada
ha
estat
organitzada i impulsada amb el suport de la
Càtedra
UNESCO
d’Estudis
sobre
el
Desenvolupament de la Universitat.
El programa de les intervencions ha estat el següent:

PROGRAMA:
9.00: Inauguració de les Jornades.
Intervenen:
- Esteban Morcillo Sánchez, Excm. i Magnífic. Sr. Rector de la Universitat de
València
- Herminia Palomar Pérez, Excma. Sra. Directora General de Integración y
Cooperación, Generalitat Valenciana
9:30-10:15: Diagnòstic de la cooperació universitària al desenvolupament
en Espanya. “El Observatorio” de la CRUE.
Presentació: Olga Gil Medrano, Vicerectora de Relacions Internacionals i
Cooperació, Universitat de València
Ponent: Nuria Castejón Silvo, Secretària Tècnica del Observatorio de
Cooperación Universitaria al Desarrollo (CRUE).
10.15-10:30: Pausa Café.
10.30-12:00: Formació en cooperació universitària al desenvolupament en
la Universitat de València.
Modera: Alfred Giner i García, Cap de Secció del Centre de Postgrau.
Intervenen:
- Guillermina Font Pérez, Catedràtica de Medecina Preventiva i Salut Pública
de la Facultat de Farmàcia
- Albert Ferrando Cogollos, Facultat de Física
- Rafael Chaves Avila, Facultat de Economia/ Institut Universitari d’Economia
Social i Cooperativa. Director de CIDEC
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- Luisa Melero Valdés, Màster Internacional en Migracions

12.00-14.00: Projectes per a la cooperació universitària al desenvolupament
en la Universitat de València.
Modera: Carlos Pomer Monferrer, Cap del Servei de Relacions Internacionals
i Cooperació, Universitat de València
Intervenen:
- Luisa Cervera Sanz, Dept. Química Analítica, Facultat de Químiques
- Cristina Vidal Lorenzo, Facultat de Geografia i Història
- Elvira Palafita Losada, Asociación Casi Médicos en Ayuda Sanitaria (ACMAS)
- Joan Bou, Proyecto Watan. Educación Sin Fronteras

16.00-17.30: Sensibilització i educació per al desenvolupament en la
cooperació universitària de la Universitat de València.
Modera: Daniel González Serisola, Delegat del Rector per Estudiants
Intervenen:
- Mª Jesús Perales Montolío, Dept. Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en
Educació, Vicedegana de la Facultat de Filosofia i CC. de l'Educació.
- Albert Millet Fenollar, Observatori del Refugi
- Francisca Ginés Huertas, Documentalista responsable d’InfoSud: Centre
Documentació del Patronat Sud-Nord/ Fundació General de la Universitat de
València
- Inmaculada Verdeguer Aracil, Dept. Treball Social i Serveis Socials, Facultat
de Ciències Socials

17.30-18.00: Pausa Café.
18:00-18:30h: Cloenda.
Guillermo Palao Moreno, Delegat del Rector per a Cooperació al
Desenvolupament, President Executiu del Patronat Sud-Nord i Director de la
Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de
València
Tots els materials i power point utilitzats durant les intervencions han estat
recuperats i consultables a disponibilitat de la comunitat universitària i els
interessats.
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Mesa Entitats XVIII Jornades de
Debat sobre Immigració, Diversitat i
Democràcia
Del 8 al 10 de maig de 2012 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
Peset
col.labora des de fa anys facilitant
gratuïtament els espais. La programació
va ser:
1ª JORNADA MARTES 8 DE MAYO DE 2012
Apertura a cargo de Guillermo Palao
Director del Patronat Sud-Nord
-- Presentación de l'Observatori del Refugi creat
per la Universitat de Valencia

Mesa Redonda: ¿Qué pasa dentro de los CIES?
3 Experiencias personales en los CIES
Modera: María Luisa Holzharth Rodríguez, Profesora titular de Derecho Internacional Privado
Universidad de Valencia
Presenta: Betty Roca, del grupo de acompañamiento de la campaña por el cierre de los CIES

de la

2ª JORNADA MIÉRCOLES 9 DE MAYO DE 2012
Conferencia: "Trata de persones: dones front la vulnerabilitat"
Ponentes:
Marta González. Licenciada en Derecho y Coordinadora del Proyecto Esperanza
Paz Lloria García. Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia
Presenta: Vicen Sanz Soler, Responsable del programa JERE-JERE de Cáritas Diocesana de Valencia.
Presentació del Directori de Bibliografía en España sobre Immigració
3ª JORNADA JUEVES 10 DE MAYO DE 2012
Conferencia: "Emigrar en condiciones extremas: el Síndrome de Ulises"
Ponente:
José Achotegui Loizate. Psiquiatra, profesor titular de la Universidad de Barcelona y Director del SAPPIR
(Servicio de atención Psicopatológica y Psicosocial a Inmigrantes y Refugiados)
Modera: Luis Martínez de Comunitats Cristianes Populars
Presenta: José María Toribio de Psicólogos sin fronteras
Clausura a cargo de Victoria Porras Fernández de CCOO
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PACI 2011 Dades Beques 0’7 i educació per al desenvolupament.
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 2011 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.
Enguany s’ha fet un important esforç per incorporar
també l’AOD destinada per la Universitat de València a
través de la sensibilització i l’educació per al
desenvolupament, enregistrant les accions més destacades
organitzades pel propi Patronat , Deganats, i serveis de la Universitat, així com la
relació de postgraus que temàticament i sectorialment (mòduls formatius) contenen
formació en cooperació al desenvolupament.
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.

Pla Estratègic UV 2012-2015
El Cap tècnic del Patronat, per indicació del President Executiu
del Patronat ha participat en el Pla pel que fa a l’àrea de cultura.
Així mateix, en 2012 el Cap Tècnic ha tingut l’encomanament de
redactar les línies d’actuació base i indicadors del Pla Estratègic
pel que fa a l’àrea de cooperació al desenvolupament de la
Universitat de València a partir dels objectius que venien ja
definits pel vicerectorat i la comissió nomenada a l’efecte.
Pràctiques MCAD
El Patronat Sud-Nord durant 2012 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 5 alumnes
amb destins com ara Algèria, Guatemala, Camerun, i autopràcticums en
organitzacion com Creu Roja. 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
2012 s’ha iniciat el procés de selecció i
incorporació d’estudiants en règim de
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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 Fundació 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. Entre maig i novembre de 2012 s’ha incorporat a la seu central del
Patronat l’estudiant Esther Fresquet Soto, estudiant del Màster de cooperació
desenvolupament amb una excel.lent aptitud i capacitat totes les tasques previstes
al pla de pràctiques acordat. La seua implicació personal i voluntària en els temes
tractats han fet oportú incorporar a aquesta estudiant al projecte pilot
d’investigació i avaluació de programes de mobilitat 0’7. El resultat ha estat la
redacció conjunta i en equip d’una comunicació per a un congrés sobre la matèria.
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 2012 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.

Fira del llibre a València
El 3 de maig de 2012, dins
els actes de divulgació de la
Fira
del
Llibre,
s’ha
presentat la reedició del
llibre de D. Arturo García
Igual en la Col.lecció La
Nau Solidària. L’acte va
comptar amb la intervenció
de:
Nuria Tabanera, Ignacio
Cruz,
Guillermo
Palao,
Josep Maria Jordan Galduf i
José Maria García AlvarezCoque. L’acte va estar molt
concorregut,
amb
la
presència de vicerectors de
les entitats co-editores: la
Universitat Politècnica de València i la Universitat de València, i va resultar molt
emotiu.
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
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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 d’una monitora entre
juliol i d’agost de 2012. El balanç i l’informe de l’associació ha estat molt
satisfactori.
Fons Valencia per la Solidaritat
El President Executiu ha assistit als actes del 25 aniversari del Fons al que ha estat
convidat oportunament, a l’igual que el Cap Tècnic del Patronat per la relació de
treball i suport mantinguda al llarg de tots aquests anys entre el Fons i el Patronat.
Homenatge a la Companya Luisa Cardona
El 14 de març de 2012 s’ha celebrat un homenatge a la companya Luisa Cardona
quan es complia un any de la seua mort. Aquest acte va ser organitzat per la
Facultat de Filosofia i CC. De l’Educació i a continuació el Vicerectorat de Relacions
Internacional i Cooperació va lliurar públicament als becaris del programa d’Ajudes
a Taxes de Matrícula “Luisa Cardona” les acreditacions corresponents. L’acte va ser
molt emotiu i es va lliurar a la família exemplars del llibre que ella començà a
coordinar i del que és co-editora amb el prof. Honorio Salmerón (Universitat de
Granada). Des del Patronat es va convidar a l’acte a tots els companys i
treballadors de la Fundació General. L’equip del Patronat va acudir al complet a
aquest entranyable acte de record i homenatge.
Jornades Educació per al Desenvolupament i movilitat. Universitat Pública
de Navarra.
Per delegació del President Executiu,
Ximo Revert (Cap Tècnic del Patronat) ha
assistit a aquestes Jornades celebrades
del 29 al 31 d’octubre de 2012. L’objectiu
ha estat doble: per una banda informarse i estar present al front d’iniciatives
molt interessants sobre l’avaluació de
programes de mobilitat d’estudiants
finançats amb pressupost de cooperació
al desenvolupament de les universitats
espanyoles; d’altra banda, s’ha presentat
i defensat una comunicació de la nostra
Universitat
de
València
titulada:
“Evaluación de programas de movilidad
en cooperación universitària al desarrollo.
Analisis de caso en la Universitat de
València:
el
programa
0’7
Joves
Investigadors.”.
La comunicació elaborada per la tècnic de
gestió de cooperació Almudena Giner,
l’estudiant en pràctiques del Màster de
Cooperació, Esther Fresquet i el Cap
tècnic de cooperació Ximo Revert,
planteja un sistema d’avaluació on line sobre: el grau de compliment dels objectius
de la convocatòria, el grau de satisfacció dels investigadors beneficiaris, el grau de
coherència de les investigacions amb els ODM i el desenvolupament humà i les
vinculacions o no generades pel programa entre tutors i beneficiaris. L’estudi s’ha
fet amb una sèrie de tres anys consecutius. Els resultats es poden consultar en la
comunicació publicada a les actes de les Jornades.
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Atenció als mitjans de comunicació i consultes d’informació
La presència de la cooperació universitària al desenvolupament de la Universitat de
València a través del Patronat Sud-Nord en els mitjans de comunicació ha
augmentat en 2012,: 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.
Se generen moltes notícies al llarg de l’any. Al portal de la web de la Fundació o de
la Universitat es visualitzen aquelles notícies que s’autoritzen.
Anualment també s’envia a SEDI / antic 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 per a la redacció i distribució
de notes de premsa.
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 2012

Les accions desenvolupades pel Patronat Sud Nord han estat 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.

Es van pressupostar un total de 68.709,31 €. Es van executar un total de
35.879,25 €. Les despeses van ser destinades principalment a cobrir: els honoraris,
estades, assegurances i desplaçaments dels professors visitants que imparteixen
els cursos UNESCO, la col·laboració de la Càtedra amb iniciatives d’estudis i
investigació sobre desenvolupament humà, com ara el Congrés Internacional de
REEDES (Santander), així com la participació i assistència d’una delegació de la
Càtedra en actes institucionals, com l’Encontre de Càtedres UNESCO d’Espanya a
Barcelona; i l’Organització de la III Jornada de Cooperació Universitària al
Desenvolupament de la Universitat de València.

ACTIVITATS FORMATIVES
Despeses- Consums Explotació
Activitats
1.1. Càtedres

Pressupostat
68.709,31 €

Realitzat
35.879,25 €

2. ACTIVITATS DE COOPERACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
2.1 Projectes i cooperació universitària
Les despeses pressupostades van ser de 10.000 €. Es van realitzar despeses per un
total de 1.716,60 €, destinades a: la col·laboració amb entitats i organitzacions de
desenvolupament (jornades, conferències, projectes) com ara Mesa d’Entitats de
Solidaritat amb els Immigrants i la participació en el grup de treball de cooperació
al desenvolupament i solidaritat de la Xarxa Lluís Vives.
2.2 Publicacions
Es van pressupostar 10.000 €. Es van realitzar despeses per un total de 2.996,45 €
per a la correcció, composició i maquetació de “La economia social y la cooperación
al desarrollo”.
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2.3 Programa de Sensibilització
Es va pressupostar un total de 7.500 €, per tal de dur a terme activitats i
campanyes de sensibilització. Es van executar despeses per import de 4.006,56 €
per al trasllat i muntatge de l’exposició de l’organització IDEAS sobre el comerç just
i consum responsable, que es va realitzar pels tres campus, així com per a l’edició i
distribució de 2.500 calendaris d’Infosud i la col·laboració en el projecte Ucraïna.
2.4 Premi Manuel Castillo
Es van pressupostar un total de 10.500 € i es van realitzar despeses per 9.222,54 €
per a l’organització i concessió dels Premis Manuel Castillo als guardonats.

ACTIVITATS COOPERACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Despeses
Ajuda monetària
Activitats

Pressuposta
t

Realitzat

Despeses
Consums Explotació
Pressuposta
t

Realitzat

2.1 Projectes i cooperació
universitària

-

10.000,00 €

1.716,60 €

2.2 Publicacions

-

10.000,00 €

2.996,45 €

2.3 Programa de
Sensibilització

-

7.500,00 €

4.006,56 €

2.4 Premi Manuel Castillo

10.500,00 €

6.500,00 €

-

2.722,54 €

TOTAL

10.500,00 €

6.500,00 €

27.500,00 €

11.442,15 €

3. INICIATIVES D’AJUDES A L’ESTUDI I BEQUES
El Patronat organitza i gestiona la convocatòria pròpia de diverses beques i ajudes a
l’estudi i té encomanades per la Universitat de València la gestió d’altres
convocatòries a través del programa 0’7.
3.1 Beques Arcadi Gotor
Es van pressupostar un total de 10.000 €. Es van realitzar 10.000 € per donar
compliment al conveni signat amb el SERVEF.
3.2 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, Mobilitat Convenis, Beques Voluntariat Universitari, Beques Haití i
Beques El Salvador. L’import pressupostat per la “Comissió 0,7% una Nau de
Solidaritat” és de 486.586 € i, finalment, es va executar 407.353,81 €.
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INICIATIVES D’AJUDES A L’ESTUDI I BEQUES

Despeses
Ajudes monetàries
Activitats

Pressupostat

3.1 Beques Arcadi Gotor
TOTAL

Realitzat

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

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 de la web d’InfoSud s’implementen serveis de referència virtual per a
consulta i d’informació especialitzats en cooperació al desenvolupament. També
s’ha iniciat la reformulació, adaptació i manteniment de la nova Web de cooperació
4.1 InfoSud
Les despeses pressupostades van ser de 11.000 €. Es van realitzar 9.930,42 € per
a l’adquisició de fons bibliogràfics del Centre de Documentació InfoSud i per a
cobrir el cost de la llicencia del software de gestió de la informació.
ACTIVITATS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Despeses
Consums Explotació
Activitats

Pressupostat

4.1 InfoSud (adquisició de fons)
Total

Realitzat

11.000,00 €

9.930,42 €

11.000,00 €

9.930,42 €

5. DESPESES GENERALS
5.1. Despeses de personal
Les despeses pressupostades van ser de 183.090,69 €. Es realitzaren despeses
amb un total de 163.568,73 €. 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 2.882,87 €. Corresponen despeses generals com missatgeria, material
d’oficina, telèfon, taxes bancàries i altres.
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Distribució del Pressupost per Activitats
Despeses Pressupostàries
Despeses

Pressupost

Realitzat

Ingressos Pressupostaris
Ingressos

Pressupost

Realitzat

1. Activitats formatives
1.1 Càtedra UNESCO i Mediterrània

68.709,31 €

35.879,25 €

1. Subvencions, donacions i legats

Total activitats formatives

68.709,31 €

35.879,25 €

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

10.000,00 €
10.000,00 €
7.500,00 €
10.500,00 €

1.716,60 €
2.996,45 €
4.006,56 €
9.222,54 €

1.1 Universitat 0,7
1.2 Universitat Càtedres
1.3 Universitat Ingrés Premi Manuel Castillo
1.4 Romanents:
1.4.1 Romanent Programa Manuel Castillo
1.5 Aportació "Mesa Entidades"

Total activitats de cooperació i sensibilització

38.000,00 €

17.942,15 €

2. Activitats de cooperació i sensibilització

3. Iniciatives d'ajudes a l'estudi i beques
3.1 Beques "Arcadi Gotor"

10.000,00 €

10.000,00 €

Total iniciatives d'ajudes a l'estudi i beques

10.000,00 €

10.000,00 €

4.1 InfoSud (Adquisició de fons)

11.000,00 €

9.930,42 €

Total activitats d'ajudes a l'estudi i beques

11.000,00 €

9.930,42 €

5.1 Despeses de personal
5.2 Despeses de gestió

183.090,69 €
8.500,00 €

163.568,73 €
2.882,87 €

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

191.590,69 €
319.300,00 €

166.451,60 €
240.203,42 €

Pressupostat
68.709,31 €
38.000,00 €
10.000,00 €
11.000,00 €
191.590,69 €
319.300,00 €

Realitzat
35.879,25 €
17.942,15 €
10.000,00 €
9.930,42 €
166.451,60 €
240.203,42 €

235.090,69 €
64.909,31 €
5.276,33 €

194.588,42 €
35.879,25 €
5.276,33 €

5.223,67 €

3.946,21 €
513,21 €

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

8.800,00 €

4.425,29 €

Total Subvencions i altres ingressos
TOTAL INGRESSOS 1+2

319.300,00 €
319.300,00 €

244.628,71 €
244.628,71 €

Pressupostat
305.276,33 €
5.223,67 €
8.800,00 €
319.300,00 €

Realitzat
236.257,21 €
3.946,21 €
4.425,29 €
244.628,71 €

4. Activitats d'informació i documentació

5. Despeses generals

Activitats Formatives
Activitats Cooperació i sensibilització
Iniciatives d'ajudes a l'estudi i beques
Activitats d'Informació i documentació
Despeses Generals

Subvencions, donacions i legats
Romanent
Altres Ingressos
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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 235.090,69 €, destinats a cobrir les despeses de
personal, de gestió i part de les activitats programades. Finalment, es van realitzar
despeses per un total de 194.588,42 €.
1.2. Universitat Càtedres
Subvenció de la Universitat de València pressupostada per un total de 64.909,31 €,
destinats a la realització del Programa Càtedres UNESCO i Mediterrània. Es van
realitzar despeses per un total de 35.879,25 €.
1.3. Universitat Ingrés Premi Manuel Castillo
Es van aplicar ingressos per 5.276,33 €, 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 5.223,67 € per a aplicar en aquest
exercici i 38.821,58 €, per a conformar la quantia dels pròxims premis d’assaig. En
aquest exercici s’han aplicat 3.946,21 €, quedant 39.940,57 € per a pròxims
premis.
1.5 Aportació “Mesa Entidades”
S’han aplicat en l’exercici la quantitat de 513,21 € per a cobrir part del cost de les
“XVIII jornades d’immigració, diversitat i democràcia”.

2. ALTRES INGRESSOS I COL·LABORACIONS
2.1 Ingressos per matrícula de Càtedres
Es van pressupostar un total de 8.800 € en concepte de taxes de matrícula dels
cursos realitzats en la Càtedra UNESCO i Mediterrània. La quantia recaptada
finalment és de 4.425,29 €.
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PSN 2012
INGRESSOS

Pressupostats

Subvencions

Realitzats

310.500,00 €

240.203,42 €

235.090,69 €

194.588,42 €

64.909,31 €

35.879,25 €

-Universitat Ingrés Programa Manuel
Castillo

5.276,33 €

5.276,33 €

-Romanent Programa Manuel Castillo

5.223,67 €

3.946,21 €

-UVEG
-Universitat Càtedres

- Aportació “Mesa Entidades”

513,21 €

Romanent Pendent d’Aplicació

38.821,58 €

39.940,57 €

- Romanent pendent aplicació Prog.
Manuel Castillo

38.821,58 €

39.940,57 €

Altres ingressos i col·laboracions

8.800,00 €

4.425,29 €

-Cursos

8.800,00 €

4.425,29 €

TOTAL

319.300,00 €

244.628,71 €

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

:::::::::::::::::::::::::::::
Aquest esborrany de la memòria d’activitats del Patronat Sud-Nord deu ser aprovat pel Ple del Patronat
Sud-Nord el pròxim 13 de març de 2013 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, 11 de març de 2013
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