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Patronat Sud‐Nord. Solidaritat i Cultura. Cooperació
Universitària al Desenvolupament.
Va ser creat en 1991 per la
Universitat de València
per promoure i gestionar
les àrees de la cooperació
universitària
al
desenvolupament. El Ple
del Patronat està integrat
per 15 membres i presidit
pel
Rector
de
la
Universitat. Aquest òrgan
de la cooperació gestiona
beques,
gestiona
mobilitat,
gestiona
i
presta servei d’informació
i documentació en cooperació al desenvolupament; dirigeix i gestiona la Càtedra UNESCO
d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de València; promou la formació
especialitzada en cooperació i desenvolupament humà; organitza activitats de sensibilització
com ara jornades, cursos, congressos, campanyes, exposicions…; Formula i gestiona
projectes de cooperació universitària al desenvolupament de manera pròpia o en xarxa;
Incentiva, coordina i gestiona iniciatives d’investigació i divulgació sobre cooperació,
desenvolupament humà i la pau; emet informes per a organismes no governamentals,
desenvolupa activitats i relacions institucionals en cooperació universitària per
encomanament de la Universitat de València. La seua presidència executiva és membre de la
Comissió 0’7 de la Universitat. Les àrees de gestió i programes del Patronat són: Formació,
Documentació, Sensibilització, Beques i Ajudes, Projectes i Investigació. En 2013 a més de la
programació habitual podem destacar l’aparició de la Revista de cooperació E‐DHC, la
posada en marxa del “Procés de Diàleg per a l’Enfortiment de la Cooperació Valenciana”, la
renovació de la Convocatòria de Projectes de cooperació de la Càtedra UNESCO per a
Formació i Sensibilització, la celebració de les Jornades sobre Drets Humans dels Poble
Saharaui, o la gestió de nous programes de beques. Un equip de cinc professionals executen
els programes i accions de cooperació encomanades pel Ple i la presidència executiva del
Patronat.
El Ple del Patronat Sud‐Nord i la seua Presidència Executiva tenen encomanades diverses
delegacions del Rector de la Universitat de València. És per això que el Patronat, desplega una
intensa activitat institucional representant a la Universitat en congressos, fòrums i xarxes
universitàries, i d’altres actes. La presidència executiva per manament del Rector és membre
de la Comissió 0’7 de la Universitat de València, i membre del Ple del Patronat de la Fundació
General de la Universitat de València.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp
L’ àrea de formació té com a objectiu transferir coneixements i capacitar a persones
interessades en la cooperació i el desenvolupament humà. Informa sobre títols universitaris
(grau i postgrau) i assignatures sobre aquest àmbit. A través de la Càtedra UNESCO d’Estudis
sobre el Desenvolupament s’ofereixen cursos especialitzats, seminaris i mòduls de capacitació
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professional per a docents (secundària i PDI) i personal tècnic universitari i a d’altres agents
socials de la cooperació valenciana.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=296

L’àrea d’informació i documentació s’estructura a través d’InfoSud, el Centre de
Documentació del Patronat Sud‐Nord especialitzat en solidaritat, desenvolupament humà i
sostenible, cooperació, moviments migratoris, diversitat cultural, drets humans i resolució de
conflictes. Compta amb un fons de 6500 títols catalogats en aquestes matèries, i presta un
Servei de Referència Virtual per a consultes on line. Classifica i transmet informació sobre
qualsevol iniciativa en matèria de cooperació al desenvolupament.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=248

L’àrea de projectes de cooperació universitària on se gestionen iniciatives o accions de
cooperació tècnica i acadèmica en col.laboració amb d’altres universitats i xarxes destinats
essencialment a la recuperació i dinamització d’institucions i serveis universitaris de països
empobrits.
L’àrea de sensibilització a la pròpia comunitat universitària i a la societat valenciana, amb
accions pròpies i en col.laboració amb ONGDs i entitats o agents de la cooperació valenciana o
estatal a través de campanyes, exposicions, conferències, jornades, i accions participatives.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=473
L’àrea d’investigació té com a objectiu transversalitzar els estudis i l’enfocament basat en
cooperació i desenvolupament humà en totes les àrees de saber de la Universitat de València.
Aquesta àrea vol donar suport a la formació i als projectes de cooperació tècnica, així com
analitzar i divulgar tot allò relacionat amb desenvolupament humà, cooperació i pau. Els
instruments són la col.lecció de llibre “La Nau Solidària”, la Revista E‐DHC i la convocatòria
anual dels Premis Manuel Castillo.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=260
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=126
L’àrea de beques i ajudes a l’estudi s’ocupa de gestionar i controlar pressupostàriament
l’execució dels programes de beques de cooperació que li encomana la Universitat de València
a través de la Comissió 0’7 i en estreta col.laboració amb el Servei de Relacions Internacionals
que elabora i resol les diverses convocatòries. L’objectiu és facilitar la formació d’estudiants i la
investigació d’universitaris propvinents de països empobrits per a que obtinguen una titulació
oficial en la Universitat de València.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=311

Òrgans de govern del Patronat Sud‐Nord i equip de gestió
El Ple del Patronat i la
presidència executiva són els
òrgans de govern
del
Patronat Sud‐Nord segons el
seu reglament de règim
intern. El Ple del Patronat
està
integrat
per
14
membres. En 2013 s’ha
celebrat Ple el 13 de març i el
5 de desembre. Un equip de
cinc professionals executa els programes i activitats encomanades.

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 i durant 2013.
La presidència executiva ha desenvolupat una densa agenda de contactes amb tots els agents
valencians de la cooperació (institucionals i socials): des de la coordinadora d’ONGD fins a
representants i responsables de cooperació de la Generalitat Valenciana. Com a President
Executiu del Patronat el professor Palao ha intervingut en tots aquells actes on s’ha requerit la
seua presència o reflexions. En aquesta legislatura la Presidència Executiva del Patronat Sud‐
Nord ostenta també la Delegació del Rector per a Cooperació de la Universitat de València.
Així mateix la presidència executiva del Patronat és el representat d’aquesta entitat en les
següents instàncies, òrgans i consells:
1. Vocal del Patronat de la Fundació General de la Universitat de València.
2. Membre col∙laborador de la Coordinadora d’Organitzacions No Governamentals per al
Desenvolupament de la Comunitat Valenciana.
3. Membre de la Comissió de Seguiment del Conveni de la Universitat de València i l’ONGD
valenciana Metges del Món.
4. Membre de la Comissió 0,7 dels Programes de Solidaritat amb el Tercer Món: Una Nau de
Solidaritat de la Universitat de València.
5. 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. 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.
7.‐ Membre vocal del Consell Administració de la mercantil Gestió de Projectes Universitaris
S.L.).

El ple del Patronat
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. Des de
les eleccions de febrer de 2010 el Rector de la Universitat de València i President del Ple del
Patronat és D. Esteban Morcillo sánchez. 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 2013 són:
President
ESTEBAN MORCILLO SÁNCHEZ
Rector de la Universitat de València
President de la Fundació General de la Universitat de València
Secretària del Ple
MARIA JOSÉ AÑÓN ROIG
Secretària General de la Universitat de València
Secretària de la Fundació General de la Universitat de València
President Executiu
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]
Vocal honorífic
ARTURO GARCÍA IGUAL
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).
Vocals
SILVIA BARONA VILAR
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
OLGA GIL MEDRANO
Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Universitat de València
(des del 8 d’abril de 2010)
JORGE CARDONA LLORENS
Catedràtic de Dret Internacional Públic
Universitat de València
(Membre per acord del Ple del 23 de novembre de 2011)
JOSÉ MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ‐COQUE
Dept .Economia Aplicada de la
Universitat Politècnica de València i en representació del llegat Manuel Castillo. A proposta de D. Arturo
García Igual.
(Des del 22 de juny de 2009)
NÚRIA TABANERA GARCÍA
Dep. Història Contemporània
Universitat de València
JOAN LACOMBA VÁZQUEZ

Dep. de Treball Social i Serveis Socials
Universitat de València
MARIA DOLORES BARGUES CASTELLÓ
Dept. de Parasitologia i Biologia Cel.lular
Universitat de València
(des del 14 de març de 2013)
JUAN ELECTO ONRUBIA FUERTES
Dep. Termodinàmica
Universitat de València
(nomenat per la FGUV des d’octubre de 2002 i renovat per la FGUV en 2007)
MARIA JESÚS MARTÍNEZ USARRALDE
Dept. Educació Comparada i Història de l’Educació
Universitat de València
(des del 14 de març de 2013)
FRANCISCO JOSÉ PÉREZ MOLTÓ
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)
CRISTÓBAL SÚRIA LUENGO
Gerent de la Fundació General de la Universitat de València
Secretari d’Actes (sense vot)
XIMO REVERT ROLDAN
Cap Técnic de Cooperació
Responsable del Patronat sud‐Nord
Fundació General Universitat de València.

A l’ordre del dia dels respectius Plens bàsicament s’han aprovat els pressuposts de 2013 i de
2014 així con les memòries d’activitat de 2012 i la respectiva liquidació de comptes de 2012.
També s’han aprovat les convocatòries dels Premis Manuel Castillo i la nova convocatòria de
Projectes de Formació i Sensibilització de la Càtedra UNESCO. El Ple, a proposta del Rector, a
aprovat en 2013, la renovació de dos nous membres del Ple omplint les vacants existents.
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 2013 el personal laboral en plantilla assignat al Patronat Sud‐Nord
l’integren cinc 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 2013 l’equip de treball del Patronat Sud‐Nord és el que segueix:

Lloc de treball / Responsabilitat
Tècnic superior de gestió
Cap tècnic de cooperació responsable del Patronat
Sud‐Nord

Nom
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
(fins excedència voluntària per un any
iniciada el 15 de febrer de 2013)
Ignacio Carbonell Luján
(integrat per a cobrir l’exedència del
lloc de treball d’administratiu)
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Àrea de formació en cooperació al desenvolupament. Càtedra
UNESCO Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat de
València
El programa de Formació en
cooperació i solidaritat del
Patronat Sud‐Nord
s’estructura des de la Càtedra
UNESCO d’Estudis sobre el
Desenvolupament, creada en
1994 a través del conveni
signat entre la Universitat de
València i UNESCO. En 2013
s’han realitzat 3 cursos de
capacitació professional
sobre drets humans i salut (21 inscrits), cultura i educació per al desenvolupament (47), i
avaluació de projectes europeus de cooperació (25). S’ha realitzat un curs especialitzat La
política de cooperació al desenvolupament en temps de crisi (28 inscrits) en la Universitat
Internacional de Gandia. Convocatòria Càtedra UNESCO 2013 a projectes de cooperació de
formació i sensibilització (21 projectes/ 8 seleccionats).
L’objectiu d’aquesta àrea en 2013 és avançar en la transversalització de matèries com la
cooperació al desenvolupament, la solidaritat internacional i el desenvolupament humà en
totes les àrees del saber i l’oferta de títols de la Universitat de València. Disciplines com el dret
internacional, la medecina o l’educació social, i la sociologia han tingut cabuda en la formació
especialitzada que ha ofertat la Càtedra UNESCO en els seus seminaris i cursos de 2013. Un
total de 121 persones, especialment professorat i personal d’administració i serveis de nivell
tècnic de la universitat de València han obtés les acreditacions de capacitació professional
atorgades pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa rere la tramitació i gestió
d’aquests cursos per part del Patronat Sud‐Nord.
Un total de 31 professors han intervingut als diversos cursos, en tots els casos els assistents
han valorat cada curs amb un 4,2 /5. Cada curs ha tingut un director acadèmic PDI de la
Universitat de València. La coordinació i organització dels cursos ha correspost a l’equip de
gestió del Patronat Sud‐Nord. El títol, contingut i professorat de cada curs pot ampliar‐se a
continuació:
Curs Programes Europeus per a la cooperació al desenvolupament III. Curs monogràfic: Salut i
drets humans. Codi: [1184] 2013/CUCAPV/1006
http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1184
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/noticies.asp?noticia=2141
Curs Programes europeus per a la cooperación al desenvolupament III. Curs monogràfic:
Cultura i Educació per al Desenvolupament. Codi: (1180) 2013/CUCAPV/1003
http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1180
Curs Ara més que mai, la política europea de cooperación al desenvolupament en temps de
crisi. Universitat Internacional de Gandia. Codi: [1218] 1197‐2013/CU/1007
http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1218
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Curs Programes Europeus per a Cooperació al Desenvolupament IV: " Avaluació de projectes
europeus de Cooperació al Desenvolupament i Lluita contra la Pobresa. Codi: [1287] 1181‐
2013/CUCAP/1004
http://www.fguv.org/cursos/ampliar_noticia.asp?id=1287
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Cursos Capacitació UNESCO sobre cooperació europea.
En 2013 s’han realitzat tres cursos de capacitació de
la Càtedra UNESCO dirigits a formar a membres de
la Universitat de València (PDIs i PAS de nivell
tècnic) en l’elaboració de projectes europeus en
matèria de cooperació al desenvolupament. Més
d’un centenar de matriculats han participat en els
diversos cursos.

Al llarg de 2013 la Càtedra UNESCO i el Patronat Sud‐
Nord han organitzat continuant amb l’èxit d’aquesta formació entre els membres de la
universitat. Aquests cursos s’organitzen en col.laboració del Servei de Formació Permanent i
Qualitat que atorga als matriculats un certificat d’acreditació professional. L’organització i
finançament d’aquests cursos correspon al Patronat Sud‐Nord. El SFP aporta les aules i
equipament d’aula.
Programes Europeus de Cooperació al Desenvolupament III
Curs sobre Salut i Drets Humans
Dirigit per:
Jose Miguel Soriano del Castillo
Prof. M.Prev.i Salut P.CC. Alimen,Toxic i Med.Legal, Facultat de Farmàcia. Universitat de
València.
José Díaz Lafuente
Experto en Gestión de Proyectos Europeos e Investigador Cooperación Europea para el
Desarrollo
Inscrits: 21 professors i tècnics de la Universitat de València i FUGV.
Duració: 20 hores lectives. Del 3 al 24 de maig de 2013.
Programes Europeus de Cooperació al Desenvolupament III
Cultura i Educació per al desenvolupament
Dirigit per: Maria Jesús Martínez Usarralde.
Dept. Educació Comparada i Història de l’Educació
Fac. Filosofia i CC. Educació. Universitat de València
Inscrits: 46 professors i tècnics de la Universitat de València i FUGV.
Duració: 15 hores lectives. Del 31 de maig al 14 de juny de 2013.
Programes Europeus de Cooperació al Desenvolupament IV
Avaluació de projectes europeus de cooperació.
Dirigit per: Cayetano Núñez
Prof. Dept. Serveis Socials y Treball Social
Fac. Sociologia. Universitat de València
Inscrits: 25 professors i tècnics de la Universitat de València i FUGV.
Duració: 20 hores lectives. Del 18 de noviembre al 9 de desembre de 2013.
El document d’avaluació dels cursos realitzat de manera anònima pel SFP la mitjana obtinguda
se situa en 4,3 punt sobre 5 valorant‐se molt positivament els continguts, la capacitat del
professorat intervinent, els materials i organització dels cursos.
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Cursos UNESCO en Universitat Estiu de Gandia.
El Patronat Sud‐Nord ha decidit
col.laborar amb el Centre Internacional
de Gandia i la seua Universitat d’Estiu.
En 2013 ha organitzat, dins la
programació9 general, un curs sobre la
perspectiva de la cooperació europea
al desenvolupament, dirigit pel
profressor José Díaz Lafuente.

Del 17 al 19 de juliol de 2013 s’ha celebrat a la seu de la Universitat de València en Gandia el
curs “AHORA MÁS QUE NUNCA. LA POLÍTICA EUROPEA DE COOPERACIÓN AL DESARRO‐LLO EN
TIEMPOS DE CRISIS” dirigit pel prof. José Diaz Lafuente i coordinat per Ximo Revert Roldan.
Al curs s’han inscrit 38 persones de les quals 15 han obtingut la gratuïtat de la matrícula
gràcies a les beques que per a tal fi ha ofertat la Càtedra UNESCO, organitzadora d’aquest curs.
El curs ha tingut una duració de 15 hores lectives i ha obtingut en l’avaluació externa una
puntuació de 4,38 sobre 5.
El programa ha estat el següent:
Contenido del curso: El objetivo de este curso es fomentar el debate y la reflexión mediante ponencias y
clases magistrales sobre la política europea de cooperación al desarrollo en un momento de crisis
económica que requiere el análisis de la pertinencia, la coherencia, el consenso y la eficacia de esta
política exterior europea ante los desafíos políticos, económicos y climáticos y del que emergen nuevos
actores y nuevos modelos de cooperación para impulsar, ahora más que nunca, la solidaridad y el
compromiso global necesarios para el desarrollo sostenible y la erradicación mundial de la pobreza.
MIÉRCOLES 17 DE JULIO
MAÑANA:
De 9:30 a 10:30 horas
“Gobernabilidad democràtica, derechos humanos y cooperación europea al desarrollo”
Álvaro Gil‐Robles. Ex Defensor del Pueblo y Ex Comisario de Derechos Humanos del Consejo de
Europa.
De 10:30 a 12:30 horas
“El laberinto de Bruselas: mitos y realidades del entramado institucional europeo”
José Javier Paniagua. Funcionario d'Europe Aid. Comisión Europea”
De 12:30 a 14:30 horas
“La Unión Europea y la Ribera Sur: un imperativo geopolítico”
Joan Romero González. C. U. de Geografía Humana. I. U. de Desarrollo Local. Universitat de
València.
JUEVES 18 DE JULIO
MAÑANA:
De 9:30 a 12:00 horas
“Una cooperación estratégica. Relaciones de cooperación ente America Latina y la UE en
materia de seguridad y justicia”
Marisa Ramos Rollón. Coordinadora General de la Conferencia de Ministros de Justicia de los
Países Iberoamericanos
De 12:00 a 14:30 horas
“Del paternalismo postcolonial a la securización de la cooperación europea al desarrollo”
Víctor Luis Gutiérrez Castillo. Director del Dept. de Derecho Público y Común Europeo.
Universidad de Jaén.
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VIERNES 19 DE JULIO
MAÑANA:
De 9:30 a 11:30 horas
“Comercio, Migraciones y Cambio Climático vs. Cooperación al Desarrollo. Análisis de la
coherencia europea para el Desarrollo”
José Díaz Lafuente. Director Académico del curso. Universitat de València.
D’11:30 a 13:30 horas
¿Fin de una era? Nuevos actores y nuevos modelos de cooperación al desarrollo”
José Ángel Sotillo Lorenzo. Director de l'I. U. de Cooperación al Desarrollo y Director del Magíster
de Cooperación al Desarrollo. Universidad Complutense de Madrid.
De 13:30 a 14:30 hores
“Horizontes y desafíos de la cooperación al desarrollo de una Europa en crisis”
Francesc Granell i Trías. C. U. de Organización Económica Internacional. Universitat de
Barcelona. Director General Honorario de la Comisión Europea.
Clausura
Guillermo Palao Moreno. Director Cátedra UNESCO de Estudios para al Desarrollo de la
Universitat de València

L’objectiu d’aquest curs ha estat fomentar el debat i la reflexió a través de ponències i classes
magistrals sobre la política europea de cooperació al desenvolupament en un moment de crisi
econòmica que requereix l’anàlisi de la pertinència, la coherència, el consens i l’eficàcia
d’aquesta política exterior europea davant els desafiaments polítics, econòmics i climàtics i del
que sorgeixen nous actors i nous models de cooperació per impulsar, ara més que mai, la
solidaritat i el compromís global necessaris per al desenvolupament sostenible i l’erradicació
mundial de la pobresa.
La Càtedra UNESCO ha ofertat una conferència a càrrec del Catedràtic de Geografia D. Joan
Romero González, en la vesprada del 17 de juliol de 2013 amb el títol “La Unió Europea i la riba
sud: un imperatiu geopolític”. La sala del Palau de la Marquesa de Gandia estava plena amb
més d’un centenar d’assistents.
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Àrea d’Investigació en cooperació al desenvolupament. Patronat
Sud‐Nord. Iniciatives editorials i Premis Manuel Castillo.
El programa d’investigació en
desenvolupament humà i cooperació pretén
estimular els estudis i resultats de la
investigació sobre aquests temes entre els
universitaris valencians, especialment de
postgrau, a través de la Col.lecció la Nau
Solidària i la nova revista digital: E‐DHC
Estudis sobre Desenvolupament Humà i
Cooperació de la Universitat de València: D’altra banda la Convocatòria i lliurament de
Premis Manuel Castillo d’abast estatal pretén concitar i prestigiar socialment aquests estudis
entre la societat fruit del treball d’investigadors universitaris i de periodistes en cooperació, i
pau. En 2013 s’han editat dues monografies, s’ha publicat el primer número de E‐DHC i la
convocatòria Manuel Castillo ha rebut més de 50 candidatures en el conjunt de les tres
modalitats. De manera especial, el Patronat Sud‐Nord ha produït un documental sobre la
cooperació universitària realitzada pel Patronat des de 1991 i el llegat de la Família Castillo.
Quatre són els instruments que la cooperació universitària al desenvolupament disposa des del
Patronat Sud‐Nord per estimular la investigació i transferència de coneixements sobre
desenvolupament humà, cooperació i pau. 2013 aporta diverses novetats editorials.
1.‐ Col.lecció editorial La Nau Solidària:
Javier Díaz Muriana
LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL EN LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL. CAMINO A LA TRANSVERSALIDAD
Colecció La Nau Solidaria núm. 17
Vicente Palop Esteban
APROXIMACIÓN A LAS PROPUESTAS DE DESARROLLO DESDE PERSPECTIVAS HOLÍSTICAS.
ANÁLISIS REALIZADO MEDIANTE GROUNDED THEORY A PARTIR DE LAS ALTERNATIVAS DE
ORGANIZACIONES INDIAS DE CARÁCTER ECOLÓGICO Y SOCIAL
Col.lecció La Nau Solidària núm. 18.
Informació sobre tota la col.lecció:
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=303
2.‐ Revista E‐DHC. Estudis sobre Desenvolupament Humà i Cooperació de la Universitat de
València.
S’ha creat un Comité Cíentífic internacional amb experts i professors de renom en diverses
matèries com ara: educación per al desenvolupament, cooperación i desenvolupament humà,
moviments migratoris i interculturalitat, pau i resolución de conflictes i drets humans.
La nova revista digital i gratuïta on line té com a director al prof. Joan Lacomba Vázquez i com
a editor a Ximo Revert Roldan. Aquest primer número compta amb articles de professors com
Josep Maria Jordán Galduf (Espanya) i Gioconda Herrera (Equador) i dues aportacions
d’estudiants de postgrau. La selecció d’aquests articles se realitza entre aquells estudis
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d’investigació o treballs fi de máster de la Universitat de València, en qualsevol disciplina, que
tracten matèries afins a aquests temes.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=579

3.‐ Premis Manuel Castillo sobre cooperació per al desenvolupament humà i la pau.
Com cada any 2013 s’inicia amb el lliurament dels premis de la convocatòria anterior i l’inici de
la nova convocatòria anual. Aquests premis d’abast estatal van dirigits a investigadors i
professors de qualsevol universitat espanyola, a periodistes i mitjans de comunicació i a joves
investigadors amb monografies inèdites sobre aquests temes. El Jurat d’experts està presidit
pel Rector de la universitat de València.
En la convocatòria de 2013 s’han presentat més de cinquanta treballs en el conjunt de les tres
modalitats. El lliurament d’aquests premis es farà a inicis de 2014. Pre primera vegada aquesta
convocatòria es fa en col.laboració amb REEDES, la xarxa española d’estudis sobre el
desenvolupament.
El 6 de març de 2013 es lliuraren els premis Manuel Castillo 2012 amb la intervenció del Rector
en la Gala.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=614
La convocatòria Premis Manuel Castillo 2013
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=600
4.‐ Red Española de Estudios sobre el Desarrollo REEDES.
De manera institucional la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament pertany a la
Xarxa REEDES i ha estat membre fundador. Rere el I Congrés d’aquesta entitat en Santander en
octubre de 2012, el Patronat ha participat en la difusió de les iniciatives que promou l’entitat
amb l’objectiu d’estimular als investigadors de la Universitat de València a incorporar els seus
treballs i recerques als Grups d’Investigació constituïts al si de la xarxa, participar de les sues
activitats, congressos i publicacions. En juny de 2013, a Madrid es va celebrar l’assemblea
anual amb l’assistència i participació de la Càtedra UNESCO de la Universitat de València.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=298
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Premis Manuel Castillo: acte lliurament i convocatòria 2013
En 2013 s’ha fet una nova convocatòria de
Premis i s’ha celebrat l’acte de lliurament de
l’edició 2012. La convocatòria té caràcter
estatal i preten incentivar els estudis, la
investigació i reportatges sobre cooperació per
al desenvolupament humà i la pau. El
lliurament de Premis va concentrar més d’un
centenar de persones i agents de la cooperació
al desenvolupament.

http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=126
Acte lliurament Premis Manuel Castillo (2012)
El 6 de març de 2013 la Universitat de València ha lliurat els Premis Manuel Castillo 2012
d’investigació i periodisme sobre la pau i la cooperació al desenvolupament humà, en un acte
celebrat en l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau, presidit per la vicerectora de Relacions
Internacionals i Cooperació, Olga Gil, i que ha comptat amb la presència del rector Esteban
Morcillo. Aquests guardons estan organitzats pel Patronat Sud‐Nord de la Fundació General de
la Universitat.
Enguany, en la quarta edició d’aquests guardons, s’han presentat dues novetats: l’obertura de
la participació a l’àmbit estatal i la introducció de la categoria de tesi doctoral o treball fi de
màster que ha incrementat a tres les modalitats del premi.
El Jurat ha estat integrat pels següents membres:
Esteban Morcillo Sánchez
Rector de la Universitat de València i
President del Jurat

Herminia Palomar Pérez
Directora General de Inmigración y
Cooperación al Desarrollo de la
Generalitat Valenciana

Guillermo Palao Moreno
President Executiu del Patronat Sud‐Nord
de la Universitat de València

José María García Álvarez‐Coque
En representació del llegat Manuel Castillo
Membre del Ple del Patronat Sud‐Nord

Maria Jesús Martínez Usarralde
Prof. Dept. Educació Comparada
Experta en Educació per al Desenvolupament
Universitat de València

Joan Lacomba Vázquez
Prof. Dept. Treball Social i Serveis Socials
Expert en cooperació i membre del Ple
del Patronat Sud‐Nord

Carles Xavier López Benedí
President
Coordinadora Valenciana de ONGD

Ximo Revert Roldan
Secretari del Jurat
i Cap tècnic de cooperación del Patronat Sud‐
Nord
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Han lliurat els premis els membres de la taula presidencial, formada, a més de la vicerectora,
per la directora general d’Immigració i Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat
Valenciana, Herminia Palomar; el president executiu del Patronat Sud‐Nord, Guillermo Palao;
el president de la Coordinadora Valenciana d’ONGD, Carles Xavier López Baldoví; i en
representació de la família de Manuel Castillo, José María García Álvarez‐Coque.
L’organització dels Premis Manuel Castillo és una iniciativa del Patronat Sud‐Nord de la
Fundació General de la Universitat de València amb la qual es compleix amb el llegat de
Manuel Castillo, professor que va exercir a València, però que hagué d’exiliar‐se a Mèxic,
deixant així el seu llegat a la Universitat per a contribuir al foment dels estudis sobre la pau i la
cooperació entre pobles i nacions.
Amb aquests guardons, creats l’any 2009, es pretén reconéixer i difondre els resultats de més
interés per a la societat espanyola sobre la cooperació internacional, la pau i la seua
contribució al desenvolupament humà i sostenible dels pobles en el món.
En la modalitat de monografies d’investigació, el jurat ha decidit atorgar enguany dos premis
ex aequo a les obres ‘La cooperación al desarrollo en la Comunitat Valenciana’, els autors de
la qual són Guillermo Santander i Juanjo Iborra, i ‘La coherencia de políticas para el desarrollo
en España. Mecanismos, actores y procesos’, de Natalia Millán, Pablo Aguirre i Anabel
Garrido. Ambdós estudis són iniciativa de la Plataforma 2015ymás. Aquesta modalitat està
dotada amb 3200 €.
En la modalitat de reportatge periodístic, ha sigut guardonat el documental ‘Cuestión de
confianza. Historias bancarias que acaban bien’, un treball audiovisual que presenta la
superació de dificultats sanitàries i de vida a través de microcrèdits, produït per l’Asociación
Fontilles i elaborat per Jordi Pla i Jordi Sebastià. La menció d’honor d’aquesta modalitat ha
anat per al programa ‘Frontera abierta’, dirigit per Claudia Yanira Zavala. El jurat ha considerat
oportú fer aquesta menció especial a la trajectòria del programa i la seua tasca sensibilitzadora
a través de la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes. Aquesta modalitat està dotada amb
2000 €.
Per últim, en la nova modalitat de tesi doctoral o treball fi de màster han sigut premiats ex
aequo els treballs ‘Aproximación a las propuestas de desarrollo desde perspectivas holísticas,
a partir de las alternativas de organizaciones indias de caràcter ecológico y social’, de Vicente
Palop, estudiant de postgrau de la Universitat Politècnica de València, i ‘La comunicación para
el cambio social en los proyectos de cooperación internacional. Camino a la transversalidad’,
de Javier Díaz, de la Universitat de Granada. Aquestes obres es publicaran conjuntament en la
Col•lecció La Nau Solidària.
Entre el públic assistent a l’acte es trobaven la secretària general de la Universitat i membre
del Ple del Patronat Sud‐Nord, María José Añón; el delegat del rector per als Estudiants, Daniel
González Serisola; i el gerent de la Fundació General de la Universitat de València, Cristóbal
Suria, entre altres membres del Patronat, la Universitat i representants del món de la
cooperació, especialment gestors i responsables d’ONGDs valencianes.

La figura de MANUEL CASTILLO (1870‐1964)
La biografia de Manuel Castillo és la d’un personatge singular, que va viure 94 anys i que es va
avançar al seu temps. Nascut en 1870, en un entorn social difícil, es va llicenciar en Filosofia i
Lletres, va treballar com a bibliotecari a Salamanca i com a professor de francés a Càceres i a
València.
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La seua inquietud social el va conduir a promoure iniciatives editorials i periodístiques a
Extremadura i a València, on va arribar l’any 1919. A més de la docència, va continuar amb les
seues activitats filantròpiques i va ser membre de la Junta Provincial de Protecció de Menors i
Conseller de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de València a proposta del ministre de Treball.
Des d’ambdues institucions, va donar suport a obres socials destacades.
En finalitzar la guerra, es va exiliar amb la seua dona i els seus fills a Toulouse i posteriorment a
Mèxic. Va morir amb 94 anys en 1964. Amb la restauració de la democràcia a Espanya, els seus
fills van decidir tornar als seus arrels i establir‐se a València, la ciutat on s’havien format. Dos
d’ells van decidir que una part molt substanciosa del llegat familiar es destinara a la Universitat
de València per a activitats solidàries i de cooperació com a una forma d’honrar la memòria de
son pare, i així es va crear el Patronat Sud‐Nord, òrgan que des de 1991 ve treballant en
aquests programes des de la cooperació universitària al desenvolupament.
Convocatòria Premis Manuel Castillo 2013
El Patronat Sud‐Nord en la primavera de 2013 ha llançat la nova convocatòria d’aquests
premis. En aquesta ocasió la convocatòria compta amb el suport de l’associació REEDES (Red
Española de Estudios sobre el Desarrollo de manera que la seua difusió arriba a un públic
objectivament adient per a presentar els seus treballs en tot l’àmbit estatal. També s’ha
produït una revisió de la tercera modalitat C destinada a premiar les treballs d’investigació
presentats per membres de qualsevol universitat espanyola (més enllà de si es tracta de tesis
o treballs fi de màster) amb el requisit que siguen treballs inèdits. La dotació dels premis es
manté igual que en edicions anteriors.
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Col.lecció editorial La Nau Solidària
A finals de 2013 s’han publicat dos títols
més de la col.lecció editorial La Nau
Solidària. Aquesta col.lecció es va iniciar
en 2001 per definir, a través del Consell
Editorial del Patronat Sud‐Nord les
monografies en matèria de cooperació
al desenvolupament i solidaritat que
s’editaran. Un nou treball sobre
comunicació de la cooperació i un altra
investigació
sobre
organitzacions
indígenes amplien la llista de vora vint
títols que integren la col.lecció.
Els
docents i investigadors de la universitat
de València poden proposar el resultat
de les seues investigacions al Consell Editorial per optar a la publicació de les seues
respectives monografies.
Enllaç: http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=303
L’objectiu del Patronat Sud‐Nord de contribuir i incentivar la investigació en l’àmbit de la
cooperació al desenvolupament i la pau es concreta en l’acord d’iniciar i mantenir una
col∙lecció editorial de títols o monografies especialitzades que va nàixer en 2001 amb el nom
“Col.lecció La Nau Solidària”. Les propostes editorials provenen de professors i investigadors
de la Universitat de València i s’analitzen en el Consell Editorial integrat en 2013 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

Joaquin García Roca

Expert en cooperació al desenvolupament

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 Sud‐Nord

Amb el pressupost anual assignat a la partida de publicacions es prioritza quins han de ser els
treballs a editar en la col.lecció.
Aquesta iniciativa editorial es realitza amb la col.laboració del Servei de Publicacions de la
Universitat de València que s’encarrega de les gestions de correcció , enquadernació,
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impressió i distribució de les obres publicades cada any. Vora una vintena de títols integren el
conjunt de la col.lecció.
En 2013 s’han publicat dos nous títols, corresponents en aquest cas al compromís del Patronat
Sud‐Nord de publicar l’obra guanyadora del Premi Manuel Castillo 2012 en la modalitat de
tesis o treball fi de màster inèdit. Aquests dos treballs guanyadors són:
“Aproximación a las propuestas de desarrollo desde perspectivas holísticas, a partir de las
alternativas de organizaciones indias de carácter ecológico y social” de l’estudiant Vicent
Palop Esteban i
“La Comunicación para el cambio social en los Proyectos de cooperación internacional.
Camino a la Transversalidad” de l’investigador de la Universidad de Granada Javier Díaz
Muriana.
De cada títol s’han editat dos‐cents exemplars. Habitualment de cada monografia es retiren
cinquanta unitats d’ús no venal per al Patronat: el destí d’aquests exemplars és per a lliurar‐los
gratuïtament als membres del Ple, a col.laboradors del Patronat, a Biblioteques universitaris i
intercanvi bibliogràfic.
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E‐DHC Quaderns Electrònics d’Estudis sobre Desenvolupament
Humà i Cooperació de la Universitat de València
El Patronat Sud‐Nord ha creat un nou
instrument per incentivar els resultats i
comunicació de la investigació en matèria
de cooperació al desenvolupament,
desenvolupament humà i la pau. En 2013
ha vist la llum el primer número d’aquesta
revista digital i gratuïta amb quatre
articles de rigor científic. E‐DHC naix amb el suport i col.laboració d’un nodrit comité científic
internacional que evaluen a pars les propostes d’articles a editar.
Enllaç: http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=579
Un dels objectius del Patronat, segons els seus estatuts, és incentivar la investigació i els seus
resultats en matèria de cooperació al desenvolupament. Aquesta revista sorgeix per potenciar
l’enfocament d’aqueixa investigació en qualsevol disciplina des de la mirada del
desenvolupament humà. E‐DHC neix com l’espai editorial acadèmic on publicar els resultats
d’aquestes investigacions i estudis fruit del treball de professors, estudiats de postgrau i
col.laboradors de la cooperació al desenvolupament de la universitat de València.
El director de la Revista E‐DHC és el prof. Joan Lacomba Vázquez, del Dept. de Treball Social i
Serveis Socials de la Universitat de València i actual membre del ple del Patronat Sud‐Nord.
L’editor és Ximo Revert, Cap tècnic de cooperació responsable del Patronat Sud‐Nord. Aquesta
iniciativa editorial compta amb el suport i cobertura de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el
Desenvolupament de la Universitat de València.
Els articles i contingut d’aquest primer número han estat:
ASSAIG | ENSAYO
06 | La tarea del desarrollo: una reflexión a partir de la crisis en España
| Josep Maria Jordan Galduf
22 | Más allá de los cuidados. Revisitando la relación entre género, migración y desarrollo a
partir de la experiencia de la migración andina | Gioconda Herrera
ESTUDIS | ESTUDIOS
38 | Brasil: La política pública de producción, distribución y venta de los medicamentos
genéricos | Ricardina Batista y Luisa Ruano Casado
57 | La ayuda humanitaria y defensa de los derechos humanos de los migrantes en torno a la
Frontera Norte de México | Isolda Perelló
Durant tota la posada n marxa d’aquest projecte s’ha estat conformant per invitació expressa
del Patronat Sud‐Nord els membres que han d’integrar el Comité Científic de la Revista , que
són:
Pierre Beaucage
Université de Montréal (Canadá)
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Alejandra Boni Aristizabal
Universidad Politécnica de Valencia (España)
Olga Del Rio
Universidad Autónoma de Barcelona (España)
Bernardo Díaz Nosty
Universidad de Málaga (España)
Rafael Domínguez Martín
Universidad de Cantabria (España)
Luis Escala Rabadán
Colegio de la Frontera Norte (México)
Peadar Kirby
Universidad de Limerick (Irlanda)
Alejandro Lorca Corrons
Universidad Autónoma de Madrid (España)
Josep Maria Llop Torné
Universitat de Lleida (España)
Alfons Martinell Sempere
Universitat de Girona (España)
Ninna Nyberg Sorensen
Danish Institut for International Studies (Dinamarca)
Koldo Unceta
Universidad del País Vasco. Instituto HEGOA (España)
Ana María Vega Gutiérrez
Universidad de La Rioja (España)

Aquest primer número ha tingut una edició de seixanta exemplars. L’objectiu és prescindir de
la versió en paper a partir del número 3.
La revista ha tingut molt bona acollida des de la seua publicació a finals de 2013.
Els continguts i propostes de publicació són recollides per l’equip editorial de la Revista E‐DHC
a partir de la selecció que els directors de màsters i postgraus de la Universitat de València fan
dels millors treballs presentats en diferents màsters i doctorands amb el requisit que aquests
treballs de qualsevol disciplina acadèmica tinguen un clar enfocament científic i de
metodologia acord amb el concepte de desenvolupament humà que promou el PNUD i la
UNESCO així com les organitzacions que a nivell estatal o internacional promouen els estudis
sobre el desenvolupament.
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Audiovisual Família Castillo i cooperació al desenvolupament de
la Universitat de València i el Patronat Sud‐Nord
2013 ha estat l’any en què s’ha fet realitat un projecte
llargament desitjat pel Patronat sud‐Nord: la
realització d’un audiovisual sobre la cooperació al
desenvolupament de la institució i la Família Castillo. A
partir d’un interessant fons documental s’ha recuperat
la trajectòria i capacitat humana de Manuel Castillo.
Diversos experts i beneficiaris de les accions de
cooperació de la Universitat a través del patronat han
intervingut junt a Rectors de la universitat de València.
L’estrena mundial d’aquest documental està prevista
en 2013.
Sota la direcció de la professora Núria Tabanera del
Departament d’Història Contemporània de la Universitat de València i la producció executiva
de Ximo Revert, Cap tècnic de cooperació del Patronat Sud‐Nord, al llarg de 2013 s’ha realitzat
la producció, gravació i edició d’aquest documental sobre la Família Castillo, la figura de Arturo
García Igual, el llegat econòmic i humanista que va cedir a la Universitat de València i la creació
en 1991 del Patronat Sud‐Nord. Una iniciativa on la Universitat desitjava institucionalitzar les
seues polítiques de cooperació al desenvolupament. S’ha realitzat més de trenta hores de
gravació a diversos professors i experts tant de la història contemporània d’España con dels
valencians, i estudiosos de l’exil.li. S’ha pulsat la veu de desenes de beneficiaris dels programes
i accions de cooperació del Patronat Sud‐Nord i la Universitat de València, i s’ha entrevistat
llargament als Rectors protagonistes en la creació i en l’actualitat del Patronat Sud‐Nord i la
cooperació universitària.
En 2014 amb motiu de l’acte de lliurament del Premis Manuel Castillo 2013, es presentarà
aquest documental en estrena mundial. L’equip de treball ha estat conformat també per la
documentalista d’InfoSud Rosa Vela que ha rescatat important documentació d’arxiu.
L’objectiu és posar en valor la figura de Manuel Castillo i la seua família així com la dimensió
institucional i cooperadora de la Universitat de València a través del Patronat Sud‐Nord que va
crear en 1991. S’ha optat per realitzar un format audiovisual que puga ser accessible
gratuïtament des de la web.
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Àrea de Beques i Ajudes a l’estudi de la Cooperació de la
Universitat de València. Gestió Patronat Sud‐Nord.
Aquesta àrea gestiona i controla
pressupostàriament l'execució
dels programes de beques de
cooperació que li encomana la
Universitat de València a través de la Comissió 0'7 i en estreta col∙laboració amb el Servei de
Relacions Internacionals que elabora i resol les diverses convocatòries. L'objectiu d’aquestes
beques és facilitar la formació d'estudiants i la investigació d'universitaris propvinents de
països empobrits per a que obtinguen una titulació oficial en la Universitat de València, així
com afavorir la mobilitat entre universitaris.
En 2013 els programes de beques gestionats varen ser:
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 2012/13»
2‐Beques dona i desenvolupament 2012/13
3. Beques Col∙legis Majors 2012/13
4. Programa de Joves Investigadors 2013
5. Ajudes per a la promoció dels intercanvis acadèmics entre la Universitat de València i altres
institucions 2013
6. Beques Arcadi Gotor 2012/13
7. Beques El Salvador 2012/13
8. Beques Haiti 2012/13
L’exercici 2013 contempla l’execució de programes per cursos acadèmics: així, en aquest
exercici es conjuguen dos cursos acadèmics 2012/13 i 2013/14.
En la present memòria informem dels programes corresponents al curs 2012/13.
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 MAGREB 2012/13»
Beques destinades a estudiants procedents del Marroc, Tunísia i Algèria. Es concediren 5 de les
7 beques de renovació convocades per cursar estudis de grau, llicenciatura o màster i 1 beca
de nova adjudicació per cursar estudis de màster oficial en la Universitat de València durant el
curs 2012‐2013.
Tots els becats foren provinents del Marroc, i gaudiren d’exacció de taxa de matrícula,
allotjament i manutenció al Col∙legi Major Rector Peset, ajuda monetària de 220 euros
mensuals i una assegurança mèdica no farmacèutica.
http://www.uv.es/infosud/beques_magreb_2012_2013.pdf
En la convocatòria 2013/14 s’han resolt 7 beques procedents Marroc, Egipte, Síria, Palestina i
Tunísia
2‐Beques dona i desenvolupament 2012/13
Beques destinades a estudiants de postgrau de països en vies de desenvolupament, per a la
realització del Màster oficial Gènere i Polítiques d'Igualtat en l’ Institut Universitari d’Estudis de

Memòria d’activitats del Patronat Sud‐Nord 2013
Cooperació de la Universitat de València. Fundació General

la Dóna de la Universitat de València. Es convocaren i resolgueren 5 beques, tres de renovació i
dos de nova adjudicació per al curs acadèmic.
Els becats, provinents un de Cuba i quatre de Colòmbia, gaudiren de bitllet d’avió, d’exacció de
taxa de matrícula, allotjament i manutenció al Col∙legi Major Rector Peset, ajuda monetària de
220 euros mensuals i una assegurança mèdica no farmacèutica.
http://www.uv.es/infosud/beques_dona_i_desenvolupament_2012_2013.pdf
En la convocatòria 2013/14 s’han resolt 4 beques procedents Cuba, Colòmbia i Ecuador.

3. Beques Col∙legis Majors 2012/13
Convocatòria de 6 beques de residència al Col∙legi Major Rector Peset de la Universitat de
València per a estudiants procedents de països en via de desenvolupament.
La beca de residència, consistí en la prestació dels serveis d'allotjament i manutenció als
beneficiaris de les mateixes durant el curs acadèmic 2012/13. Els becats procediren de Egipte,
Colòmbia, Bogotà, El Salvador y Colombia (2)
http://www.uv.es/infosud/beques_col_legi_major_2012_2013.pdf
En la convocatòria 2013/14 s’han resolt 3 beques procedents Marroc, Egipte i Colombia.
4. Programa de Joves Investigadors 2013
Aquest programa integrà la concessió de beques per a la realització d’un treball d’investigació
per part de Joves Investigadors de països en vies de desenvolupament a menors de 40 anys,
per a l’actualització científica o tècnica en un departament o institut de la UVEG.
Al curs acadèmic 2012/13 el nombre de beques resoltes va ser de 14.
El període d’estada a la Universitat va ser d’un màxim de tres mesos i s’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 procediren de Colòmbia (4), Costa Rica, Cuba (7), Salvador, Guatemala, Nicaragua,
Perú (3), Tunísia i Veneçuela.
http://www.uv.es/infosud/beques_joves_investigadors_2013.pdf

5. Ajudes per a la promoció dels intercanvis acadèmics entre la Universitat de València i
altres institucions 2013
L'objecte d'aquesta convocatòria és afavorir la mobilitat del personal de la Universitat de
València i de les institucions estrangeres d'educació superior de països en vies de
desenvolupament amb les quals la Universitat de València té un conveni marco de
col∙laboració.
S’atenen les despeses derivades dels viatges dels professors de la UVEG, i les d’allotjament,
manutenció i assegurança mèdica dels professors visitants de les altres institucions. Les
estades tenen una durada màxima de 2 mesos.
L’any 2013 es van concertar 39 viatges de professors de la UVEG amb destinació a universitats
iberoamericanes i es van concertar 15 allotjaments i assegurances mediques per a professors
procedents d’universitats iberoamericanes amb conveni amb la Universitat de València.
http://www.uv.es/infosud/beques_mobilitat_2013.pdf
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6. Beques Arcadi Gotor 2012/13
L'objecte de la convocatòria va ser atorgar beques de residència al Col∙legi Major Rector Peset
de la Universitat de València per a estudiants procedents de països en via de desenvolupament
que havien estat residint al Col∙legi Major Universitari La Coma durant el curs 2011/12.
Finalment, i donat que els estudiants ja s’havien buscat allotjament, la Vicerectora de
Relacions Internacionals resolgué concedir un pagament i quantitat única directa al becari per
a sufragar les despeses d’allotjament i manutenció. Al curs 2012/13 gaudiren d’aquesta ajuda
monetària 10 estudiants.
Els becats procediren de Tunísia (2), Argelia, El Salvador, Guinea Equatorial (5), Equador.
http://www.uv.es/infosud/beques_arcadi_gotor_2012_2013.pdf

7. Beques El Salvador
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 2012/13 es varen concedir dues beques d’una durada de dos mesos
que incloïen el pagament del viatge , l’estada i manutenció completa al Col∙legi Major Rector
Peset i l’assegurança mèdica.
http://www.uv.es/infosud/beques_el_salvador_2013.pdf
8. Beques Haití
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, i es el Comitè de Beques de la CRUE, en representació de les universitats receptores,
qui fa la selecció definitiva.
La durada màxima establerta es la del Màster en el qual l'estudiant becat s’ha matriculat, i al
curs 2012/13 a la Universitat de Valencia gaudi d’aquesta beca un estudiant.
Des el Patronat es gestionà el viatge danada i tornada, l’estada i manutenció completa al
Col∙legi Major Rector Peset, l’assegurança mèdica i de repatriació, així com la beca dinerària de
100 euros mensuals i l’ajuda en els tràmits per a l’obtenció del visat.
http://www.uv.es/infosud/II_convocatoria_beques_haiti.pdf
En la convocatòria 2013/14 s’ha 1 beca.

Memòria d’activitats del Patronat Sud‐Nord 2013
Cooperació de la Universitat de València. Fundació General

L’exercici 2013 contempla l’execució de programes per cursos acadèmics: així, en aquest
exercici es conjuguen dos cursos acadèmics 2012/13 i 2013/14.
En la present memòria informem dels programes corresponents al curs 2012/13.
PROGRAMES DE BEQUES

CONCESSIONS

Beques Magreb

6

Beques Dona i Desenvolupament

5

Beques Col∙legis Majors

6

Programa Joves Investigadors

20

Intercanvis acadèmics ‐Viatges i Estades

54

Beques Arcadi Gotor

10

Beques El Salvador

2

Beques Haití

1
104

Beques El Salvador
2%
Beques Arcadi
Gotor
9%

Beques i Ajudes del Programa 0,7 Curs 2012‐2013
Beques Magreb
6%
Beques Haití
1%

Intercanvis
acadèmics ‐Viatges i
Estades
52%

Beques
Col∙legis
Majors
6%

Beques Dona i
Desenvolupament
5%

Beques Magreb
Beques Dona i
Desenvolupament
Beques Col∙legis Majors
Programa Joves Investigadors
Intercanvis acadèmics ‐
Viatges i Estades
Programa Joves
Investigadors
19%
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PAÏSOS
DESTINACIÓ/ORIGEN

ARGELIA

1

BOGOTA

1

COLOMBIA

24

COSTA RICA

2

CUBA

17

ECUADOR

3

EGIPTE

1

EL SALVADOR

6

GUATEMALA

3

GUINEA ECUATORIAL

5

HAITI

1

MARROC

7

MÈXIC

7

NICARAGUA

1

PARAGUAY

1

PERU

7

REP.DOMINICANA

7

TUNEZ

3

URUGUAY

2

VENEZUELA

5

104
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Beques i Ajudes del Programa 0,7 Curs 2010‐2011
URUGUAY
2%
TUNEZ
3%

REP.DOMINICANA
7%

BOGOTA
VENEZUELA
ARGELIA
1%
5%
1%

PARAGUAY
1%
PERU
7%

NICARAGUA
1%

COSTA RICA
2%

COLOMBIA
23%

ARGELIA
BOGOTA

MÈXIC
7%

COLOMBIA
CUBA
16%

MARROC
7%

COSTA RICA
CUBA
ECUADOR
EGIPTE

ECUADOR
3%

HAITI
1%
GUINEA ECUATORIAL
5%

GUATEMALA
3%

EL SALVADOR EGIPTE
6%
1%

EL SALVADOR
GUATEMALA

Memòria d’activitats del Patronat Sud‐Nord 2013
Cooperació de la Universitat de València. Fundació General

Beques Magreb
Aquest programa de Beques està destinat a impulsar
la formació d’estudiants provinents del Magreb per
cursar llicenciatures o diplomatures a la Universitat
de València.

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 MAGREB 2012/13»
Beques destinades a estudiants procedents del Marroc, Tunísia i Algèria.
La beca té les especificacions següents: exacció de taxa de matrícula, allotjament i manutenció
al Col∙legi Major Rector Peset, 220 euros mensuals i una assegurança mèdica no farmacèutica.
Es concediren 5 de les 7 beques de renovació convocades per cursar estudis de grau,
llicenciatura o màster i 1 beca de nova adjudicació per cursar estudis de màster oficial en la
Universitat de València durant el curs 2012‐2013. Tots els becats foren provinents del Marroc.
La beca té les especificacions següents: exacció de taxa de matrícula, allotjament i manutenció
al Col∙legi Major Rector Peset, 220 euros mensuals i una assegurança mèdica no farmacèutica.
El becats van ser:
NOM COGNOMS I PAIS D’ORIGEN

NIVELL‐TITULACIÓ/ESPECIALITAT

MEHDI AICHOUNI (MARRUECOS)

GRAU‐MEDICINA

SALMA BOULAICH (MARRUECOS)

LICENCIATURA‐MEDICINA

SARA JADDI (MARRUECOS)

GRAU‐ODONTOLOGÍA

BILAL EL FASSI (MARRUECOS)

MASTER‐INGENIERIA AMBIENTAL

SOUKAINA SGHIOURI (MARRUECOS)

MASTER‐GENERE I POLITIQUES D'IGUALTAT

FAYSSAL RIAHI (MARRUECOS)

MASTER‐INGENIERIA AMBIENTAL

El Patronat Sud‐Nord gestionà l’estada dels nou becats al Col∙legi Major Rector Peset pel temps
de la beca, els pagà 220 euros mensuals i una assegurança mèdica no farmacèutica.
En la convocatòria 2013/14 s’han resolt 7 beques procedents Marroc, Egipte, Síria, Palestina i
Tunísia. Aquestes beques han passat a nomenar‐se “Beques Magreb ‐ Mediterrània”.
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Beques Dona i Desenvolupament
Aquest programa de Beques està
destinat a estudiants de postgrau de
PVD, per a la realització del Màster
oficial Gènere i Polítiques d'Igualtat.

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 països en vies de desenvolupament, 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 convocaren i resolgueren 5 beques, tres de renovació i dos de nova adjudicació per al curs
acadèmic.
Els becats, provinents un de Cuba i quatre de Colòmbia, gaudiren de bitllet d’avió, d’exacció de
taxa de matrícula, allotjament i manutenció al Col∙legi Major Rector Peset, ajuda monetària de
220 euros mensuals i una assegurança mèdica no farmacèutica.
NOM COGNOMS I PAIS D’ORIGEN

NIVELL‐TITULACIÓ/ESPECIALITAT

GENISELLE BARBA DÍAZ (CUBA)

MASTER‐GENERE I POLITIQUES D'IGUALTAT

DARWIN ANDRÉS MOLINA MONTAÑA (COLOMBIA)

MASTER‐GENERE I POLITIQUES D'IGUALTAT

DIANA MARCELA RODRÍGUEZ CLAVIJO (COLOMBIA)

MASTER‐GENERE I POLITIQUES D'IGUALTAT

ANGELA VELASCO BELTRAN (COLOMBIA)

MASTER‐GENERE I POLITIQUES D'IGUALTAT

MONICA LORENA ZAMBRANO MALAGON(COLOMBIA)

MASTER‐GENERE I POLITIQUES D'IGUALTAT

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.

En la convocatòria 2013/14 s’han resolt 4 beques procedents Cuba, Colòmbia i Equador.

Memòria d’activitats del Patronat Sud‐Nord 2013
Cooperació de la Universitat de València. Fundació General

Beques Col∙legis Majors
Programa
de
beques
de
residència al Col∙legi Major
Rector Peset de la Universitat de
València destinades a estudiants
procedents de PVD.

Aquestes beques les convocà i les resolgué la Delegació d’estudiants de la Universitat de
Valencia i es resolgueren 6 beques de residència.
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.

Els becats van ser:
NOM COGNOMS I PAIS D’ORIGEN
JUAN FRANCISCO INFANTE MEJÍA (BOGOTA)

ESPECIALITAT
DIDACTICA MATEMANTICA

ANGÉLICA MARÍA SAENZ MACANA (COLOMBIA)
BIBIANA PATRICIA PÉREZ GONZÁLEZ (COLOMBIA)

ÁNGELA PATRICIA MARTÍNEZ ROJAS (COLOMBIA)

DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I DE
L'ADMINISTRACIÓ

MOHAMED IBRAHIM MOHAMED SOLIMAN (EGIPTO)
MARIO ERNESTO ORELLANA GUEVARA (EL SALVADOR)

ESTADISTICA E INVESTIGACIÓ OPERTATIVA

El Patronat Sud‐Nord dugué a terme les gestions administratives de les despeses econòmiques
se l’estada becats al Col∙legi Major Rector Peset a la UV pel temps de la beca
En la convocatòria 2013/14 s’han resolt 3 beques procedents Marroc, Egipte i Colòmbia.
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Beques Joves Investigadors
Aquest programa de Beques està destinat a impulsar la
realització d’un treball d’investigació per part de Joves
Investigadors de PVD per a l’actualització científica o tècnica en
un departament o institut de la UVEG.

Les convoca i el resol el Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Cooperació de la Universitat de Valencia.
Les beques tenen incompatibilitat amb qualsevol altra beca o
ajuda d’organismes oficials espanyols, són amb caràcter
improrrogable, i per a menors de 40 anys.
Els becaris han d’estar vinculats a un departament d’un centre d’educació superior o
d’investigació que tinguen subscrit un conveni de cooperació amb la Universitat de València.
No haver gaudit d'aquesta beca en les ultimes tres convocatòries.
Al curs acadèmic 2013/14 el nombre de beques resoltes va ser de 20.
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 15 desembre del 2013, 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 150 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.

NOM COGNOMS I PAIS D’ORIGEN

ESPECIALITAT

EDUARDO ANDRÉS ARIZA BARRIOS (COLOMBIA)

INGENIERÍA QUÍMICA

KATHERINE RINCON CACERES (COLOMBIA)

ECONOMÍA APLICADA

CAROLINA ARANZAZU OSORIO (COLOMBIA)

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ECONOMÍA
SOCIAL Y COOPERATIVA‐ IUDESCOOP

JOVANY BARAJAS GALINDO (COLOMBIA)

INSTITUTO CAVANILLES DE BIODIVERSIDAD Y
BIOLOGÍA EVOLUTIVA

LISSETTE RETANA MOREIRA (COSTA RICA)

BIOLOGÍA CELULAR Y PARASITOLOGÍA

NAYIBER FEBLES POZO (CUBA)

DRET MERCANTIL

MARTHA LOYDA ZALDIVAR ABAD (CUBA)

DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I DE
L'ADMINISTRACIÓ

OSMAIDY LEGRÁ GAÍNZA (CUBA)

DRET CIVIL
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YURI PÉREZ MARTÍNEZ (CUBA)

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

YADIRA ELENA GONZÁLEZ MARRERO (CUBA)

ANALISIS ECONOMIC

ADARIS LOIYENIS AVILA ALBEAR (CUBA)

ECONOMÍA APLICADA

ANADAIRIN DÍAZ RODRÍGUEZ (CUBA)

COMPTABILITAT‐ ECONOMIA

ALBA SOFÍA ESCOTO UMANZOR (EL SALVADOR)

ANALISIS GEOGRAFIC REGIONAL

LESSLIE HERRERA QUIROZ (GUATEMALA)

HISTÒRIA DE L'ART

ARELLY REYES GUTIÉRREZ (NICARAGUA)

MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA

ELMIS JONATAN GARCIA ZARE (PERU)

ESTADISTICA E INVESTIGACIÓ OPERTATIVA

LIZ CRISTINA YSLA ALMONACID (PERU)

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

ALBINA MARITZA BILBAO ZAPANA (PERU)

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL
COMPORTAMENT

SOUHEIB OUESLATI (TUNISIA)

MEDICINA PREVENTIVA I SALUT PUBLICA

ANA MARIA BOLIVAR SANCHEZ (VENEZUELA)

BIOLOGÍA CELULAR Y PARASITOLOGÍA

El Patronat Sud‐Nord gestionà l’estada dels 20 beneficiaris al Col∙legi Major Rector Peset de la
UV i Col∙legi Major Ausias March pel temps de la beca, els pagà l’ajuda mensuals, gestionà el
viatge des de la seua residència fins al col∙legi major i tornada, i l’ assegurança mèdica no
farmacèutica.
En la convocatòria 2013/14 s’han resolt 25 beques per a Joves Investigadors.
PAÏSOS. JOVES INVESTIGADORS 2012‐2013
MÈXIC
18%

MARRUECOS
9%

COLOMBIA
18%

COLOMBIA
CUBA
ECUADOR
MARRUECOS

ECUADOR
9%

MÈXIC
CUBA
46%

Memòria d’activitats del Patronat Sud‐Nord 2013
Cooperació de la Universitat de València. Fundació General

Ajudes mobilitat PDI
Aquest programa d’ajudes te com a
objecte afavorir la mobilitat del personal
de la Universitat de València i de les
institucions
estrangeres
d'educació
superior de països en vies de
desenvolupament amb les quals la
Universitat de València té un conveni
marco de col∙laboració.

“ Ajudes per a la promoció dels intercanvis
acadèmics entre la Universitat de València i altres institucions 2013”
Les convoca i el resol el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat
de Valencia
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. Les estades tenen una durada màxima de 2 mesos.
L’any 2013 es van concertar 39 viatges de professors de la UVEG amb destinació a universitats
iberoamericanes.
Les ajudes concedides van ser:
NOM COGNOMS

ESPECIALITAT

DESTÍ

EMILIO ANTONIO BRIZ GOMEZ

FILOLOGIA ESPANYOLA

MÈXIC

PEDRO ANDRES BOU

ÒPTICA

COLOMBIA

FRANCISCO BALBASTRE BENAVENT

FACULTAT D'ECONOMIA

COLOMBIA

MARIA TERESA CANET GINER

DIRECCIÓ D'EMPRESES 'JUAN JOSE RENAU
PIQUERAS'

COLOMBIA

JOSE MANUEL COMECHE MARTINEZ

DIRECCIÓ D'EMPRESES 'JUAN JOSE RENAU
PIQUERAS'

COLOMBIA

TERESA MARIA GARRIGUES PELUFO

FARMÀCIA

COLOMBIA

JOAQUIN MARTIN CUBAS

DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I
DE L'ADMINISTRACIÓ

COLOMBIA
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VLADIMIR ESSAU MARTINEZ BELLO

FISIOLOGIA

COLOMBIA

RUBEN MARTINEZ DALMAU

DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I
DE L'ADMINISTRACIÓ

COLOMBIA

FRANCISCO PUIG BLANCO

DIRECCIÓ D'EMPRESES 'JUAN JOSE RENAU
PIQUERAS'

COLOMBIA

BEATRIZ SANTAMARINA CAMPOS

SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL

COLOMBIA

VICENTE RAMON TORCAL TOMAS

HISTORIA UNIVERSITARIA I RELACIONS
SOCIALS

COLOMBIA

FIDEL LEON DARDER

FACULTAT D'ECONOMIA

COSTA RICA

RICARDO JUAN CALVO PALOMARES

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL

CUBA

M.BEGOÑA ESPEJO TORT

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL
COMPORTAMENT

CUBA

GUILLERMO SAEZ TORMO

MEDICINA I ODONTOLOGIA

CUBA

CAROLINA SANCHIS CRESPO

DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL

CUBA

M. ANGELES MOLPECERES PASTOR

PSICOLOGIA BÀSICA, METODOLOGIA,
PSICOBIOLOGIA I PSICOLOGIA SOCIAL

ECUADOR

BERNABE VILLODRE MARIA DEL MAR

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL,
PLÀSTICA I CORPORAL

EL SALVADOR

MARIA JESUS PERALES MONTOLIO

FILOSOFIA I CC. DE L'EDUCACIÓ

GUATEMALA

CRISTINA VIDAL LORENZO

HISTÒRIA DE L'ART

GUATEMALA

PEDRO ANDRES BOU

ÒPTICA

MÈXIC

ANDRES CANTARERO SAEZ

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIES DELS
MATERIALS

MÈXIC

JULIA PEREZ PRIETO

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIA
MOLECULAR

MÈXIC

SUSANA EVELYN SIERRA PEREZ

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE
L'EDUCACIÓ

MÈXIC

JOAN M. SENENT SANCHEZ

EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE
L'EDUCACIÓ

PARAGUAY

MIGUEL VICENTE ANDRES BOU

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIES DELS
MATERIALS

PERU
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JAVIER GARCIA GOMEZ

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
I SOCIALS
PERU

ADELINA GIMENO COLLADO

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

PERU

JOSE MANUEL TOMAS MIGUEL

METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL
COMPORTAMENT

PERU

ANNA MARIA DEVIS ARBONA

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

REPUBLICA
DOMINICANA

JESUS MIGUEL JORNET MELIA

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN REPUBLICA
EDUCACIÓ
DOMINICANA

PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ

REPUBLICA
DOMINICANA

MARIA DEL MAR MENCHETA TELLO

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA

REPUBLICA
DOMINICANA

M.AMPARO OLIVER GERMES

PSICOLOGIA

REPUBLICA
DOMINICANA

MANUEL VICENTE DIAGO MONCHOLI

FILOLOGIA

URUGUAY

LUCAS DEL CASTILLO AGUDO

MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA

VENEZUELA

MICAELA GOMEZ GARCIA

BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

VENEZUELA

FACUNDO PEREZ GIMENEZ

QUÍMICA FÍSICA

VENEZUELA

FRANCISCO A. MARTINEZ SALVA

El Patronat Sud‐Nord gestionà els bitllets i despeses de desplaçaments dels PDI de la
Universitat de Valencia des d’Espanya fins al país de destí i tornada.
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MOBILITAT PDI ‐ PAÏSOS DE DESTÍ 2012‐2013
MÈXIC
18%
MARRUECOS
9%

COLOMBIA
18%

ECUADOR
9%
CUBA
46%

COLOMBIA

CUBA

ECUADOR

MARRUECOS

MÈXIC

També es van concertar 15 allotjaments i assegurances sanitàries de professors procedents
d’universitats iberoamericanes amb conveni amb la Universitat de València.
Les ajudes concedides van ser:

NOM COGNOMS I PAIS D’ORIGEN

ESPECIALITAT

EDUARDO ANDRÉS ARIZA BARRIOS (COLOMBIA)

ENGINYERIA QUÍMICA

FERNANDO ANTONIO ARENAS GUERRERO (COLOMBIA)

DIRECCIÓ D'EMPRESES 'JUAN JOSE RENAU
PIQUERAS'

INDIRA BETANCOURT LÓPEZ (CUBA)

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (E.G.)

YAZMÍN MONTEAGUDO CÁCERES (CUBA)

TEORIA DE L'EDUCACIÓ

SONIA CLAPES HERNANDEZ (CUBA)

MEDICINA I ODONTOLOGIA

YENIS MARIA CASTRO LOZANO (CUBA)

INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL

CARIDAD ROSA JIMENEZ MORALES (CUBA)

SECRETARIA GENERAL

MARCO ANTONIO MUÑOZ PAUTA (ECUADOR)

PSICOLOGIA BÀSICA, METODOLOGIA,
PSICOBIOLOGIA I PSICOLOGIA SOCIAL

ABDESLEM BEN‐TAMA (MARRUECOS)

INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIA
MOLECULAR

ARTURO FLORES CARREON (MÈXIC)

MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA
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HERIBERTO ANTONIO PINEDA ESPEJELL (MÈXIC)

INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE
R.H. (IDOCAL)

MARISELA ALTAGRACIA ALMANZAR DE BUENO
(REPUBLICA DOMINICANA)

FACULTAT D'ECONOMIA

CLARA EMILIA BENEDICTO GUZMÁN DE SUÁREZ
(REPUBLICA DOMINICANA)

MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN
EDUCACIÓ

GABRIEL ADRIAN GONZÁLEZ SPRINBERG (URUGUAY)

FÍSICA

JOSÉ M. ANDÉREZ ÁLVAREZ (VENEZUELA)

RECTORAT

El Patronat Sud‐Nord gestionà l’estada dels beneficiaris reservant l’allotjament al Col∙legi
Major Rector Peset a la UV o Col∙legi Major Ausias March pel temps de l’estada, així com els
tràmits per a la gestió de l’assegurança mèdica no farmacèutica.

MOBILITAT PDI ESTRANGER‐ PAÏSOS D'ORIGEN 2012‐2013
MÈXIC
18%

COLOMBIA
18%

COLOMBIA

CUBA

ECUADOR

MARRUECOS

MARRUECOS
9%

ECUADOR
9%

CUBA
46%

MÈXIC
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Beques Arcadi Gotor
Programa de beques de residència al Col∙legi Major
Rector Peset de la Universitat de València destinades a
estudiants procedents de PVD que havien estat
residint al Col∙legi Major Universitari La Coma al curs
2011/12

Convocatòria presentada pel Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Cooperació.
L'objecte de la convocatòria va ser atorgar beques de
residència al Col∙legi Major Rector Peset de la
Universitat de València per a estudiants procedents de
països en via de desenvolupament que havien estat residint al Col∙legi Major Universitari La
Coma al curs 2011/12 per tal de cobrir l’allotjament i la manutenció durant el curs 2012/13
davant el tancament del col∙legi del La Coma.
Finalment, i donat que els estudiants ja s’havien buscat allotjament, la Vicerectora de
Relacions Internacionals resolgué concedir un pagament i quantitat única directa al becari per
a sufragar les despeses d’allotjament i manutenció. Al curs 2012/13 gaudiren d’aquesta ajuda
monetària 10 estudiants.
Els becats procediren de Tunísia (2), Argelia, El Salvador, Guinea Equatorial (5), Equador.
Les ajudes concedides van ser:
NOM I COGNOMS

PAIS D’ORIGEN

ZOULIKHA BENKAAKAA

ARGELIA

LILIANA VERONICA SARANGO ESTRADA

ECUADOR

AMILCAR ELEAZAR CALDERÓN BARAHONA

EL SALVADOR

CÉSAR AUGUSTO MAYÉ NGOMO

GUINEA ECUATORIAL

SERGIO OYONO NGUEMA MANGUE

GUINEA ECUATORIAL

NORBERTO ASUMU ONDO ANGONO

GUINEA ECUATORIAL

PEDRO ONDO ONDO ANGONO

GUINEA ECUATORIAL

ERNESTO OBIANG ONDO ADA

GUINEA ECUATORIAL

NIDHAL AMMAR

TÚNEZ

ABDELHEDI CHAIEB

TÚNEZ
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Beques El Salvador
Aquest programa de Beques està
destinat
a
impulsar
la
formació/capacitació
de
professionals de l'àrea de la salut
procedents de la Universitat d'El
Salvador per a posteriorment
treballar al Centre Regional de
Salud Valencia de El Salvador

Les convoca i el resol el
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de Valencia.
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 2012/13 es varen concedir dues beques d’una durada de dos mesos
que incloïen el pagament del viatge , l’estada i manutenció completa al Col∙legi Major Rector
Peset i l’assegurança mèdica.

Els becats van ser:
NOM COGNOMS I PAIS D’ORIGEN

ESPECIALITAT

Jorge Alberto Orellana Diaz (EL SALVADOR)

area salut

Francisco Paul Rivera Acosta (EL SALVADOR)

area salut
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Beques Haití
Aquest programa de Beques està destinat a
impulsar la formació d’estudiants 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.

Les convoca i el resol la CRUE (Conferència de Rectors dels Universitats Espanyoles) amb la
col∙laboració de la Universitat Estatal d'Haití (UEH).
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.

La durada màxima establerta es la del Màster en el qual l'estudiant becat s’ha matriculat, i al
curs 2012/13 a la Universitat de Valencia gaudi d’aquesta beca un (1) estudiant.
Des el Patronat es gestionà el viatge d’anada i tornada, l’estada i manutenció completa al
Col∙legi Major Rector Peset, l’assegurança mèdica i de repatriació, així com la beca dinerària de
100 euros mensuals i l’ajuda en els tràmits per a l’obtenció del visat.

Els becat va ser:
NOM COGNOMS I PAIS D’ORIGEN
Junior Methelus (HAITI)

NIVELL‐TITULACIÓ/ESPECIALITAT
MASTER‐QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTARIA

En la convocatòria 2013/14 s’ha resolt 1 beca.
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Àrea d’Informació i documentació en cooperació i solidaritat del
Patronat Sud‐Nord: InfoSud.
InfoSud és el Centre de Documentació especialitzat
en cooperació al desenvolupament del Patronat Sud
Nord. La seua missió és gestionar informació
específica, donar suport a la investigació a través de
la recerca i fonts d’informació i documentació en
cooperació, mantenir actualitzat un fons documental
propi, col.laborar en la difusió de continguts sobre
cooperació així com atendre les necessitats
informatives d’usuaris i de la cooperació institucional
amb el manteniment de la web de la cooperació del
Patronat Sud‐Nord. InfoSud també aporta assessorament professional en diverses activitats
de sensibilització i formació.
Les principals accions en 2013 són:
1. Selecció, adquisició, registre i catalogació dels fons documentals. (250 nous volums adquirits
sobre cooperació). Repertori Bibmigra.
2. Manteniment de la web del Patronat Sud_Nord i dels continguts de la cooperació
universitària.
3. Atenció a usuaris a través del Servei de Referència Virtual InfoSud Digital (350 consultes);
del correu electrònic, telefònicament i de manera presencial (2500 usuaris anuals)
4. Accions de cooperació universitària: Docència en el Màster de Cooperació UV; visites
d’estudiants; oferta pràctiques voluntàries (200 hores); projecte portal col∙laboratiu amb
Helpcome (UV‐GVA‐FGUV); continguts on line Jornada CUD 2013; assessorament i gestió web
de la Revista E‐DHC; servei de documentació audiovisual Família Castillo i Patronat Sud‐Nord;
membre de RECIDA.
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 en cooperació al desenvolupament i solidaritat, ubicat a la
Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians de la Universitat de València. Dóna un servei dels
fons propis, així com de qualsevol informació i documentació externa sobre temes Sud‐Nord.
Compta amb un fons documental especialitzat en temàtica sobre cooperació al
desenvolupament, migracions, drets humans, sostenibilitat, enfocament de gènere, resolució
de conflictes i pau. 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, i amb la col.laboració de la Generalitat valenciana ofereix un Servei de
Referència Virtual anomenat InfoSud Digital. Proporciona informació especialitzada en
cooperació al desenvolupament en la modalitat no presencial i on line, atés per dues
professionals documentalistes en horari de matí i vesprada. Ofereix un catàleg de serveis que
es poden usar i consultar en http://www.uv.es/infosud .

1. Fons documental
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L’any 2013, InfoSud ha disposat d’un pressupost de 4.500 € per a l’adquisició de nou fons
bibliogràfic, pressupost destinat a la compra de monografies. S’han adquirit 250 volums. Per a
que el fons documental estiga a disposició dels usuaris, es desenvolupen els següents
processos de gestió:
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 al proveïdor. L’any 2013 en InfoSud s’han adquirit 250 nous
volums, que s’han integrat en la col∙lecció del catàleg col∙lectiu de la Universitat de
València i han quedat ubicats en la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians de la
Universitat de València.
c) Registre. Els llibres es registren en una base de dades pròpia d’InfoSud
d) Catalogació. Els llibres es cataloguen en “Millennium” el sistema de gestió de
biblioteques de la Universitat de València.
e) Ubicació. Els llibre s’ubiquen a les prestatgeries de la Biblioteca de Ciències Socials
“Gregori Maians”
2. Manteniment del portal Web de la Cooperació al Desenvolupament de la Universitat.
Des de la seva creació, InfoSud fa el manteniment de la web de la cooperació universitària al
desenvolupament: la web del Patronat Sud‐Nord. Es fa utilitzant el gestor de continguts
proposat per el Departament d’Informàtica de la FGUV.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord
3. Atenció a usuaris
a) A través del Servei de Referència Virtual. Atenció presencials
b) Atenció per e‐mail
c) Atenció 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 Point, desenvolupada per la OCLC, Online Computer Library Center.
En 2013 s’han resolt 350 consultes.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=273
3.2 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 20 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
3.3 Atenció a usuaris presencials a la seu d’InfoSud
La modalitat d’atenció a usuaris en mode presencial, ens dona un resultat de 2500 usuaris
atesos. Les consultes dels usuaris presencials son relatives a qüestions generalistes de
ciències socials
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4. InfoSud en postgraus de la Universitat
Cada any des d’InfoSud s’imparteix un mòdul en el “MÁSTER UNIVERSITARIO EN
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA”, 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”
5. 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 2013‐2014, una
alumna ha fet 200 hores de pràctiques en InfoSud. Ha aprofitat les pràctiques pe a realitzar un
estudi al voltant del Servei de Referència Virtual i ha consistit en detectar “el grau de
satisfacció dels usuaris d’InfoSud, al respecte del Servei de Referència Virtual”. El resultat ha
estat molt satisfactori.
6. Projecte portal col∙laboratiu amb Helpcom
Un dels objectius de la universitat és oferir informació ordenada i tractada sobre els projectes,
agents, actors, socis, ferramentes i instruments de la cooperació valenciana. Es tracta d’un
objectiu llargament desitjat per la pròpia Generalitat Valenciana i la cooperació de les
universitats valencianes i molts altres agents. Aquest portal té vocació de donar transparència
a les iniciatives i projectes de la cooperació valenciana, així com de facilitar el contacte i
transferència de resultats de la cooperació realitzada.
Una iniciativa sectorial amb aqueixos mateixos objectius és la realitzada des de la salut pública
valenciana: Helpcome. En 2013 s’han fet 10 reunions entre les diverses parts del projecte per
conveniar objectius, ferramentes i capacitats institucionals entre les parts. El projecte continua
en fase de plantejament.
La cooperació de la Universitat de València a través d’InfoSud s’ha postulat com el motor i
mantenidor de la iniciativa col.laborativa, en espera d’arribar a acords concrets entre
l’Administració autonòmica i altres organitzacions i agents de la cooperació valenciana.
7. Suport d’InfoSud a accions de la cooperació universitària
a) Jornada anual Cooperació Universitària al Desenvolupament‐UV: InfoSud ha contribuït a
la difusió i estructuració dels continguts (ponències i powerpoints) dels continguts
manifestats pels intervinents en les Jornades. A la web del Patronat Sud‐Nord es poden
consultar els textos i diapositives de totes les jornades CUD realitzades des de 2011.
b) Revista E‐DHC : Assessorament d’aspectes tècnics/documentals per a la creació
d’aquests Quaderns Electrònics sobre el Desenvolupament Humà i la Cooperació. Des
d’InfoSud es gestiona la implementació de cada número de la revista en la web per a la
seua consulta i descàrrega gratuïta.
c) Documental Manuel Castillo i el Patronat Sud‐Nord. En 2013 les documentalistes
d’InfoSud han estat al càrrec de la recerca, selecció, i catalogació d’una part fonamental
de la documentació gràfica (fotografies, vídeos, cartells, etc.) per a l’elaboració de
l’audiovisual “Manuel Castillo i el Patronat Sud‐Nord. Cooperació al Desenvolupament
de la Universitat de València”, prestant el seua assessorament i assistència al procés
d’edició i muntatge d’aquest material sensibilitzador de la cooperació de la Universitat
de València.
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8. Xarxa RECIDA
InfoSud es membre de la Xarxa RECIDA, xarxa de centres de informació i documentació
ambiental. A través del seu personal, InfoSud participa en el desenvolupament de la Xarxa
RECIDA aportant la seva experiència. http://www.recida.net
9. Visites d’estudiants a la seu d’InfoSud
InfoSud ha segut visitat per diferents grups d’estudiants de la Universitat de València.
Acompanyats dels professor, estudiants de màsters, postgraus i de assignatures. Després han
fet ús del Servei de Referència Virtual per a l’elaboració de treballs, tesis, etc.
10. BibMigra
Manteniment de la base de dades bibliogràfica sobre la Immigració a Espanya BibMigra. Es
tracta d’una base de dades documental en la què figura un repertori bibliogràfic amb el
conjunt dels llibres publicats a Espanya sobre el fenomen migratori des de l’any 1988 fins ara.
L´ objectiu principal d’aquest repertori, és oferir una ferramenta útil per a la investigació en
aquest terreny, permetent la recerca online d’obres a partir d’autors, títols o temes
significatius.
Per aconseguir la seua millora, ampliació i permanent actualització, la base de dades està
oberta a la correcció dels seus registres existents i la incorporació de nous registres a partir de
les aportacions dels propis usuaris.
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Adquisició de fons documental. InfoSud
Cada any a través d’InfoSud el
Patronat adquireix desenes de llibres i
revistes directament relacionades amb
la cooperació al desenvolupament i la
solidaritat. 250 nous volums s’han
incorporat al Fons en 2013.

L’any 2013, InfoSud ha disposat d’un
pressupost de 4.500 € per a l’adquisició
de nou fons bibliogràfic, pressupost
destinat a la compra de monografies.
S’han adquirit 250 volums. Per a que el fons documental estiga a disposició dels usuaris, es
desenvolupen els següents processos de gestió:
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 al proveïdor. L’any 2013 en InfoSud s’han adquirit 250 nous
volums, que s’han integrat en la col∙lecció del catàleg col∙lectiu de la Universitat de
València i han quedat ubicats en la Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians 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”
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Portal Help Coop. La cooperació valenciana en xarxa.
A través de les professionals d’InfoSud
el Patronat Sud‐Nord ha posat en
marxa la creació d’un portal en internet
col.laboratiu que integre la informació i
documentació relativa als agents,
projectes, i iniciatives de cooperació al
desenvolupament realitzades des de la
cooperació valenciana. La referència és
el portal Help Com de la sanitat
valenciana.

Un dels objectius de la Universitat és oferir informació ordenada i tractada sobre els projectes,
agents, actors, socis, ferramentes i instruments de la cooperació valenciana. Es tracta d’un
objectiu llargament desitjat per la pròpia Generalitat Valenciana i la cooperació de les
universitats valencianes i de molts altres agents. Aquest portal té vocació de donar
transparència a les iniciatives i projectes de la cooperació valenciana, així com de facilitar el
contacte i transferència de resultats de la cooperació realitzada.
Una iniciativa sectorial amb aqueixos mateixos objectius és la realitzada des de la salut pública
valenciana: Helpcome. En 2013 s’han fet 10 reunions entre les diverses parts del projecte per
conveniar objectius, ferramentes i capacitats institucionals entre les parts. El projecte continua
en fase de plantejament.
La cooperació de la Universitat de València a través d’InfoSud s’ha postulat com el motor i
mantenidor de la iniciativa col.laborativa, en espera d’arribar a acords concrets entre
l’Administració autonòmica i d’altres organitzacions i agents de la cooperació valenciana. La
proposta ha estat ben acollida entre la CUD de les universitats valencianes. Les dificultats de
posar aquest portal en marxa són diverses: d’una banda el compromís de cada agent per
volcar informació de nou en aquest portal, i d’altra la dificultat de vegades en respectar dades
personals o sensibles. Aquesta iniciativa vol contribuir a la transparència de la cooperació.
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Infosud i eines per a investigar
A través de les professionals d’InfoSud el Patronat
Sud‐Nord ha posat en marxa la creació d’un portal
en internet col.laboratiu que integre la informació i
documentació relativa als agents, projectes, i
iniciatives de cooperació al desenvolupament
realitzades des de la cooperació valenciana. La
referència és el portal Help Com de la sanitat
valenciana.

8. Xarxa RECIDA
InfoSud es membre de la Xarxa RECIDA, xarxa de centres de informació i documentació
ambiental. A través del seu personal, InfoSud participa en el desenvolupament de la Xarxa
RECIDA aportant la seva experiència. http://www.recida.net

9. Visites d’estudiants a la seu d’InfoSud
InfoSud ha segut visitat per diferents grups d’estudiants de la Universitat de València.
Acompanyats dels professor, estudiants de màsters, postgraus i de assignatures. Després han
fet ús del Servei de Referència Virtual per a l’elaboració de treballs, tesis, etc.

10. BibMigra
Manteniment de la base de dades bibliogràfica sobre la Immigració a Espanya BibMigra. Es
tracta d’una base de dades documental en la que figura un repertori bibliogràfic amb el
conjunt dels llibres publicats a Espanya sobre el fenomen migratori des de l’any 1988 fins ara.
L´ objectiu principal d’aquest repertori, és oferir una ferramenta útil per a la investigació en
aquest terreny, permetent la recerca online d’obres a partir d’autors, títols o temes
significatius.
Per aconseguir la seua millora, ampliació i permanent actualització, la base de dades està
oberta a la correcció dels seus registres existents i la incorporació de nous registres a partir de
les aportacions dels propis usuaris.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=277
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Títol: Servei de Referència Virtual i usuaris d’InfoSud
Més de 2800 consultes ha tingut el Centre de Documentació Sud‐
Nord. InfoSud en 2013. Especialment útil i ben valorat pels
usuaris és el Servei de Referència Virtual que des de fa uns anys
permet les consultes on line a investigadors i cooperants.
Des de la seva creació, InfoSud fa el manteniment de la web de la
cooperació universitària al desenvolupament: la web del Patronat
Sud‐Nord. Es fa utilitzant el gestor de continguts proposat per el
Departament d’Informàtica de la FGUV.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord En 2013 s’ha produït una adequació de la web
del Patronat Sud‐Nord i de tota la Fundació General per assimilar‐la en visualització, aspecte i
estructura de continguts a la web de la Universitat de València. Això ha obligat que en 2013
s’hagen tingut que refer estructures i actualització de continguts. El procés d’adaptació està
quasi conclòs. La web exigeix una permanent actualització atenent al seguit de noves activitats
i nous materials o disposicions a incorporar.
L’ atenció a usuaris es realitza de diverses maneres:
a) A través del Servei de Referència Virtual
b) Atenció presencial
c) Atenció per e‐mail
d) Atenció per telèfon
Servei de Referència Virtual, InfoSud Digital
El Servei de Referència Virtual, amb el nom propi, InfoSud Digital, és un dels serveis
importants d’InfoSud. S’atenen als usuaris a través de la xarxa Internet de manera virtual.
Per a la gestió de les consultes dels usuaris, s’utilitza una ferramenta informàtica
anomenada Question Point, desenvolupada per la OCLC, Online Computer Library Center.
En 2013 s’han resolt 350 consultes.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=273
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 20 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
Atenció a usuaris presencials a la seu d’InfoSud
La modalitat d’atenció a usuaris en mode presencial, ens dona un resultat de 2500 usuaris
atesos. Les consultes dels usuaris presencials son relatives a qüestions generalistes de
ciències socials
Visites docents a Infosud
Durant 2013 diversos grups d’estudiants acompanyats dels seus professors han visitat Infosud
per a conèixer de prop el funcionament i serveis que presta aquest Centre de Documentació
del Patronat Sud‐Nord especialitzat en documentació, informació i materials per a la
cooperació al desenvolupament. Els estudiants de màsters, postgraus i d’assignatures
posteriorment han fet ús del Servei de Referència Virtual per a l’elaboració de treballs, tesis,
etc.

Memòria d’activitats del Patronat Sud‐Nord 2013
Cooperació de la Universitat de València. Fundació General

Àrea de sensibilització i cooperació universitària. Patronat Sud‐
Nord
Des d’aquesta àrea el Patronat
Sud‐Nord coordina les accions
institucionals i les iniciatives
pròpies o en col.laboració amb
altres organitzacions de la
cooperació al desenvolupament
realitzades al sí de la comunitat
universitària.
L’objectiu
és
fomentar
la
consciència
solidària entre tots els universitaris en la lluita global contra la pobresa, la desigualtat i la
injustícia. En 2013 augmenten les col.laboracions i suport obtingut d’altres organitzacions
com ara: l’Observatori del Refugiat, amb l’Institut Universitari de Desenvolupament Local i
Máster de Cooperació, amb el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, amb la
Coordinadora d’ONGDs, amb la CRUE, amb la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els
Immigrants, amb la Facultat de Filologia, amb la Xarxa Vives d’Universitats, amb CUVRIC,
amb la Plataforma 2015 i més o amb l’Institut de Drets Humans, a més de les accions pròpies
organitzades en forma de seminaris, conferències, jornades, exposicions o campanyes i la
conformació de materials documentals o audiovisuals disponibles en la web de cooperació
del Patronat Sud‐Nord. Les accions han tingut repercussió als tres campus universitaris. Cal
destacar la posada en marxa del “Procés de Diàleg per a l’Enfortiment de la Cooperació
Valenciana” i la nova convocatòria a projectes de formació i sensibilització de la Càtedra
UNESCO.
En les polítiques de cooperació al desenvolupament de la Universitat de València la
sensibilització és un àrea fonamental dedicada a coordinar esforços per desenvolupar entre els
universitaris (PDI, PAS i estudiants) criteris i reflexions que l’afecten com a ciutadà i universitari
davant els problemes globals de la pobresa, estimulant en ells la solidaritat. Durant l’any 2013
el Patronat Sud‐Nord i la Càtedra UNESCO han prestat el seu suport a d’altres universitats en la
creació de noves càtedres, en la coordinació de xarxes i entorns col.laboratius, en alenar per
campus o per centres accions puntuals, o sumar‐nos a organitzacions, institucions i ONGDs que
es dirigeixen al sector universitari per a presentar i realitzar les seues activitats. En 2013 un
instrument fonamental per vehicular aquestes iniciatives universitàries ha estat la
Convocatòria de projectes de cooperació per a formació i sensibilització de la Càtedra UNESCO.
Fonamentalment en 2013 cal destacar:
1.‐ XIX Jornades de Debat Immigració, Diversitat i Democràcia: organitzades en col.laboració
amb la Mesa d’entitats de Solidaritat amb els Immigrants. Amb més de tres‐cents assistents a
les sessions, aquestes jornades de llarga trajectòria en la Universitat van comptar amb les
conferències del prof. Javier de Lucas i de Juan Torres. Del 14 al 16 de maig de 2013.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/noticies.asp?noticia=2713
2.‐ Jornades sobre Drets Humans del Poble Saharauí: s´han celebrat els dies 29 i 30 de maig.
L’encontre ha tingut lloc baix els auspicis de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el
Desenvolupament, el Patronat Sud‐Nord i l’Institut de Drets Humans (IDH), i ha comptat amb
el ministre de Cooperació sahrauí, Brahim Mojtar. Més dos‐cents assistents a les sessions.
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http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/noticies.asp?noticia=2759
3.‐ Campanya Cultura per Aliments. Facultat i ADR de Filologia. Amb vora un miliar de
participants directes s’ha donat suport a aquesta iniciativa solidària proposada i organitzada
pels propis estudiants de Filologia. El Patronat Sud‐Nord donà suport i aportà l’Exposició sobre
“El teu 0’7 i els Objectius de Desenvolupament del Mil.leni” instal.lada en el vestíbul de la
facultat.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/noticies.asp?noticia=3071
4.‐ Procés per a l’Enfortiment de la Cooperació Valenciana: Iniciativa de llarga durada i
plurianual ha estat organitzada per la Plataforma 2015 i més i la Càtedra UNESCO d’Estudis
sobre el Desenvolupament que gestiona el Patronat Sud‐Nord. S’han organitzat 8 seminaris
amb personal tècnic de diverses entitats (universitats, municipis, i ONGDs) que han debatut i
elaborat materials a l’entorn de la planificació, la comunicació en cooperació, la rendició de
comptes. Paral.lelament s’han organitzat tres Jornades obertes a la participació d’agents de la
cooperació i professionals: una sobre perspectives de la cooperació en temps de crisi a càrrec
del prof. Koldo Unceta, altra sobre Periodisme i comunicació per al Desenvolupament, amb la
intervenció de Lola Huete, Ramon Lobo i Montserrat Boix. Finalment una jornada per a la
presentació del primer material elaborat sobre Planificació. Más de vuit‐cents participants han
assistit a les diverses sessions celebrades en diversos campus de la Universitat.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/noticies.asp?noticia=2482
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/noticies.asp?noticia=2629
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/noticies.asp?noticia=2649
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/noticies.asp?noticia=2687
5.‐IV Jornada de Cooperació Universitària al Desenvolupament de la Universitat de València:
organitzada pel Patronat Sud‐Nord i la Càtedra UNESCO l’objectiu és presentar a tots els
interessats quines iniciatives s’estan portant endavant cooperació al si de la universitat. El
President de REEDES, Sergio Tezanos, va obrir la jornada amb una conferència. La cloenda va
comptar amb la presentació d’un DVD amb les dades de projectes de cooperació fets a través
de concurrència competitiva des de l’any 2007. Quasi un centenar de assistents entre
professors, personal tècnic, estudiants i els propis treballadors de la cooperació de la nostra
Universitat.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/noticies.asp?noticia=3163
6.‐ Campanya anual per L’erradicació de la Pobresa. Pobresa Zero.
Suport a la cita anual de sensibilització organitzada per la Coordinadora Valenciana d’ONGDs.
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/noticies.asp?noticia=3093
7.‐ VI Congreso estatal Universidad y Cooperación al Desarrollo. València.
Tot l’equip de professionals de cooperació del Patronat Sud‐Nord va assistir a les diverses
sessions del Congrés i va participar en els grups de treball i sessions plenàries. Amb
professionals d’altres universitats es va tindre oportunitat de contrastar l’operativitat i
eficiència amb altres unitats de cooperació universitàries. La cloenda va realitzar‐se al Jardí
Botànic de la Universitat de València i va comptar amb una visita nocturna a la ciutat en clau
de cooperació.
http://www.sextocongresocud.es/
8.‐ Informes de cooperació universitària
El Patronat Sud‐Nord ha elaborat diversos informes a petició de diverses instàncies
internacionals o de la pròpia universitat: Informe PACI 2012 sobre Ajuda Oficial al
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desenvolupament destinada per la Universitat de València en programes de sensibilització i
formació destinat a la OCUD i DGPOLDE del Ministeri d’afers Exteriors; Informe 2007‐2013
sobre l’Activitat del Patronat Sud‐Nord com a entitat adscrita a UNESCO; Informe sobre Beques
i Ajudes a l’Estudi 2012‐2013 dels programes assignats al Patronat Sud‐Nord per la Comissió
0’7 (detall de despesa per concepte /beneficiari) destinat al Servei de Comptabilitat de la UV;
Informe SAP‐UV sobre caràcter dels programes de beques gestionats de manera pròpia o
delegada; Informe sobre programes de beques per al Sistema Integrat d’Informació de la UV;
Informe a Rectorat sobre Despesa en Cooperació al Desenvolupament per programes 2009‐
2012; II Plà Estratègic de la UV: Àrea d’Internacionalització i Cooperació. Dades i formulació
d’indicadors a partir d’objectius establerts.
9.‐ Projecte Ucraïna 2000
Des de fa anys el Patronat Sud‐Nord col.labora amb l’entitat Juntos por la Vida, per a costejar
la despesa d’allotjament i manutenció d’una monitora ucraniana amb motiu de l’arribada
estival de xiquets ucranians afectats per la catàstrofe de Xernòbil.
10.‐ Xarxa Vives. Grup de Treball de Cooperació al desenvolupament i Solidaritat.
Durant 2013 el GT de Cooperació ha estat en contacte buscant finançament per a noves
iniciatives de cooperació universitària en Moçambic.
11.‐ Cicle de Conferències: "La Cooperació vista des d´Amèrica Llatina"
http://www.fundacio.es/cooperacio/sudnord/index.asp?pagina=310
Projecte Càtedra UNESCO. Coordinat per prof. Adelina Gimeno. Impartida pel prof. Ximo
Garcia Roca: La Cooperación al desarrollo en tiempops de naufragio colectivo” Aula Magana.
La Nau. 22 octubre 2013. Aquest cicle continua en 2014. 180 assistents.
12.‐ Jornades “Ajuda humanitària: Art i acció”.
Projecte Càtedra UNESCO. Coordinat pel prof. José Miguel Soriano. Col.labora Fundació Lluís
Alcanyis. Activitats de sensibilització al Campus de Burjassot a partir de l’experiència personal
de cooperants en accions d’ajuda humanitària. 14 al 17 octubre 2013. Més de 350 participants.
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Jornada Cooperació Universitària al Desenvolupament en la
Universitat de València
El 26 de novembre la Càtedra UNESCO i el
Patronat Sud‐Nord han organitzat aquesta
Jornada. Una cita per a tota la comunitat
universitària on es posa de relleu aquelles
iniciatives que en l’àmbit de la cooperació
universitària al desenvolupament empren la
Universitat de València. En ella s’informa dels
projectes tècnics, de la sensibilització, i de la
investigació que estudiants, professors i equips
tècnics estan desenvolupament. La conferència
inaugural va córrer a càrrec del prof. Sergio
Tezanos, President de REEDES sobre la revisió
del concepte de “desenvolupament humà”.

Enllaç: http://www.fundacio.es/index.asp?noticia=3163
Aquesta jornada pretén, principalment, posar en
comú les diferents iniciatives que s’estan duent a
terme en el marc de la institució acadèmica al
llarg de l’any. Amb aquest motiu, el rector ha
volgut agrair el treball de tots els agents actius de la Universitat dins de l’àmbit de la
cooperació i ha animat als presents a “valorar el compromís” d’aquesta institució acadèmica
“més enllà de l’assignació pressupostària, doncs la cooperació universitària al
desenvolupament és l’expressió dels sentiments i dels valors que s’han de transmetre a
l’estudiantat, en primera instància, i a la societat, en general”.
El rector ha estat acompanyat en la taula per la vicerectora de Relacions Institucionals i
Cooperació, Olga Gil, i el delegat del Rector per a Cooperació i president executiu del Patronat
Sud‐Nord, Guillermo Palao.
Amb aquesta jornada de treball –que és d’entrada lliure– també s’afavorirà la presa de
contacte entre els agents de cooperació universitària al desenvolupament al si de la
Universitat. Les principals finalitats d’aquesta reunió són difondre i analitzar conjuntament les
activitats que es desenvolupen dins d’aquest àmbit, afavorir i promocionar una major
coordinació i col∙laboració entre tots els agents que hi treballen, així com elaborar noves
propostes de futur.
A la intervenció del rector li ha seguit l’exposició de la ponència principal de la trobada, a
càrrec del president de la Xarxa Espanyola d’Estudis sobre el Desenvolupament (REEDES),
Sergio Tezanos, qui ha impartit la conferència ‘Repensant el desenvolupament humà: acords i
desacords d’un món mal classificat’. Tezanos ha sigut presentat per Guillermo Palao.
Al llarg del matí s´han posat sobre la taula altres dos temes. El delegat del Rector per a
Estudiants, Daniel González Serisola, ha moderat el debat sobre ‘Projectes per a la Cooperació
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Universitària al Desenvolupament’, i el cap del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació,
Carlos Pomer, ha guiat una taula sobre ‘Formació en Cooperació Universitària al
Desenvolupament’.
Per la vesprada, es va reprendre la jornada amb l’última de les taules que, sota el títol
‘Sensibilització i Educació per al Desenvolupament en la Cooperació Universitària de la
Universitat de València’, va dirigir el delegat del Rector per a Cooperació.
Finalment, la vicerectora Olga Gil presentà la Memòria Competitiva de Projectes de la
Universitat de València, una memòria dels projectes d´investigació sobre cooperació al
desenvolupament executats entre 2005 i 2011, finançats per AECID‐Ministeri d´Assumptes
Exteriors i Cooperació i la Generalitat Valenciana.
Col∙laboren en l’organització d’aquesta jornada, juntament amb la Càtedra UNESCO, el
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, la Delegació del Rector per a Estudiants,
el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, el Centre d’Assessorament i Dinamització de
les Estudiantes i els Estudiants (SEDI), la Fundació General de la Universitat de València i el
Patronat Sud‐Nord.

Memòria d’activitats del Patronat Sud‐Nord 2013
Cooperació de la Universitat de València. Fundació General

Jornades Immigració, Diversitat i Democràcia (XIX ed.)
Del 14 al 16 de maig de 2013 s’han
celebrat al Col.legi Major Rector
Peset una edició més d’aquestes
jornades anuals, organitzades pel
Patronat Sud‐Nord i la Mesa
d’Entitats de Solidaritat amb els
Immigrants de València.

El Col∙legi Major Rector Peset ha
sigut l’escenari de la dinovena
edició de les jornades de debat amb
la Universitat ‘Immigració, Diversitat i Democràcia’, que s´ha celebrat del 14 al 16 de maig.
L’objectiu és posar anualment a debat els temes més rellevants que afecten a la situació
d’immigrants des de la reflexió entre professors i experts en la matèria que es tracta, el teixit
social que dóna suport a les persones immigrants i les mateixes persones que es veuen
afectades per les polítiques públiques sobre estrangeria.
L’acte inaugural, dimarts, 14 de maig, va anar a càrrec del president executiu del Patronat Sud‐
Nord, Guillermo Palao, qui també va moderar, a continuació, la intervenció de Javier de Lucas,
catedràtic de Filosofia del Dret i Filosofia Política de l’Institut de Drets Humans de la
Universitat de València. De Lucas va impartir la conferència d’obertura de les jornades titulada
‘Les polítiques d’immigració en temps de vaques flaques. Dels drets a l’almoina?’.
La jornada de dimecres, 15 de maig, va estar centrada en temes del Sud i drets humans. La
ponència, titulada ‘FronteraSud i Drets Humans’, va ser impartida pel professor José Palazón
Osma, diplomat en Ciències Empresarials i Graduat Social. Aquesta intervenció va estar
presentada i moderada per Xavi Torregrosa, membre de Valencia Acoge.
Dijous, 16 de maig, el professor Juan Torres López, catedràtic d’Economia Aplicada de la
Universitat de Sevilla, va parlar sobre ‘Retalls socials i població immigrant’. Aquesta darrera
jornada va ser presentada per Victoria Porras Fernández, de la Mesa d’Entitats de Solidaritat
amb els Immigrants de València. A aquesta Mesa pertany també Txema Toribio Sahuquillo, qui
s’encarregà de cloure l’encontre en un acte que se celebrà tot seguit de la conferència de
Torres López.
Aquestes jornades han comptat amb la col∙laboració del Col∙legi Major Rector Peset.
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Jornades Drets Humans al Poble Saharaui
Del 29 al 30 de maig de 2013 experts de
diverses nacions implicades en la qüestió
del Sahara s’han reunit a la Uniuversitat
de València per debatre i fer propostes a
nivell internacional sobre la situació i
respecte dels drets humans en la
població del Sahara. El Patronat sud‐
Nord ha organitzat aquestes jornades en
col.laboració amb l’Institut Universitari
de Drets Humans.

Aquesta jornada pretén, principalment,
posar en comú les diferents iniciatives que
s’estan duent a terme en el marc de la
institució acadèmica al llarg de l’any. Amb
aquest motiu, el rector ha volgut agrair el
treball de tots els agents actius de la
Universitat dins de l’àmbit de la cooperació i ha animat als presents a “valorar el compromís”
d’aquesta institució acadèmica “més enllà de l’assignació pressupostària, doncs la cooperació
universitària al desenvolupament és l’expressió dels sentiments i dels valors que s’han de
transmetre a l’estudiantat, en primera instància, i a la societat, en general”.
El rector ha estat acompanyat en la taula per la vicerectora de Relacions Institucionals i
Cooperació, Olga Gil, i el delegat del Rector per a Cooperació i president executiu del Patronat
Sud‐Nord, Guillermo Palao.
Amb aquesta jornada de treball –que és d’entrada lliure– també s’afavorirà la presa de
contacte entre els agents de cooperació universitària al desenvolupament al si de la
Universitat. Les principals finalitats d’aquesta reunió són difondre i analitzar conjuntament les
activitats que es desenvolupen dins d’aquest àmbit, afavorir i promocionar una major
coordinació i col∙laboració entre tots els agents que hi treballen, així com elaborar noves
propostes de futur.
A la intervenció del rector li ha seguit l’exposició de la ponència principal de la trobada, a
càrrec del president de la Xarxa Espanyola d’Estudis sobre el Desenvolupament (REEDES),
Sergio Tezanos, qui ha impartit la conferència ‘Repensant el desenvolupament humà: acords i
desacords d’un món mal classificat’. Tezanos ha sigut presentat per Guillermo Palao.
Al llarg del matí s´han posat sobre la taula altres dos temes. El delegat del Rector per a
Estudiants, Daniel González Serisola, ha moderat el debat sobre ‘Projectes per a la Cooperació
Universitària al Desenvolupament’, i el cap del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació,
Carlos Pomer, ha guiat una taula sobre ‘Formació en Cooperació Universitària al
Desenvolupament’.
Per la vesprada, es va reprendre la jornada amb l’última de les taules que, sota el títol
‘Sensibilització i Educació per al Desenvolupament en la Cooperació Universitària de la
Universitat de València’, va dirigir el delegat del Rector per a Cooperació.
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Finalment, la vicerectora Olga Gil presentà la Memòria Competitiva de Projectes de la
Universitat de València, una memòria dels projectes d´investigació sobre cooperació al
desenvolupament executats entre 2005 i 2011, finançats per AECID‐Ministeri d´Assumptes
Exteriors i Cooperació i la Generalitat Valenciana.
Col∙laboren en l’organització d’aquesta jornada, juntament amb la Càtedra UNESCO, el
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, la Delegació del Rector per a Estudiants,
el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, el Centre d’Assessorament i Dinamització de
les Estudiantes i els Estudiants (SEDI), la Fundació General de la Universitat de València i el
Patronat Sud‐Nord.
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Procés de Diàleg per a l ‘enfortiment de la cooperació valenciana
Al llarg de tot 2013 la Universitat de
València a través del Patronat Sud‐Nord ha
acollit i donat suport a la creació d’un
procés de diàleg per a l’enfortiment de la
cooperació valenciana en estreta
col.laboració9 amb la plataforma 2015 i
més. Tallers, sessions d’experts, jornades i
conferències plenàries integren aquest
procés que continua en 2014 amb nous
documents de reflexió i difusió..

La Plataforma 2015ymás i la Càtedra UNESCO d´Estudis sobre el Desenvolupament de la
Universitat de València inicien un procés obert a la participació de tots els agents socials de la
cooperació per a l’enfortiment de la cooperació valenciana. Aquest procés compta amb
diverses activitats i de divers format.
Grups de discussió: al llarg de l’any en diverses reunions s’han reunit persones que treballen
en cooperació al desenvolupament procedents d’ONGDs, Ajuntaments, Diputacions i
Universitats valencianes. En aquestes reunions i amb l’acompanyament de diversos
especialistes que han exercit de ponents sobre diverses matèries s’ha elaborat en xarxa i
participadament diversos documents conduents a la millora de procediments de gestió de la
cooperació valenciana. Aquesta mena de tallers han tractat la planificació de la cooperació, la
rendició de comptes i la comunicació en cooperació. La Cátedra UNESCO i la universitat de
València han delegat en els següents professionals la seua participació en el procés:
 Elena Mut Montalvá, prof. del departament de Treball Social i Serveis Social de
la Universitat de València , coordinadora de les pràctiques del Máster de
Cooperació al desenvolupament de la UV.
 Ana Maria Escrihuela Escrihuela, tècnica de l’àrea de projectes de cooperació
en la Fundació General de la Universitat de València
 Ximo Revert Roldan, Cap Tècnic de cooperació responsable del Patronat Sud‐
Nord.
Jornades professionals i experts: Aquestes Jornades s’ha celebrat en diverses ocasions per a
reflexionar en obert a partir de les ponències dels experts convidats.
Sessions de presentació de documents: A València, Castelló i Alacant s’han presentat els
primer documents elaborats pel Grup de Discussió. Aquestes sessions s’han programat per a
inicis de 2014.
Jornades sobre ‘Periodisme i Cooperació: el Sud als mitjans de comunicació’. La Plataforma
2015ymás i la Universitat de València, a través del Patronat Sud‐Nord i la Càtedra UNESCO
d’Estudis sobre el Desenvolupament, han organitzat unes jornades de debat que es clausuren
el pròxim 30 d’abril al Col∙legi Major Rector Peset amb una taula redona sobre periodisme i
compromís, a càrrec dels periodistes Lola Huete i Juan Carlos de la Cal.
Un centenar de periodistes i comunicadors s’han inscrit en aquestes jornades, les quals formen
part d’una sèrie d’activitats i tallers de reflexió duts a terme per ambdues entitats dins del
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marc del procés de diàleg per a l’enfortiment de la cooperació valenciana, amb la finalitat de
millorar la seua qualitat, que va arrancar el passat mes de febrer i que es perllongarà fins a
juny.
Al llarg d’aquestes jornades, s´han debatut qüestions com ara el tractament informatiu dels
països del Sud o com optimitzar el treball de les ONGD per millorar la informació sobre la
relació entre el Nord i el Sud. A més, dijous, 18 d’abril, a les 19 hores, es va celebrar una
conferència oberta al públic, a càrrec del periodista i escriptor Ramón Lobo, sobre ‘El Sud als
mitjans de comunicació’.
Les jornades són impartides per professionals de la comunicació com ara Ramón Lobo,
periodista expert en zones de conflicte. Lobo va ser corresponsal de guerra del diari El País i en
l’actualitat col∙labora amb El Periódico. També hi participaran Montserrat Boix, periodista
d’Internacional dels Serveis Informatius de TVE i fundadora de Mujeres en Red; Lola Huete,
coordinadora dels blocs del País Digital i fundadora del bloc ‘África no es un país’; i Juan Carlos
de la Cal, cofundador de Gea Photoworks, grup multidisciplinar de reconeguts professionals,
integrat per cineastes, periodistes, fotoperiodistes i guionistes, que treballen les realitats del
Sud.
El procés de diàleg per a l’enfortiment de la cooperació al desenvolupament ha estat concebut
com un espai de reflexió i proposta col∙lectiva amb la finalitat de millorar la planificació, la
rendició de comptes i la comunicació social realitzada des de les entitats locals valencianes, i
s’incardina en la revisió analítica que, sobre la cooperació a les administracions públiques
valencianes, van presentar els investigadors Juan José Iborra i Guillermo Santander en 2012.
Col∙laboren en aquest projecte, que compta amb el cofinançament del Ministeri d’Afers
Exteriors i de Cooperació, l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL) de la
Universitat de València, el Grup d’Estudis en Desenvolupament, Cooperació i Ètica (GEDCE), la
Unió de Periodistes Valencians, la Coordinadora Valenciana d’ONGD, el Col∙legi Major Rector
Peset i les universitats Jaume I de Castelló i Politècnica de València.

Aquesta Memòria d'Activitat i el document de Liquidació pressupostària del
Patronat Sud-Nord per a 2013, va ser arpovat pel Ple del Patronat amb 8 vots
a favor i 1 vot en contra, en sessió celebrada el passat 11 de març de 2014.

LIQUIDACIÓ
PLA D’ACTUACIÓ - 2013

PATRONAT SUD - NORD

1. ACTIVITATS FORMATIVES I INVESTIGACIÓ - PSN
A) Identificació.
Denominació de l’activitat

Càtedra UNESCO i Mediterrània

Tipus d’activitat

Pròpia

Identificació de l’activitat per sectors

Cooperació al desenvolupament: Formació

Lloc de desenvolupament de l’activitat

Principalment en la Comunitat Valenciana

Descripció detallada de l’activitat realitzada.
Programa de Cursos de capacitació professional en cooperació: destinats a personal universitari
(PAS tècnic o PDI) sobre “Programes europeus de cooperació al desenvolupament: formulació,
execució, justificació i avaluacio de projectes”.
Programa Convocatòria de Projectes de Cooperació UV: Formació i Sensibilització en Coop Des.
(8 projectes seleccionats / 21 presentats)
Jornades i Seminaris: Activitats Càtedra UNESCO d’iniciativa pròpia com Jornades CUD-UV,
Jornades Immigració Diversitat i Democràcia, Jornades Drets Humans Poble Saharaui, Procés
Diàleg enfortiment Cooperació Valenciana.
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat.
Tipus
Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Nombre
Estimat Realitzat
5
5

Nre. hores / any
Estimat
Realitzat
1.717
1.970

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat.
Tipus
Persones físiques
Persones jurídiques
Projectes sense quantificar beneficiaris

Nombre
Estimat Realitzat
350
822
5
7
2
3

D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat.
Objectiu
Acompliment del conveni
signat entre la Universitat
de València i UNESCO per
a la creació de la Càtedra:
educació per al
desenvolupament, foment
de la creació de càtedres
en universitats de països
empobrits, participació en
la Xarxa Civil de Càtedres i
activitat institucional de
UNESCO, foment d'equips
d'investigació entre
universitats del sud i la
càtedra.

Indicador
1. Nombre de universitats formades en
el programa UNITWIN;
2. Nombre de professors d'universitats
de països empobrits que visiten i
realitzen la seua activitat en la Càtedra;
3. Nombre d’alumnes
4. Informe anual UNESCO enviat i
aprovat.
5. Nombre de persones de la Universitat
que han superat l’acció de capacitació
professional per a treballar iniciatives de
desenvolupament humà i sostenible.
6. Presencia de la Càtedra en reunions i
fòrums d’àmbit estatal i internacional.

Quantificació
Estimat
Realitzat
1.- 4
1. 3
2.- 5
2. 3
3.- 822
3. 350
4. Realitz 4.- Fet i
aprovat
ació
5.- 136
5. 120
6.- 3
6. 3

2.

ACTIVITATS DE COOPERACIÓ I SENSIBILITZACIÓ – PSN.

A) Identificació.
Denominació de l’activitat

Cooperació universitària i sensibilització, publicacions i
premi Manuel Castillo

Tipus d’activitat

Pròpia

Identificació de l’activitat per sectors

Cooperació Institucional i universitària

Lloc de desenvolupament de l’activitat

Principalment a la Comunitat Valenciana, encara que
es col·labora en xarxa per a l’execució d’un projecte de
cooperació internacional.

Descripció detallada de l’activitat realitzada.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Campanya Cultura per Aliments Fac. Filologia
Congres CUVRIC VI Congres Estatal Coop i Univ.
Informes (PACI, SIUV, Enquestes Coop, Rectorat, II Pla Estratègic Coop)
Ucraina 2000
Publicacions
Revista EDHC
Premis Manuel Castillo: Convocatòria, Jurat i lliurament Premis
Audiovisual sobre Cooperació Sud-Nord i Família Castillo
Activitats institucional: reunions, fòrums, comissions, xarxes en representació Coop UV.

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat.
Tipus

Nombre
Estimat Realitzat
5
5

Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Nre. hores / any
Estimat
Realitzat
2.762
2.854

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat.
Tipus
Persones físiques
Persones jurídiques

Nombre
Estimat
Realitzat
21.000
21.940
5
23

D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat.
Objectiu
Sensibilitzar a la comunitat
universitària en la superació de
la pobresa, les desigualtats i els
criteris de l'agenda internacional
per al desenvolupament global.
Foment de relacions amb altres
agents de la cooperació al
desenvolupament en el territori,
extensió de la cooperació UV a
àmbits externs a la acadèmia.
Presència i participació de la
cooperació de la UV en fòrums
comuns. Orientació als propis

Indicador
1. Participació de
membres de la comunitat
universitària en activitats
realitzades;
2. Elaboració en format
electrònic i a l’abast de la
societat.
3. Recollida de dades
sobre els resultats
quantificats de la AOD de
la UV per informar
institucionalment a OCUD.

1.
2.

3.

4.
5.

Quantificació
Estimat
Realitzat
1.- 15.900
15.000
2.- 346
300
descàrregues
descàrreg
ues del
document.
Dades
3.- 82%
recollides
recollit
> 80 % de
les dades
existents.
Edició d’un
4.- Dos títols
títol
impresos
Realització
5.- Publicat

universitaris sobre la gestió de la
cooperació en la UV i les
iniciatives en marxa existents.
Estimular la investigació i difusió
en
cooperació
al
desenvolupament
humà
i
sostenible
de
la
pròpia
universitat de valència i de
textos de qualitat científica en la
matèria. Presència de la UV en la
producció editorial espanyola en
aquests temes. Millorar l'edició
dels resultats de la investigació
en cooperació i desenvolupament
humà.
Convocatòria per promoure la
investigació en cooperació al
desenvolupament,
pau
i
desenvolupament humà entre els
universitaris i els mitjans de
comunicació
(periodistes)
espanyols.

4. Edició d’un nou títol de
la col·lecció La Nau
Solidària
5. Creació i edició d’un
nou format editorial àgil
de Quaderns de
cooperació UV
6. Nombre de propostes
que la comunitat
universitària PDI envia a
partir del resultat de les
seues investigacions.
7. Nombre de
candidatures presentades
al Premi
8. Nombre d'assistents a
l'acte de lliurament del
Premi.
9. Repercussió en premsa
de la convocatòria i de
l’acte de lliurament del
Premi.

6.
7.
8.
9.

5
30
100
Aparició
en més de
tres
mitjans de
comunicac
ió

el primer
número de
Revista EDHC en
paper i
digital
gratuït.
6.- 14
7.- 48
8.- 128
9.- 6
10.Documental
executat.

3.

ACTIVITATS DE BEQUES I AJUDES A L’ESTUDI – PSN.

A) Identificació.
Denominació de l’activitat

Beques i ajudes a l’estudi

Tipus d’activitat

Pròpia

Identificació de l’activitat per sectors

Cooperació: mobilitat i educació per al desenvolupament

Lloc de desenvolupament de l’activitat

UV i convocatòries estatals

Descripció detallada de l’activitat realitzada.
El Patronat Sud Nord ha gestionat i controlat pressupostàriament els següents programes de beques
encomanats per la UV: Mobilitat per convenis de cooperació 2012; Beques Magrib 12/13; Beques
Dona i Desenvolupament 12/13; Beques col·legis majors 12/13; Mobilitat convenis de cooperació
2013; Beques Joves Investigadors 2013; Beques Arcadi Gotor 12/13; Beques El Salvador 2013
Beques Haití 12/13; Programa Voluntariat Universitari UN 11-12; Acciones especifiques 2012
Beques Magrib - Mediterrània 13/14; Beques Dona i Desenvolupament 13/14; Beques Haití 20132014; Beques Màster Cooperació 13/14
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat.
Tipus

Nombre
Estimat
Realitzat
3
4

Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

Nre. hores / any
Estimat
Realitzat
1.487
1.243

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat.
Tipus

Nombre
Estimat
172
20

Persones físiques
Persones jurídiques

Realitzat
215
10

D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat.
Objectiu
- Gestionar els programes i
controlar pressupostàriament els
programes de mobilitat
encomanats per la UV.
- Assessorar en la correcta
execució dels programes.

1.

Indicador
1. Nombre de programes
gestionats.
2. Grau de satisfacció dels
becaris en el programa.
3. Elaboració d’un pla de
millora en l’execució dels
programes

Quantificació
Estimat
Realitzat
1. 120% 1
1. 100 %
2. Apte.
2. Apte
3. Elaboració
3. Elaborat,
lliurat i
modificat
pel servei
de
Relacions
Internacio
nals

Des de el Patronat Sud Nord, s’han gestionat tots els programes assignats al pressupost de
beques de la Comissió 0.7 i a mes s’ha gestionat per indicació del servei de Relacions
Internacionals, la gestió de les beques per al Màster en Cooperació de la UV no prevista
inicialment i finançada per la GVA.

4. ACTIVITATS D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ – PSN.
A) Identificació.
Denominació de l’activitat

Centre Documentació en Cooperació

Tipus d’activitat

Pròpia

Identificació de l’activitat per sectors

Cooperació: Informació i documentació

Lloc de desenvolupament de l’activitat

Principalment en la Comunitat Valenciana.

Descripció detallada de l’activitat realitzada.
Activitats dirigides a informar, gestionar documentació i difondre allò relacionat amb la
cooperació al desenvolupament i solidaritat: gestió de fons documental, bases de dades
especialitzades, assessorament documental, manteniment de web institucional, recopilació de
dades, atenció usuaris presencial i virtual.

B) Recursos humans utilitzats en l’activitat.
Tipus

Nombre
Estimat Realitzat
4
4

Personal assalariat
Personal amb contracte de serveis
Personal voluntari

2

2

Nre. hores / any
Estimat
Realitzat
2.884
2.783
600

450

C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat.
Tipus

Estimat
3.000
500

Persones físiques
Persones jurídiques

Nombre

Realitzat
3000
500

(*) Degut al format virtual dels serveis que presenta el Centre de Documentació InfoSud, el nombre
d’usuaris potencials o beneficiaris és molt superior i difícil de quantificar.

D) Objectius i indicadors de realització de l’activitat.
Objectiu
Facilitar eines d’investigació sobre
cooperació al desenvolupament;
actualitzar i difondre les activitats
de cooperació de la UV a la
societat; mantenir actualitzat els
fons documental especialitzat;
facilitar l’accés a la informació i
consulta de qualsevol usuari.

Indicador
1. Increment dels
fons documental per
adquisicions i
novetats;
2. Consultes a la
web institucional;
3. Nombre de
consultes al servei
de referència virtual;
4. Tenir
actualitzades les
bases de dades
HelpCUD i BibMigra.

Quantificació
Estimat
Realitzat
1. S’han afegit 250
1. Afegir més
volums.
de 100
volums.
2. S’han fet més
2. Més de 700 de 700 consultes.
consultes.
3. S’han resolt
3. Més de 350 més de 350
consultes virtuals i
consultes.
més de 2500
4.Actualització presencials
4. El 100 %
realitzat

E) Recursos econòmics utilitzats per l’entitat.

F)

RECURSOS ECONÒMICS OBTESOS PER L’ENTITAT

Liquidació Pressupost Executat en 2013
PATRONAT SUD-NORD
Cooperació al Desenvolupament Universitat de València. Fundació
General.
Suma de IMPORT BRUT

PROGRAMA

ACTIVITAT

BEQUES I AJUDES A L'ESTUDI
(COMISSIO 0,7)

Accions especifiques 2013 Ver desgloses
Beques Arcadi Gotor 2012-2013
Beques C.M. Rector Peset 2013-2014
Beques col·legis majors 2012-2013
Beques Dona i Desenvolupament 2012-2013
Beques Dona i Desenvolupament 2013-2014
Beques El Salvador 2013
Beques Haiti 2012-2013
Beques Haití 2013-2014
Beques Joves Investigadors 2013
Beques Magreb 2012-2013
Beques Magreb 2013-2014
Beques Màster Cooperació 2013-2014
Beques programa Voluntariat NN.UU. 2012
Mobilitat Convenis Cooperació 2013
Movilitat Convenis cooperació 2012

Total BEQUES I AJUDES A L'ESTUDI
(COMISSIO 0,7)
CÀTEDRA UNESCO
Activitat Institucional
Activitat Institucional REEDES Congrés Santander
Adelina Gimeno- Projecte Càtedra UNESCO
Altres
Comissions Bancàries i TPVs
Convocatoria Càtedra UNESCO
Curs 2 Capacitació UE Cooperació "Programes Europeus per a la
cooperació al desenvolupament I. Formació especialitzada" (2012)
Curs 3 A Capacitació UE Cooperació (Salut i drets humnans) 2013
Curs 3 B Capacitació UE Cooperació (Cultura i educació per al
desenvolupament)
Curs 3 C Capacitació UE Cooperació (Avaluació de projectes europeus)
Curs Càtedra UNESCO
Curs Estiu Gandia
Jornada CUD Universitat 2012 (III)
Jornades "Immigració, diversitat i democràcia". XIX Jornades.
Jornades "Immigració, diversitat i democràcia". XVIII Jornades.
Jornades Drets Humans del poble saharaui
Jornades Unió Europea i Cooperació de la Generalitat Valenciana
José Miguel Soriano- Projecte Càtedra UNESCO
Presentació Help CUD. Protocol
Proces Dialeg Coop Valenciana
Taller RAC UPV de la Càtedra UNESCO
Total CÀTEDRA UNESCO
COOPERACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Activitat Institucional
Activitat Institucional REEDES Congrés Santander
Jornada CUD Universitat 2013 (IV)
Ucraïna 2000
VI Congrés Universitat y Cooperació al Desenvolupament.
Total COOPERACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ
DESPESES GENERALS
Despeses de Gestió
Despeses de personal
Total DESPESES GENERALS
INFOSUD
Adquisició de fons documental
Helpcome
Manteniment InfoSud
Total INFOSUD
PREMIS MANUEL CASTILLO
Acte Lliurament Premis
Convocatoria Premis Manuel Castillo
Total PREMIS MANUEL CASTILLO
PUBLICACIONS

Total PUBLICACIONS

Total general

Audiovisual Manuel Castillo i el Patronat Sud-Nord
E-DHC
VOLUM 2 Investigació i Educació per al Desenvolupament

Total
3.822,50
15.290,00
6.800,00
24.031,92
34.255,15
11.618,42
6.255,13
8.883,72
3.701,55
93.443,55
50.295,99
6.667,61
9.388,13
13.746,31
60.347,84
1.916,38

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

350.464,20 €
1.522,58 €
20,00 €
2.034,06 €
1,50 €
28,03 €
105,27 €
1.088,19 €
3.255,49 €
2.314,04 €
1.722,15 €
31,75 €
3.478,12 €
70,85 €
812,33 €
200,00 €
2.913,67 €
6,65 €
3.885,82 €
18,00 €
31,80 €
1,50 €
23.541,80 €
318,50 €
79,70 €
2.159,08 €
1.690,04 €
536,10 €
4.783,42 €
3.241,92 €
177.691,47 €
180.933,39 €
4.617,49 €
8,25 €
5.829,78 €
10.455,52 €
6.756,82 €
1.253,28 €
8.010,10
10.320,95
3.167,78
1.438,78
14.927,51

€
€
€
€
€

593.115,94 €

