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Memòria de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau 

L'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP) es constitueix per a la recerca, 

docència i sensibilització sobre temes relacionats amb la pau, la comunicació 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, i vol contribuir, amb el seu treball, 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 d'allò estrictament local i mantenint el caràcter transversal de la 

perspectiva de gènere. 

    
Inauguració del Congres Internacional Comunicambio 2015 

1. Formació 

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

investigadora dels seus membres i estudiants. Entre aquestes activitats de formació podem destacar 

el programa de doctorat, els seminaris d'investigació permanent, cursos d'estiu, congressos, així com 

altres cursos de metodologia d'investigació. 

1.1 Doctorat 

Actualment, a aquest programa hi ha matriculats 91 estudiants internacionals en fase d'investigació i 

elaboració de les seues tesis. 

Al curs acadèmic 2014-2015 s'ha defensat set tesis doctorals d'estudiants provinents de Veneçuela, 

Itàlia, Marroc, Equador, Espanya i Colòmbia  amb menció internacional de tres d'elles. 

 

1.2 Seminaris permanents 

Relació de seminaris per data: 

• 7 de novembre de 2014. La condición de víctima: conceptualizacion y representaciones. Amb 

Sonia García López i Sonia Núñez Puente. 

• 18 de novembre de 2014. Violaciones de derechos humanos: el genocidio de Guatemala. Amb 

Wilson de los Reyes i Sergio Pinto Briones. 

• 18 de desembre de 2014. Líneas de investigación y proyectos del IUDESP. 

• 29 de gener de 2015. Líneas de investigación y proyectos del IUDESP (Continuació). 

• 12 de febrer de 2015. ¿Ethnos o demos? Los dilemas del reconocimiento del colectivo roma 

como sujeto en la UE. Amb Ismael Cortés Gómez. 

• 23 d'abril de 2015. Fragmentos de la revolución mexicana en el cine. Amb Carlos Belmonte 

Grey. 

• 4 de juny de 2015. ¡No nos representan! Performatividad como cine militante, el archivo del 



15M. Amb Steven Marsh. 

 

1.3 Cursos 

En el marc de la programació dels Cursos d'Estiu de l'UJI, investigadors de l'IUDESP han organitzat 

dos cursos: de seminaris per data: 

• Curs d'estiu: Drets dels xiquets i xiquetes i Educació per a la Pau. Coordinadora Sonia París 

Albert. 

• Curs d'estiu: el cinema espanyol, trobada amb els espectadors. Coordinador Vicente Benet i 

Rafael Rodriguez Tranche. 

• Participació de Eloisa Nos i Alessandra Farné com ponents convidats per la Coordinadora de 

ONG pel Desenvolupament a Espanya en el curs, Comunicación y contrapoder ciudadano, 

que va tenir lloc en Madrid els dies 27 i 28 de maig. 

 

2. Investigació 

Es duen a terme els projectes d'investigació següents: 

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

actual dels moviments socials. És desenvoluparà des de l'1 de febrer fins al 31 de gener de 

2016. Investigadora principal: Eloísa nos Aldás. Ministeri d'Economia i Competitivitat 

(MINECO) 

• 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. És 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 

l'UJI continua com grup consolidat, distingit pel seu alt rendiment. 

 

3. Comunicacions 

Comunicambio 2015, aquest Congrés Internacional de Comunicació, Societat Civil i Canvi Social 

organitzat pel IUDESP amb la col·laboració d'una xarxa de grups d'investigació i entitats 

representants de la societat civil, es va celebrar del 20 al 22 de maig de 2015 dintre del marc d' una 

llarga trajectòria de recerca i iniciatives per el canvi social destacant dos projectes d'investigació duts 

a terme pel  IUDESP seu de Castelló: 

• Avaluació i indicadors de sensibilitat moral en la comunicació actual dels moviments socials, 

finançat pel Ministeri d'Economía i Competitivitat. 

• De víctimes a indignats: Visibilitat mediàtica, migració de imatges, espectacularitzacions dels 

conflictes i processos de transformació social cap a una Cultura de Pau, financiat per la 

Universitat Jaume I. 

A més a més, aquest congres donava continuïtat a les quatre edicions del Congrés d'Educació pel 

Desenvolupament en el marc de l'Institut D'Estudis sobre Desenvolupament i Cooperació 



Internacional HEGOA, i la cinquena edició del Fòrum Educació, Comunicació i Ciutadania. 

Així mateix, cal destacar que el congrés va tindre un impacte notable a les xarxes socials, 

especialment en la sessió d'experiències ciutadanes de l'última jornada amb Mara Blanca Stop 

Rumores, Feminicidio y Fíltrala que va tindre una gran projecció en Twiter. 

 

4. Publicacions 

Dins les diverses publicacions realitzades pels diferents membres de l'IUDESP destaquem: 

• ARÉVALO SALINAS, Álex Iván (2014): El movimiento social Toma la tele y sus estrategias 

de sensibilización a través de Youtube. En Gonzálvez Vallés, J. E. (coord): Redes sociales y lo 

2.0 y 3.0 (pp. 41-57). Madrid: Visión libros. 

• GÁMEZ FUENTES, Mª José (2015): Women and violence in contemporary Spanish cinema: 

La vida secreta de las palabras (2005), Mataharis (2007) and Elisa K. (2010). International 

Journal of Iberian Studies, 28(1). Doi:10.1386/ijis.28.1.63_1. 

• GÁMEZ FUENTES, Mª José (2015):  Feminisms and the 15M Movement in Spain; Between 

Frames of Recognition and Contexts of Action. Social Movement Studies: Journal of Social, 

Cultural and Political Protest. Doi:10.1080/14742837.2014.994492. 

• GÁMEZ FUENTES, Mª José, NOS ALDAS, E. & Farné, A. (2015): Communication towards 

Equiality in the European Higher Education Area: Building Capacities for Social Change with 

Spanish Undergraduates. The International Journal of Learning in Higher Education, 22(3), 33-

44. 

• IRANZO, A i FARNE, A. (2014): Herramientas de comunicaión para el Tercer Sector: el uso 

de las redes sociales por las ONGD catalanas. En Commons. Revista de Comunicación y 

Ciudadanía digital, 3(1), 28-55. Revista Indexada en ISOC- Latindex. 

• MOLINER MIRAVET, L. i FRANCISCO AMAT, A:Toma tu Barrio. Mapa social de Ruzafa 

antes, durante y después de la llegada del 15M. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciéncias 

Sociales. 5(1), 57-70. 

• NOS ALDÁS, Eloísa, (2015): Activisim, Transmedia Storytelling and Empowermnet. En Banu 

Baybars-Hawks (ed.), New Media Politics: Rethinking Activism and National Security in 

Cyberspace (pp. 78-94), Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 

• NOS ALDÁS, E., SEGUI-COSME, S & IRANZO, A.(2015): Evaluación e indicadores de 

eficacio cultural. Un análisi crítico desde los criterios de éxito de la comunicación actual de los 

movimientos sociales en España: la resonancia cultural en el caso de la PAH. En chaparro, M. 

(Ed). Medios de proximidad: Participaición social y políticas públicas. Málaga; Fragua-

COMandalucía 

• NOS ALDÁS, E., AREVALO SALINAS, A. & FARNE, A.(2015) (Eds): #comunicambio: 

Comunición y Sociedad Civil par el Cambio Social/Communiction and Civil Societry for 

Social Change. Castellón: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) 

Universitat Jaume I ISBN 978-84.606-8658-3 

 


