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Memòria de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau 

(IUDESP) 

L’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau es constitueix per a la recerca, docència 

i sensibilització sobre temes relacionats amb la pau i el desenvolupament social. En les seues activitats 

l’IUDESP intenta transmetre valors de pau, solidaritat i diversitat entre les persones, les cultures i els 

pobles, contribuint en la seua tasca al desenvolupament dels drets humans, la defensa de la justícia 

social i la protecció del medi ambient. Acadèmicament, pretén aconseguir un diàleg entre disciplines 

o àrees de coneixement, per tal que les aplicacions pràctiques d’uns tinguen el suport d’elaboracions 

teòriques i de recollida de dades empíriques d’altres. Tot això des d’una òptica que va més enllà de 

l’estrictament local i mantenint el caràcter transversal de la perspectiva de gènere. 

Llibre premiat per l’Acadèmia de Cinema         Imatge d’un seminari permanent 

 

1. Formació 

Cada any es duen a terme diferents activitats amb l’objectiu de millorar la formació tant acadèmica 

com personal de l’estudiantat. 

 

1.1 Doctorat 

Aquest curs s’ha rebut l’informe d’avaluació favorable per a la verificació del nostre doctorat, per 

part del programa VERIFICA de l’ANECA que regula els ensenyaments oficials de doctorat. Hi ha 

actualment 79 estudiants investigant per a les seues tesis i 7 s’han defensat aquest curs acadèmic, 

d’estudiants provinents de Xile, Colòmbia, El Salvador, Espanya,  Ghana i Veneçuela. 

 

1.2 Seminaris permanents 
• El 9 de novembre es realitzaren dues presentacions: 

• Nos Aldás, Eloísa, Iranzo, Amador i Farne, Alessandra (2012) “La eficacia cultural de la 

comunicación de las ONGD: aportaciones para su revisión desde los discursos de los nuevos 

movimientos sociales”. Cuaderns d’Informació i Comunicació, CIC,nº17. 

• Pinazo, D. & E. Nos Aldás (2012): “Developing Moral Sensitivity Through Protest Scenarios 



In International NGDOs Communication”. Article en segona fase de revisió en el 

Communication Research Journal. 

• El 18 de gener el títol de la sessió va ser “Desarrollo sostenible y sistema financiero: 

Percepción de la sociedad ante los criterios de inversión socialmente responsable”, a càrrec 

d’Elena Escrig. 

• L’1 de març, sessió amb el tema les inversions financeres i armament, a càrrec de Jordi Calvo, 

investigador del Centre Delás i col·laborador extern de l’IUDESP. 

• El 26 d’abril la sessió va ser a càrrec de Consol Aguilar i va tenir el títol “La tertúlia literària 

dialògica de LIJ i l’alfabetització digital”. 

• El 24 de juny dicussió metodològica “Evaluación e indicadores de sensibilidad moral en la 

comunicación actual de movimientos sociales” amb els professors convidats de la Universitat 

Complutense, Igor Sábada i Antón Álvarez. 

 

1.3 Cursos 

Cada any es duen a terme diferents activitats amb l’objectiu de millorar la formació tant 

acadèmica com personal. Aquest any s’ha fet un taller de metodologia i revisió de la literatura 

amb la finalitat de proporcionar una orientació a l’estudiantat en la seua investigació. Aquest 

curs va ser realitzat per professorat internacional (Dr. Andreas Oberprantacher de la 

Universitat de Innsbruck i Dr. Daniel L. Smith-Christopher de Loyola Marymount University, 

L.A., EUA), i el curs es va impartir en llengua anglesa. 

L’IUDESP organitza el curs d’estiu Movimients socials, comunicació i ciutadania, que es 

realitzarà del 15 al 18 de juliol amb la participació de representants d’ONG de canvi social i 

reconeguts investigadors. 

 

2. Investigació 

 

Projectes d’investigació: 

• El projecte P1-1A2009-07: Epistemologia i investigació per a la pau. Necessitat d’una nova 

fonamentació epistemològica de la investigació per a la pau des d’una perspectiva filosòfica. 

Finalitzà el seu període d’investigació a finals de 2012. Investigadora principal: Irene 

Comins Mingol. Pla de promoció de la investigació. 

• Projecte CSO2012-34066: Avaluació i indicadors de sensibilitat moral en la comunicació 

actual dels moviments socials. Es desenvoluparà des de l’1 de febrer de 2013 fins al 31 de 

gener de 2016. Investigadora principal: Eloísa Nos Aldás. Ministeri d’Economia i 

Competitivitat. 

• Projecte P1-1A2012-05: De víctimes a indignats: visibilitat mediàtica, migració d’imatges, 

espectacularització dels conflictes i processos de transformació social cap a una cultura de 

pau. Es desenvoluparà des de l’1 de febrer de 2013 fins al 31 de gener de 2016. Investigador 

principal: Vicente Benet Ferrando. Pla de promoció de la investigació. 

• Projecte ES-2010-BEM-0511668344: Communiquer en réseau pour le développement, on 

l’IUDESP col·labora com a participant associat, des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 de 

desembre de 2015, dins del marc de la convocatòria de la Unió Europea, Acteurs non 

étatiques et autorités locales dans le développement: Sensibilisation du public sur les 

questions de développement, et appui à l’éducation au développement dans l’union 

Européenne. 

 



El grup d’investigació 030 Filosofia, Comunicació i Educació per a la Pau i el  

Desenvolupament, de la UJI, continua a partir d’ara ja com grup consolidat, distingit pel 

seu alt rendiment. 

 

3. Publicacions 

Dins les diverses publicacions realitzades pels diferents membres del IUDESP destaquem: 

• El cine español. Una historia cultural, del professor de l’UJI Vicente J.Benet. Que va rebre el 

reconeixement de la Acadèmia de Cinema amb el premi Muñoz Suay 2013, pel seu treball 

sociohistòric des d’els orígens del cinema espanyol fins a l’època actual. 

• “Developing Moral Sensitivity Through Protest Scenerios in International NGDOs’ 

Communication” article publicat a la revista Comunication Research (en el primer quintil de 

revistes de comunicació) pels investigadors de l’IUDESP Daniel Pinazo i Eloísa Nos. 

També es va realitzar una presentació de llibres per a divulgar les investigacions de l’Institut 

plasmades en publicacions al llarg dels últims anys. Aquests són els llibres que es van presentar: 

• Comunicación y cultura de paz, amb Alfonso Cortés González i Marcial García López com a 

editors i autors. 

• Comunicación para la paz en acción/Comunication for Peace in Action, amb Eloísa Nos 

Aldás, Ignacio Matín Galán i Fatuma Alí com a editors i autors. 

• Migraciones y cultura de paz: educando y comunicando solidadirad, amb Eloísa Nos Aldás, 

Eduardo Sandoval Forero i Álex Iván Arévalo Salinas com a editors i autors, entre altres. 

• El Banquete de Safo, autora: Andrea Francisco. 


