
La Universitat de València des de 1995 destina el 0’7 
del seu pressupost a iniciatives de cooperació al 
desenvolupament. En aquests vint anys els projec-
tes de cooperació on participa la Universitat, les 
beques i les accions de sensibilització s’han multipli-
cat, i són cada vegada més estudiants propvinents 
de països en vies de desenvolupament els qui 
acaben els seus estudis en aquestes aules. Tot això 
no seria possible sense l’aportació personal dels 
qui, treballant  o estudiant en la Universitat, decidei-
xen col·laborar amb el  0’7 de les seues nòmines  o 
del cost de la seua matrícula.

La cooperació universitària al desenvolupament deu 
de fonamentar-se en la formació i qualificació de 
persones i en la transferència de coneixement, però 
també en prestar suport especialitzat i científic a 
iniciatives de cooperació que naixen de la nostra 
societat, especialment la valenciana. 

Aquesta Universitat pública té com a manament 
estatutari “contribuir al desenvolupament del 
pobles i a la pau”. 

Aquest és el programa d’activitats de la I Setmana 
de Cooperació que proposem per a formar-nos, 
informar-nos i participar: l’objectiu és conèixer de 
prop els programes i recursos que la Universitat de 
València posa a l’abast de tota la comunitat universi-
tària des de la cooperació universitària al desenvo-
lupament que tenim en marxa.

La Universitat de València i cadascú de nosaltres, 
tenim uns mateixos objectius que complir i una 
responsabilitat universal que compartir. La teua 
implicació té resultats en el desenvolupament humà. 

I SETMANA 

LA

EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

UNIVERSITÀRIA

AL DESENVOLUPAMENT

COOPERACIÓ

COL·LABOREN: Fundació General de la Universitat 

de València / Servei d’Informació i Dinamització 

dels Estudiants (SEDI) / Servei de Relacions 

Internacionals i Cooperació / Càtedra UNESCO 

d’Estudis sobre el Desenvolupament de la Universitat 

de València / Observatori del Refugi / Observato-

rio de Nutrición y Seguridad Alimentaria para el 

Mundo en Desarrollo 

Del 15 al 18 

                      
    Desembre 2014

www.fundacio.es/cooperacio/sudnord 

ORGANITZA: 



9:00h

 

12:00/14:00 h. Saló d’Actes de la Facultat de CC. 

Socials de la Universitat de València.

TALLER II: La importància de la cooperació en la pobla-

ció infantil.

Part 1: Projecte Wilka. 

Ponent: Carlos Gómez García, autor del llibre WILLKA i 

coordinador del projecte WILLKA, una novel·la per a 

construir una escola.

Part 2: Contes al voltant del Món i VOCES: escriptura 

creativa i cooperació. 

Ponents: Maria Alcantud, professora ajudant del Dpt. de 

Didàctica de la Llengua i la Literatura (àrea d’ Anglès). 

Universitat de València. Juan Merín, director de la Funda-

ción VOCES para la Conciencia i el Desarrollo.

18 DESEMBRE. CAMPUS BLASCO IBAÑEZ.

16.00/20.00 h. Aula Magna – Facultat de Medicina.

TALLER III: Planificació de la acció humanitària en el 

sector Salut. 

Ponent: Ricardo Angora, grup d’acció humanitària de 

Médicos del Mundo.

Inscripció als Tallers: gratuïta fins completar afora-
ment en www.fguv.org/cursos-cooperacion 

Les persones inscrites assistents als Tallers podran dispo-
sar d’una certificació de la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre 
el Desenvolupament.

Tots els actes del programa estan oberts al públic, excep-
te els Tallers que serà necessària la inscripció prèvia. 

Web: www.fundacio.es/cooperacio/sudnord 
Correu: patronat.sudnord@uv.es 

15 DESEMBRE. EDIFICI DE RECTORAT.

10:00/10:45 h. Vestíbul superior de l’Edifici Rectorat.

Inauguració de la Setmana de la Cooperació  Universitària 

al Desenvolupament en la Universitat de València.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: El 0’7 i la cooperació 

al desenvolupament de la Universitat de València en 

les teues mans. 

Esteban Morcillo Sánchez, Rector de la Universitat de 

Valencia.

10:45/11:45 h. Saló d’Actes de Rectorat, 1ª planta.

CONFERENCIA: Reptes de la Cooperació Universitària 

i Científica per al Desenvolupament en l'agenda espan-

yola post-2015. 

Ponent: Sergi Farré, Cap del Departament de Cooperació 

Universitària i Científica. Agència Espanyola de Coopera-

ció Internacional al desenvolupament AECID.

11:45/12:15 h. Saló d’Actes de Rectorat, 1ª planta.

PRESENTACIÓ: Premis Lluis Vives de projectes de 

cooperació a la Universitat de València. 

Presenta: Guillermo Palao, Vicerector d'Internacionalització i 

Cooperació de la Universitat de València.

12:15/12:45 h. Saló d’Actes de Rectorat, 1ª planta.

La Col·lecció editorial “La Nau Solidària”.  

Presenta: Jose Miguel Soriano, delegat del Rector per a 

Cooperació al Desenvolupament de la Universitat de 

València i President Executiu del Patronat Sud-Nord.

12:45/13:30 h.Vestíbul superior de l’Edifici Rectorat.

Café i tertúlia amb productes de comerç just. 

  

16 DESEMBRE. CAMPUS DE BURJASSOT.

9:30/10:30 h. Vestíbul de l’aulari Interfacultatiu de 

Farmàcia. 

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ: Universitat Solidària

Cooperació de la Universitat de València.

Presenta: Guillermo Palao, Vicerector d'Internacionalització i 

Cooperació de la Universitat de València. Jose Miguel 

Soriano, delegat del Rector per a Cooperació al Desenvo-

lupament de la Universitat de València i President Execu-

tiu del Patronat Sud-Nord. Cristóbal Suria, gerent de la 

Fundación General de la Universitat de València.

16:00/20:00 h. Saló de Graus. Facultat de Farmàcia.

TALLER I: Antropometria en cooperació al desenvolu-

pament i ajuda humanitària. 

Ponents:  María Dolores Marrodán Serrano, Co-directora 

del Grup de Investigació EPINUT-UCM. María Dolores 

Cabañas Armesilla, Co-directora del Grup de Investiga-

ció EPINUT-UCM. Amador Gómez, Director Tècnic de 

Acción Contra el Hambre. España.

17 DESEMBRE. CAMPUS DE TARONGERS.

10:00/11:00 h. Saló d’Actes de la Facultat de CC. 

Socials de la Universitat de València.

CONFERENCIA: Passions i dilemes del voluntariat 

universitari: una mirada des del sud. 

Ponent: Ximo García Roca, expert en voluntariat interna-

cional i cooperació al desenvolupament. 

Presenta: Jose Miguel Soriano, delegat del Rector per a 

Cooperació al Desenvolupament de la Universitat de 

València i President Executiu del Patronat Sud-Nord.

11:00/11:30 h

PRESENTACIÓ: Revista electrònica d’estudis sobre 

cooperació i desenvolupament humà a la Universitat: 

E-DHC.  

Presenta: Joan Lacomba, director de la Revista E-DHC i 

prof. del Dept. Treball Social i Servies Socials de la 

Universitat de València.

Modera: Ximo Revert Roldán, cap tècnic de cooperació 

del Patronat Sud-Nord. 

Angel Herráez
Rectángulo


