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1. 

ANTECEDENTS DEL DIAGNÒSTIC 
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El present diagnòstic s'emmarca en el projecte “Difonent la veu dels Pobles del Sud 
i els drets globals en les universitats valencianes: xarxes Nord-Sud entre comunitat 
universitària i OSC en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible”, 
finançat per la Generalitat Valenciana en la seua convocatòria d'Educació per a la 
Ciutadania Global i sensibilització de l'any 2017, executat per l'organització 
Aliança per la Solidaritat. El projecte se centra en les universitats públiques 
valencianes, concretament en la Universitat de València i la Universitat Politècnica 
de València. 

Així, l'objectiu específic del projecte és augmentar en la comunitat universitària 
valenciana el compromís amb la lluita pels Drets Humans i el compliment dels ODS 
a través del coneixement, la investigació, la formació, la sensibilització i la creació 
de xarxes entre Universitat i societat amb agents del Sud (Àfrica i Llatinoamèrica) i 
de la Comunitat Valenciana. 

Amb aquest objectiu, les activitats del projecte se centren en els focus següents: 

1) Enfortir les relacions dins de la comunitat universitària valenciana i articular 
xarxes per a compartir i millorar el coneixement de la cultura i les epistemologies 
provinents dels pobles del Sud global, creant per a això espais de reflexió 
conjunta entre agents socials i universitaris, del Nord i del Sud, que treballen les 
epistemologies del Sud. 

2) Capacitar l'alumnat universitari en epistemologies del Sud1 , amb particular 
incidència en els feminismes altres i connexions glocals al Nord i al Sud amb la 

                                                                      

1 Des del projecte comprenem el Sud com a resposta a la colonització i a la colonialitat des d'una 

perspectiva sociocultural, econòmica i política que depén molt de la posició, personal i col·lectiva, 

que es té dins del sistema mundial, blanc, cisheteropatriarcal, capitalista, hegemònic, biocida, 
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finalitat d'augmentar-hi la sensibilització i el compromís en defensa dels Drets 
Humans globals. 

Per tal assegurar l'apropiació del projecte, es va crear un grup de treball sota les 
premisses següents: 

1) Comptar amb persones que tinguen una alta motivació i implicació en la 
iniciativa, de manera que puguen mobilitzar altres persones del seu entorn. Es 
busca l’enfortiment d’una xarxa intrauniversitària amb un nucli estable de treball 
que permeta un creixement sostenible a través de la incorporació progressiva 
d'altres agents. 

2) Disseny d'activitats de manera participativa amb el grup de treball del projecte, 
compost per persones de dins i fora de la comunitat universitària (professorat, 
personal investigador, persones pertanyents a les OSC i que treballen difonent 
les cultures dels pobles del Sud), del Sud (origen i migrants) i valencianes. 

3) Epistemologies i construcció de noves alternatives dins de la Universitat, i 
introduir-hi temàtiques relacionades amb cultures-etnocentrismes-feminismes 
del Sud. Mostrar altres epistemologies permet traure als pobles del Sud dels 
espais únics de solidaritat per a situar-los al nivell de productors de coneixement 
i contribució global, sense la qual cosa no és possible una construcció en igualtat 
a nivell global. 

4) Incorporar processos de reflexió crítica directa de la comunitat universitària, 
tant de professorat i personal investigador com de l'alumnat, envers la seua 
situació actual, els seus compromisos i funció social, així com l’absència de 
continguts i autors del Sud. 

5) Ús de metodologies actives, innovadores, participatives i horitzontals, com ara 
les incloses dins de les epistemologies del Sud. També es valora l'experiència 
directa de protagonistes provinents del Sud com a portadors de la seua cultura, 

                                                                                                                                                                                                                   
urbanocèntric, cristianocèntric, edadista i capacitista (definició consensuada en el grup motor que 

elabora el present diagnòstic). 
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coneixements i vivències per a poder intercanviar amb les societats del Nord 
(valenciana). 

6) Treballar conjuntament amb tota la comunitat universitària: d'una banda, amb el 
professorat i personal investigador, pel seu alt impacte com a agent 
multiplicador i per la seua aportació a la sostenibilitat de cara al futur; d'altra 
banda, amb l’alumnat, per a promoure’n un compromís actiu en la construcció de 
drets globals des del seu paper com a ciutadania en general, el seu paper com a 
comunitat universitària i la seua acció en l'àmbit local-global. En aquest punt és 
de gran importància comptar amb alumnat i personal investigador provinent del 
Sud, ja que principalment en ells recau el compromís i la responsabilitat de 
promoure les epistemologies del Sud en les universitats valencianes. 

Per aquesta raó, en el projecte es treballa amb dos grans col·lectius universitaris: el 
professorat i personal investigador i l'alumnat (de grau i de màster). Amb el 
professorat, com a part del grup motor de treball, se segueix la lògica informació-
investigació-intercanvi i articulació de coneixement-mobilització, mentre que amb 
l'alumnat la lògica és informació-formació-investigació-mobilització. Tot i això 
l'alumnat, fonamentalment de màsters, també participa en el grup de treball del 
projecte. 

Grup motor: professorat, personal investigador i alumnat 

La primera i principal activitat com a grup de treball del projecte és el diagnòstic 
participatiu sobre la situació del coneixement i les epistemologies del Sud en 
l'àmbit universitari valencià (UV i UPV), diagnòstic que es reflecteix en el present 
document. Les conclusions finals (oportunitats, estratègies i accions per a introduir 
i difondre les epistemologies del Sud en les universitats valencianes) donaran peu a 
l'elaboració d'un pla de treball que assente les bases per a la creació d'un grup 
d'investigació en epistemologies del Sud. 

Així mateix, el diagnòstic donarà peu a una sèrie de reunions amb diferents actors 
experts en els pobles del Sud, des d'altres grups d'estudi i estructures 
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investigadores de l’àmbit estatal, com ara diferents OSC i grups de població que, 
per la seua expertise o condició de migrant, aporten una visió nova al grup motor i 
amb els quals es produeix un intercanvi de coneixements i es formen xarxes i 
aliances per a la creació i difusió del coneixement de les cultures dels pobles del 
Sud. 

Finalment, el grup motor realitzarà una activitat conjunta com a inici del grup 
d'investigació i organitzarà conjuntament una trobada d'intercanvi 
d’epistemologies del Sud dins de les universitats valencianes, tot aprofitant els 
coneixements i les xarxes ja creades. 

Alumnat universitari 

Com s’ha dit, per a l'alumnat es proposa una formació des de les epistemologies del 
Sud per a promoure la reflexió i construcció de drets en un nou context d'igualtat 
Nord-Sud, de manera que es puga introduir en la lluita pels drets globals. La 
formació també inclourà continguts de l’Agenda 2030 per a conéixer el marc de 
treball fixat per les Nacions Unides, així com una sessió en comunicació social per a 
després poder desenvolupar les accions de sensibilització. 

Com a resultats de les formacions, l’alumnat, que també podrà no pertànyer a 
l’àmbit universitari, reflexionarà sobre els continguts del curs i durà a terme 
diverses accions de sensibilització i conscienciació en defensa dels drets humans 
globals. 

A continuació, es mostra el treball realitzat pel grup motor del projecte pel que fa al 
diagnòstic participatiu sobre la situació del coneixement i les epistemologies del 
Sud en l'àmbit universitari valencià (UV i UPV). Amb aquest objectiu, el document 
es divideix en els apartats següents: 

 Posicionament polític com a grup de treball en relació amb les epistemologies del Sud i 
aclariment del que entenem per aquest concepte. Constitueix el punt de partida del 
diagnòstic. 
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 Context del diagnòstic. Entenem com a tal el marc i estructura de les universitats 
d'estudi: Universitat de València i Universitat Politècnica de València. 

 Metodologia de treball del grup motor i del diagnòstic, amb especificació del treball de 
camp realitzat. 

 Principals resultats del treball de camp. Entenem, a més, com a tals les oportunitats de 
treball en epistemologies del Sud en les universitats analitzades (motivacions, espais en 
els quals ja es treballen d'alguna manera les epistemologies del Sud). 

 Conclusions del diagnòstic, que inclouen la proposta d’una sèrie d'estratègies i accions 
per a continuar treballant en la introducció i visibilització del coneixement del Sud a les 
universitats valencianes. 

 Recomanacions i limitacions de l'estudi. 
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2. 

POSICIONAMENT POLÍTIC I  DECLARACIÓ D'INTENCION 
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El nostre punt de partida i el fonament de la crítica del present diagnòstic 
participatiu és el concepte de la “Colonialitat del Saber”. Aquest concepte 
constitueix una de les categories que proposen el grup “modernitat/colonialitat” 
per a l'anàlisi de les continuïtats colonials a què ens enfrontem en la matriu colonial 
de poder en el món contemporani. Amb aquest concepte, els integrants del grup 
d'investigadors i investigadores es referixen al fenomen d'una jerarquia rígida que 
existeix entre diferents sistemes de coneixement. L’inici d’aquesta jerarquia data 
de l'expansió colonial europea fa més de 500 anys. La construcció d'aquesta 
jerarquització al llarg dels segles es manifesta en diverses estratègies. Una d'elles 
és la idea que el colonitzador posseeix una superioritat ètnica i cognitiva sobre el 
colonitzat (Castro-Gómez, 2007a). La diferenciació de les persones en superiors i 
inferiors està alhora fortament lligada a la creació de categories, tals com 
“europeu/no-europeu”,“blanc/indígena/negre”,“civilitzat/bàrbar”, 
“desenvolupat”/“subdesenvolupat”, “nord/sud”, etc. Aquestes categories, 
construïdes majorment des de les ciències socials, influeixen també en el 
reconeixement del coneixement. És a dir, depén del lloc social i epistèmic 
d'enunciació del subjecte que el saber es considere “doxa” o coneixement legítim 
(Castro-Gómez, 2007b: 81). Al seu torn, la (re)producció del coneixement 
hegemònic se sosté en la seua universalització, en el sentit que la producció 
acadèmica eurocèntrica que implica un pensament únic (i positivista) s'ha establit 
com un règim global. Alguns autors relacionen aquesta producció colonial del 
coneixement amb el concepte de la “violència epistèmica”, en referència a la 
marginació de certes veus dins dels discursos occidentals (Spivak, 1994). 

Atés que el context universitari constitueix un dels àmbits que gaudeix de l'estatus 
de construir “realitats” —almenys discursives— a través de la seua manera 
d'interpretar el món i els fenòmens socials —per exemple, a través de les categories 
esmentades—, tant la universalització com l'exclusió d'altres sabers reprodueixen 
no només jerarquies epistemològiques, sinó també les múltiples relacions racials, 
ètniques, sexuals, econòmiques, lingüístiques, etc. (Castro-Gómez i Grosfoguel, 
2007). Perquè aquestes relacions desiguals, tant les interpersonals i institucionals 
com les que es donen en la producció i difusió de coneixement, puguen transformar-
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se, considerem imprescindible la integració de les epistemologies del Sud en la 
formació universitària. 

Interpretem l’episteme com a sòl d'on emergeixen els processos conformadors de 
sabers. Per tant, l’episteme ve a ser condició de possibilitat històrica dels 
coneixements i sabers. Així mateix, partim del fet que la construcció d'un 
pensament propi, un pensament emancipatori, un pensament crític del poder i de la 
colonialitat, requereix desplaçaments i ruptures epistemològiques radicals. En 
aquest sentit, la crítica a l’episteme moderna i la transició a una episteme 
descolonial i pluralista en un nou horitzó civilitzatori són tasques indispensables 
(Prada, 2016). És per això que, en el present diagnòstic, la relació entre 
epistemologia i descolonització està en el centre del nostre sentipensar i de la 
nostra tasca. 

Segons Mignolo (2010), “La descolonització epistèmica continua sent l'essència dels 
projectes descolonials, ja que encara vivim sota el conjunt de creences i horitzons 
de vida (ètics, polítics, econòmics, subjectius) heretats de la teologia cristiana i la 
secularització de la filosofia i de la ciència” (Ibíd.: 58-59). En aquest sentit, la nostra 
aspiració amb el present treball és indagar i apostar per una convivència de 
diverses formes legítimes de produir coneixement. Amb aquest objectiu, reprenem 
propostes com la gramàtica de la descolonialitat proposada per Mignolo (2010), el 
primer pas de la qual seria “aprendre a desaprendre per a, així, poder reaprendre”, 
com suggereix la Universitat Intercultural dels Pobles Indígenes de l'Equador. 

El segon pas està vinculat a la geopolítica (descolonial) del coneixement i de 
l'enteniment. Mignolo es refereix a nomenar la ubicació històrica (espai i temps, els 
referents històrics i la configuració del temps i de l'espai, etc.) i l'autoritat de la 
localització de les enunciacions negades i devaluades (op. cit.: 37). 

Així mateix, el gir cap a la pluralitat epistèmica implicaria la corpopolítica del 
coneixement, que parteix de la subjectivitat, dels afectes, d'actors que habiten 
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llengües i subjectivitats racialitzades i negades. Dit d’una altra manera, es 
necessiten horitzons de vides pluriversals més que universals (op. cit.: 113). 

La descolonització epistèmica i el pluralisme epistemològic es juga en gran manera 
en l'espai fronterer situat en la barra que separa i uneix modernitat/colonialitat. És 
ací on el pensament crític fronterer transcorre i on es pot aprendre amb un mètode 
per a aconseguir el tomb descolonial. Aquest aprenentatge requereix el diàleg amb 
“les i els que habiten la frontera, on es troben, conjuntament i en relació desigual de 
poder, d'una banda el coneixement i la subjectivitat occidental, el control del 
treball i de la terra, de l'autoritat; d'altra banda els altres llenguatges, memòries, 
principis de coneixements i de creences, formes de govern i d'organització 
econòmica des de 1500” (op. cit.: 120). 

Considerem que el despreniment de la retòrica de la modernitat i de les lògiques de 
la colonialitat és imprescindible en el camí cap a la justícia social i cognitiva. En 
conseqüència, apostem pel diàleg de sabers (Castro-Gómez, 2007b), o bé pel diàleg 
fronterer i interepistèmic en l'àmbit universitari. Grosfoguel (2006) ens suggereix 
que “les epistemologies frontereres subsumeixen/redefineixen la retòrica 
emancipatòria de la modernitat des de les cosmologies i les epistemologies d’allò 
subaltern, localitzat en el costat oprimit i explotat de la diferència colonial, cap a 
una lluita per l'alliberament descolonial per un món més enllà de la modernitat 
eurocentrada” (op. cit.: 39, en referència a Mignolo (2010) i aquest a Anzaldúa 
(1987) i Salvidar (1997)). Partint d'aquesta premissa, i en línia amb la proposta de 
desaprendre i reaprendre, el primer que cal és identificar epistemologies i sabers 
altres dins i fora de les institucions universitàries. És per aquesta raó que el present 
diagnòstic es concentra en mapar la presència i la visibilitat de les epistemologies 
del Sud en les universitats públiques valencianes, en concret, en la UV i la UPV. 

Cal esmentar que la visibilització de les epistemologies del Sud en l'àmbit 
universitari pot convertir-se en un mecanisme de control i subordinació d’aquestes 
(vegeu p. ex. Foucault, 1986; Papadopoulos et al., 2008). Convé subratllar, per tant, 
que el present diagnòstic es realitza amb la finalitat no només de completar el 
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coneixement eurocèntric en aquests contextos, sinó d'aportar a la seua 
transformació des d'una teoria crítica descolonial (Mignolo, 2010). En fi, 
encaminar-se en conjunt cap a la pluversalitat epistèmica. D’això es dedueixen els 
objectius del present diagnòstic exposats a l'apartat 4. 
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3.  

CONTEXT DEL DIAGNÒSTIC 
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En aquest apartat de context, s'ha realitzat una aproximació als eixos estructurals 
de poder a través de l'anàlisi documental dels Estatuts, i altres documents de la 
normativa, de les dues institucions públiques amb major presència social a la ciutat 
de València, la Universitat de València (UV) i la Universitat Politècnica de València 
(UPV), cadascuna amb variacions historiogràfiques que marquen heterogeneïtats 
en els models universitaris i en els eixos estructurals de poder. 

Així, començarem parlant-ne sobre l’origen per a, posteriorment, veure’n els valors, 
missió i estructura. 

3.1. ORIGEN 

En el pròleg del llibre Història de la Universitat de València, l'historiador Mariano 
Peset (1999) ens du a rememorar a la Universitat de Salamanca tot destacant-ne 
l'antiguitat. Segons la historiografia oficial, la fundació d'aquesta universitat data 
de l'any 1218, en temps d'Alfons IX de Lleó; és a dir, té vora 800 anys d'història des 
de la seua fundació, per la qual cosa és considerada com la més antiga de les 
universitats espanyoles. El 8 de maig de 1254, Alfons X expedeix la coneguda com a 
Carta Magna de la Universitat de Salamanca, document anàleg als estatuts actuals 
en què es recullen les normes organitzacionals, les dotacions financeres i maneres 
de gestió universitària que regirà la càtedra. Un any més tard, es confirma la 
fundació sota les butlles pontifícies i se li concedeix un segell propi i la llicència 
situe docendi2  i, en conseqüència, la validesa universal dels títols expedits. 
  

                                                                      

2 Licentia situe terrarum  o licentia situe docenci 
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L'any 15513 , comencen a fundar-se i a expandir-se les universitats en Abya Yala, 
algunes d'elles adoptant el model de les cartes fundacionals de Salamanca, en 
considerar-la alma mater, i adaptant-les a les circumstàncies concretes. Cal 
esmentar la relació colonial entre les universitats denominades com a hispanes de 
l'època per la ingerència de la Corona espanyola i les formalitats canòniques des 
dels seus inicis i entre uns altres eixos de poder. Convé, aleshores, establir una 
relació de partida on es comprenga la institució universitària espanyola d’aquell 
moment en el context de la cristiandat europea medieval com a institució 
encaminada a l'ensenyament i aprenentatge de sabers que finalment serien 
reconeguts per l'autoritat del monarca i el pontífex auctoritate regia et auctoritate 
pontificia. 

Situant-nos en el context valencià, la història de la Universitat de València compta 
amb cinc segles de trajectòria. Des del segle XII s'hi impartien estudis superiors i se 
li atribueix al rei Jaume I l'obtenció de la condició de Studium Generale per part del 
papa Innocenci IV. No obstant això, serà en 1499 quan els jurats de la ciutat en 
redacten les Constitucions. Inicialment, s’hi van impartir estudis de Medicina, 
Humanitats, Teologia i Lleis. En l'actualitat, l'activitat docent, investigadora i 
estudiantil s'ha desenvolupat en àrees de coneixement de les Ciències Bàsiques, 
enginyeries, ciències De La Salut, Ciències Socials, Ciències De La Salut, 
Humanitats, Econòmiques i Jurídiques. 

Al seu torn, la Universitat Politècnica de València és una institució contemporània 
de mitjan segle XX, fundada el 6 de juny de 1968, quan es va crear l'Institut 
Politècnic Superior de València, integrat per l'Escola de Perits Agrícoles, l’Escola 

                                                                      

3 Existeix una controvèrsia sobre la primera universitat fundada en Abya Yala. La Universitat 

Nacional Major de Sant Marcos, situada al Perú, és reconeguda com la més antiga en raó de 

l'oficialitat que li va atorgar la Reial Cèdula expedida per Carles V, qui va autoritzar-ne la creació el 

12 de maig de 1551, anteriorment coneguda com a Real Universitat de Lima. 
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d'Arquitectura, l’Escola d'Enginyers de Camins, Canals i Ports i l'Escola d'Enginyers 
Industrials. En 1970, l'Institut Politècnic Superior se situa al Campus de Vera i, un 
any més tard, es constitueix com a universitat. Hui en dia, manté convenis amb 
prestigioses escoles, com la Berklee College of Music de Boston (2011), l’EDEM 
(2014) i Florida Universitària (1993). 

 

Tal com s'apunta en aquesta brevíssima aproximació, ens trobem amb dues 
institucions universitàries públiques amb diferents historiografies que, hui en dia, 
es troben unides sota la designació de Campus d'Excel·lència Internacional: 
VLC/Campus, menció obtinguda l'any 2010 juntament amb el Consell Superior 
d'Investigacions Científiques (CSIC) circumscrites a la ciutat de València, així com a 
l’àrea metropolitana, ja que totes dues universitats compten amb campus fora de la 
capital. Els tres grans eixos de promoció són Salut, Tecnologies de la Informació i de 
la Comunicació i Sostenibilitat, eixos que s'articulen en totes les funcions de les 
universitats. Amb aquest objectiu, s'orienten programes d'excel·lència en 
investigació, docència i transferència del coneixement en les albors del segle XXI. 

3.2. ESTATUTS, MISSIÓ I VALORS 

Els Estatuts universitaris plasmen les normatives que contribueixen a la gestió, 
administració i ordenament de la institució i de les principals funcions designades a 
la comunitat universitària. A continuació, es presenta una breu explicació dels 
Estatuts de la Universitat de València (Estudi General). Ens interessa, doncs, fer 
una aproximació a l'estructura universitària i articular, d'aquesta manera, una 
comprensió dels eixos de poder inscrits en els documents institucionals 
corresponents, en gran manera en els Estatuts. 

La fundació de la Universitat de València data de l'any 1499, mentre que la 
Universitat Politècnica de València és una institució jove que celebra el 50 
aniversari l'any acadèmic 2018-2019. Tant la Universitat de València com la 
Universitat Politècnica són institucions de dret públic, dotades de personalitat 
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jurídica i amb patrimoni propi, emparades totes dues per la Constitució espanyola i 
les seues corresponents lleis. Els Estatuts de les dues institucions han sigut 
publicats en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana per a fer-ne efectiva la 
vigència. A l'Art.1.2 de la Universitat Politècnica, se n’esmenta el gaudi 
d’autonomia acadèmica, econòmica, financera i de govern i en el següent, Art. 1.3, 
s’explicita la constància del règim d'autogovern. 

Quant als valors que inspiren les universitats, es recullen en els Títols Preliminars 
dels Estatuts. La Universitat Politècnica, en l'Art. 1. 4 Denominació, naturalesa, 
valors i principis, assenyala els valors, que són: la llibertat, la igualtat, la justícia, 
la solidaritat i el pluralisme, el desenvolupament sostenible i els drets i llibertats 
reconeguts en la Constitució i en l'Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana. Assenyala, a més, a l'Art. 1.5, el principi rector de la llibertat 
acadèmica, que inclou la llibertat de càtedra, d’investigació i d'estudi. 

Per la seua banda, la Universitat de València, en l'Art. 4, assenyala explícitament 
que està al servei del desenvolupament intel·lectual i material dels pobles, de la 
pau, de la igualtat entre homes i dones, de la defensa ecològica i del medi ambient 
i del progrés del coneixement. Declara, a més, que la universitat no ha de ser 
mediatitzada per cap tipus de poder social, polític, econòmic o religiós. Mentre 
que la Universitat Politècnica explicita el seu autogovern com a condició que ens 
porta a situar les polítiques articulades des de dins cap a fora de la institució, la 
Universitat de València assenyala les condicions limitants de la ingerència dels 
poders exercits des de fora. En l'Art. 7, posa en manifest l'autonomia docent, 
investigadora, administrativa i financera. 

En relació amb les llengües oficials com a institucions públiques, les dues 
universitats adopten les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. En el cas de la 
Universitat de València, s'admeten les denominacions de les llengües, tant 
l'acadèmica —llengua catalana—, com valencià, recollida en l'Estatut d'Autonomia. 
Les dues indiquen l'afany de procurar l'ús de la llengua, raó per la qual la 
Universitat Politècnica aplica processos d’acollida a les persones membres de la 
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comunitat universitària, perquè s'afavorisca el coneixement suficient de les 
llengües oficials. Per tant, la Universitat de València disposa d'un servei de política 
lingüística que persegueix l'objectiu de l'ús normalitzat de la llengua pròpia en la 
docència, les activitats acadèmiques, administratives i culturals. 

Pel que fa a la missió de la UV, cal destacar que explicita la raó de ser de la 
institució que, atés el marc legal i estatutari, és la següent: 

“La Universitat de València té com a missió formar professionals competents en l’àmbit 
europeu i fomentar una recerca de prestigi i d’impacte internacional que contribuïsca al 

desenvolupament de la nostra societat. La formació i la recerca fomenten les tasques que 
també realitza en l’àmbit de difusió de la ciència i la cultura i en la reafirmació dels 

valors democràtics de la societat en general, i de la valenciana en particular.” 

Els valors que impregnen l'acció de la Universitat de València, i que continuen 
actualment vigents, ja que serveixen de fonament per a l'elaboració del Pla 
estratègic 2012-2015, són els següents: 

 Compromís identitari. La Universitat de València és una institució fortament 
arrelada al territori i vinculada a la realitat valenciana. Per aquest motiu, presta 
especial atenció a la protecció i la promoció de la cultura i la llengua que li són 
pròpies, així com a l'estudi de totes les manifestacions culturals del seu entorn 
territorial i cultural proper. 

 Excel·lència en la realització de totes les nostres activitats d'ensenyament, 
recerca, transferència i difusió cultural. Aquest valor es concreta en el nostre 
compromís amb la qualitat, l'avaluació i la millora contínua. 

 Innovació. La Universitat de València realitza la seua vocació de lideratge 
intel·lectual des dels principis de racionalitat i universalitat que li són propis, 
facilitant, estimulant i acollint les activitats intel·lectuals i crítiques en tots els 
camps del saber i del coneixement. 



 

Alianza por la Solidaridad | 19 

 

 Progrés social i econòmic, que es concreta en el compromís de la Universitat de 
València amb el desenvolupament intel·lectual i material dels pobles i l'avanç del 
coneixement. 

 Transparència en la gestió i diàleg obert amb la societat, que fomenta la 
participació, la confiança i el compromís amb la institució. Facilitar la 
comunicació interna i el coneixement mutu entre els diferents grups d'interés 
que integren la comunitat universitària per fer possible el desenvolupament 
harmònic dels coneixements destinats al perfeccionament de les persones i de la 
seua convivència en una societat plural i democràtica. 

 Justícia, que es concreta en el respecte a la igualtat de drets i oportunitats de 
totes les persones, sense que es produïsca cap discriminació per raó de 
naixement, raça, sexe, opinió, llengua, religió o qualsevol altra condició o 
circumstàncies personal o social. En l'àmbit intern, la Universitat de València 
promou mesures de reforç positiu a favor de la participació igualitària de tots els 
membres de la institució i en defensa de la llengua i cultura pròpies, que 
constitueixen el nucli de la seua identitat. Igualment es promouen accions 
positives perquè les persones amb discapacitat puguen desplegar de manera 
plena i efectiva l’activitat universitària. 

 Igualtat. La Universitat de València compleix les seues funcions i realitza tota la 
seua activitat (docent, investigadora, cultural i de gestió), sota el principi 
d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes i el desenvolupa i aplica mitjançant 
el corresponent ‘Pla d'Igualtat’. 

 Solidaritat i cooperació amb els diferents grups d'interés amb què la institució 
interacciona en l'àmbit social, cultural, econòmic i acadèmic. En l'àmbit 
acadèmic, la Universitat de València es compromet amb la creació d'oportunitats 
i condicions equitatives per al major nombre de persones (dimensió social de 
l'ensenyament superior). Igualment, la Universitat de València coopera amb 
altres universitats i institucions acadèmiques, amb especial atenció a les 
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universitats valencianes i a les pertanyents a l'àrea lingüística catalana, 
integrades en la xarxa de l'actual Institut Joan Lluís Vives. 

 Sostenibilitat. La Universitat de València està al servei de la defensa ecològica i 
del medi ambient i promou i aplica mesures actives per a la protecció i millora de 
la salut dels membres de la comunitat universitària. La Institució desenvolupa 
aquest valor mitjançant l'aplicació activa de les vint-i-cinc polítiques que 
integren el programa ‘Campus Sostenible. Educació i Investigació per a la 
Sostenibilitat’. 

Els valors esmentats serveixen per a sustentar l'enfocament de l'estratègia i els 
factors clau d'èxit a través dels quals la UV pretén la consecució dels seus objectius 
en els diversos àmbits d'activitat en què concorre. 

Per la seua banda, la UPV recull en aquest document la missió, visió i valors 
continguts en el Pla Estratègic per al pròxim 2020, ja publicat en el seu web. Així, la 
missió és la següent:  

“La Universitat Politècnica de València forma a persones per a potenciar-ne les 
competències; investiga i genera coneixement amb qualitat, rigor i ètica en els àmbits de 
la ciència, la tecnologia, l'art i l'empresa, amb l'objectiu d'impulsar el desenvolupament 

integral de la societat i contribuir al progrés tecnològic, econòmic i cultural.” 

Per a l'equip consultor d'aquest diagnòstic destaca la diferència respecte al Pla 
Estratègic de 2005, en què es parlava d'una institució basada en la solidaritat i 
l'eficàcia, que ara ja no hi apareixen: 

“El desenvolupament d'un model d'institució caracteritzada pels valors d'excel·lència, 
internacionalització, solidaritat i eficàcia; una institució oberta que incentiva la 

participació d'institucions, empreses i professionals en tots els aspectes de la vida 
universitària.” 

No obstant això, sí que apareix en la seua visió el compromís social: 
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En 2020, la Universitat Politècnica de València és una institució moderna, innovadora i 
eficient que: 

 Disposa d'una oferta de formació estructurada, de qualitat i orientada a les 
necessitats de la societat. 

 Desenvolupa una recerca rellevant i d'impacte. 

 Transfereix els seus resultats a nivell nacional i internacional. 

 És considerada un soci estratègic per a universitats i institucions a nivell global. 

 I destaca pels seus compromisos en matèria de responsabilitat social com a universitat 
pública. 

L'equip encarregat del diagnòstic vol ressaltar el fet que, tot i que la UPV és una 
institució de marcat caràcter tecnològic i experimental, compromesa amb el 
compliment de l'Agenda de Desenvolupament Internacional 2030, no fa referència 
entre la seua missió, visió i valors a la responsabilitat mediambiental, com sí que hi 
al·ludia al Pla Estratègic de 2005. 

Finalment, els valors actuals d'aquesta institució són els següents: 

 La UPV creu i posa en pràctica els valors de l'honradesa, la integritat, la igualtat, la 
solidaritat i la integració. 

 Desenvolupa la seua activitat amb professionalitat i autoexigència ─i també amb 
creativitat, dinamisme i esperit innovador─ des d'una perspectiva internacional. 

 Cerca la satisfacció de les persones, fa un ús eficient dels recursos que gestiona i 
rendeix comptes a la societat d'una manera transparent. 

 I practica un govern universitari que fomenta la participació dels diferents col·lectius. 
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Enfront d'aquest contingut expressat com a missió i valors de totes dues 
universitats, l'equip responsable del diagnòstic considera necessari reflexionar 
sobre el fet que la UPV centra la seua missió i valors actuals fonamentalment en la 
seua labor docent, de recerca i de generació i transmissió de coneixement i 
tecnologia; mentre que la UV sí que esmenta entre la seua missió aspectes diferents 
als acadèmics i més centrats en la funció social de la institució, com la llibertat, la 
igualtat, la justícia, la solidaritat i el pluralisme, el desenvolupament sostenible i els 
drets i llibertats reconeguts en la Constitució; a més d'assenyalar que està al servei 
del desenvolupament intel·lectual dels pobles, de la pau, la igualtat entre homes i 
dones i del progrés del coneixement, entre d’altres aspectes. 

Continuant amb la reflexió, cal esmentar que les persones participants del 
diagnòstic posen en dubte alguns aspectes que han eixit en aquest apartat com 
posats en valor per aquestes institucions, que els situen en el centre dels seus plans 
estratègics i estatuts. A continuació se n'esmenten alguns: 

 Especifiquen que les universitats estan orientades al servei de la societat. 

 Justícia i igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones, sense que es 
produïsca cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, opinió, llengua, 
religió o qualsevol altra condició o circumstàncies personal o social. 

 Servei de les universitats al desenvolupament intel·lectual i material dels pobles 
i al progrés del coneixement. 

 Solidaritat i cooperació en l'àmbit social, cultural, econòmic i acadèmic i 
compromís amb la creació d'oportunitats i condicions equitatives per al major 
nombre de persones. 

Al llarg del diagnòstic plasmat en aquest document es tractaran aquests valors. 
Actualment, la funció social de les institucions acadèmiques superiors es posa en 
dubte, especialment després de la implantació i acomodació al Pla Bolonya. Es 
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qüestiona al servei de qui i de quina societat estan les universitats i a les 
necessitats de qui responen: de la societat o del món empresarial i els grans poders. 

Igualment, s'analitzarà el fet de la justícia i la igualtat de drets i oportunitats que 
promouen les universitats: si bé hi ha nombroses beques en aquesta línia i, en 
termes generals, es promociona la igualtat de gènere, es reflexionarà sobre el 
treball de les universitats en el desenvolupament intel·lectual dels pobles i el 
progrés del coneixement. Concretament, es tractarà la promoció i el predomini d'un 
coneixement enfront d'un altre; com, d'una banda, es valora el coneixement produït 
al Nord hegemònic sota els cànons del sistema capitalista i com, d'altra banda, es 
considera no vàlid qualsevol altre coneixement, com ara el produït sota les 
epistemologies del Sud. 

Suggerint aquesta idea, s'aprofundirà en la forma d'injustícia que funda i contamina 
totes les altres formes d'injustícies que hem reconegut en la modernitat, ja siguen 
la injustícia socioeconòmica, la sexual o racial, la històrica, la generacional, etc. Es 
tracta de la injustícia cognitiva. No hi ha pitjor injustícia que aquesta, perquè és la 
injustícia entre coneixements.  

3.3. ESTRUCTURA DE LES UNIVERSITATS 

Tant la Universitat de València com la UPV s'organitzen en facultats, departaments, 
instituts, centres i grups universitaris de recerca, escoles de doctorat, col·legis 
majors, residències universitàries i altres centres i serveis. 

La Universitat de València, com s'ha esmentat, està orientada a la docència, recerca 
i transferència de coneixements dels àmbits de saber que desenvolupa. És una 
universitat pública configurada per diversos agents universitaris i socials. 
Actualment, se situa entre les quatre més prestigioses en el camp d'I+D+i i compta 
amb una diversitat d'instituts, centres i escoles, entre d’altres. En xifres, l'any lectiu 
2017-2018 la Universitat va comptar amb 29.900 matrícules en grau, 10.165 en 
postgrau oficial i 6159 postgraus propis, amb un total de 56.224 matrícules 
d'estudiantat en total. S’hi van llegir 255 tesis doctorals. El Personal Docent i 
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Investigador ascendeix a un total de 4360 persones; el Personal d'Administració i 
Serveis (PAS), a 1929 persones i el Personal en investigació, 1171 persones. 

Per la seua banda, la UPV, encara que de més recent creació que la UV, va tindre 
l'any 2017-2018 un total de 28.528 estudiants, dels quals 19.262 estudiants eren 
de grau; 4778, de màster i 2105, de doctorat. 

Quant a l’estructura de la universitat, ambdues tenen quasi els mateixos consells i 
òrgans de govern, com s'esmenta a continuació: 

El Claustre, òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Les seues 
funcions radiquen en la reglamentació, resolució i control que li atribueixen les 
normatives i els Estatus. Format pel rector o rectora, secretari general, gerent i per 
300 persones membres: professorat doctor amb vinculació contractual permanent, 
membres de professorat no doctor o sense vinculació permanent, estudiantat, 
representants del personal d'administració i serveis, personal investigador en 
formació. Els vicerectors, les vicerectores, els sotssecretaris i les sotssecretàries 
generals formen part del Claustre, amb veu i sense vot, llevat que tinguen la 
condició de representants en el Claustre. Li correspon l'elaboració dels Estatuts i 
les altres funcions que li atribueix la LOU. 

 El Consell de Govern, òrgan col·legiat que desenvolupa la política universitària 
aprovada pel Claustre i que exerceix potestat reglamentària. Està format per la 
rectora, secretària, gerent, membres de la comunitat universitària designades per 
la rectora, on s'inclouen necessàriament vicerectorats, membres del Claustre, 
representacions de professorat no doctor, de personal investigador en formació, 
estudiantat, deganats, representants de departaments, una representació de la 
direcció d'instituts, membres del Consell Social.  

El ple de Consell ha de reunir-se almenys una vegada cada dos mesos, per a la UV i 
tres per a la UPV, mentre no ho sol·licite el rector o rectora o un 10 % dels seus 
membres. Entre les funcions del Consell de Govern es troben: 
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 Convocar eleccions de rectora, excepte quan competisca al Claustre convocar 
eleccions per a la renovació total del Claustre. 

 Modificar i aprovar els reglaments marc i organitzatius de la Universitat de 
València. 

 Emetre informes preceptius de les legislacions vigents. 

 Aprovar i revocar els convenis pertinents per al compliment de les finalitats de la 
Universitat. 

 Acordar les competències i col·laboracions amb institucions públiques o 
privades, amb empreses, fundacions, organitzacions i institucions, sense 
perjudici de les competències del Consell social. 

 Aprovar o modificar els plans d'estudis que condueixen a l'obtenció de títols 
universitaris de caràcter oficial i validesa en tot l'Estat espanyol, aprovar els 
plans d'estudis, els títols propis, el calendari acadèmic, l'oferta acadèmica i 
estudis d'extensió universitària. 

 Aprovar els plans de promoció i desenvolupament de recerca i innovació 
educativa. 

 Aprovar les modificacions dels marcs reglamentaris universitaris. 

 Aprovar els reglaments d'accés i permanència del personal docent i investigador, 
acordar places de professorat, acordar convocatòries de concursos púbics per a 
la selecció de professorat i personal investigador. 

 Aprovar la reglamentació d'admissió d'estudiantat, gestió de matrícula i 
d'expedients acadèmics, revisió de qualificacions i concessió de premis 
extraordinaris. 
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 Proposar les polítiques de beques i ajudes a l'estudi. 

 Aprovar els concerts singulars amb les institucions sanitàries per a impartir 
ensenyaments universitaris. 

 Exigir responsabilitats als càrrecs de representants que tria. 

El Consell aprova mitjançant l'exercici del vot i s'aproven les mocions quan s'han 
emés al seu favor més que no en contra seua i els empats es dirimeixen amb el vot 
de la presidència.  

Per la seua banda, en la UPV, les comissions següents pertanyen al Consell de 
Govern: 

 Comissió Permanent. 

 Comissió Acadèmica. 

 Comissió Econòmica i de Recursos Humans. 

 Comissió de Formació Permanent. 

 Comissió d'I+D+i. Comissió de Promoció del Professorat. 

El Rectorat, representat per la figura del Rector o Rectora, és la màxima autoritat 
de la universitat conformement a la llei i als Estatuts. Li correspon representar la 
institució, presidir els actes universitaris, investir els doctors i doctores honoris 
causa i imposar la medalla de la Universitat, subscriure convenis de col·laboració i 
cooperació amb altres universitats, administracions, persones físiques, jurídiques, 
públiques. També designar, nomenar i destituir vicerectores i vicerectors, la 
secretària general, sotssecretàries i a tots els càrrecs regits per aquesta, nomenar i 
revocar la gerent. En les seues funcions està convocar els processos selectius de 
personal de la Universitat. Exerceix la direcció, sobretot del personal que presta 
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serveis en la institució, i també expedeix els títols acadèmics i tots els que són de 
competència de la Universitat. Autoritza i ordena les despeses segons els 
pressupostos i aprova les modificacions pressupostàries. En l'exercici del seu poder 
es troba la potestat disciplinària sobre tots els membres de la comunitat 
universitària. 

La rectora o rector s’elegeix a través de la candidatura de catedràtiques i 
catedràtics, amb almenys 40 dies abans de l'elecció. S'elegeix per mitjà de la 
votació directa, lliure i secreta per part de la comunitat universitària mitjançant el 
sistema el vot, per un període de 4 anys i amb possibilitat de només una reelecció 
consecutiva. El vot és ponderat segons els sectors de la comunitat educativa. El vot 
del professorat doctor amb vinculació contractual permanent és el que hi té un 
major pes, amb un 51 %, enfront del de l'estudiantat, que és d'un 25 %. Es convoca 
almenys amb dos mesos d'antelació i dins del segon trimestre del curs acadèmic. En 
el cas de substitució per absència, malaltia, abstenció o recusació, serà la 
vicerectora o vicerector qui n’assumisca el càrrec. 

Al Consell de Direcció (només per a la UV), els Estatuts de la Universitat de 
València atribueixen al rector o rectora les competències referides a la gestió de la 
Universitat. Per a assegurar-se el bon funcionament de la institució, el rector es 
dota d'un Consell de Direcció, en què delega les responsabilitats de gestió del 
govern de la institució. L'actual Consell de Direcció està constituït pel rector, la 
secretària general, el gerent, la delegació per a estudiants i els següents vicerectors 
i vicerectores. 

 Les comissions assessores dels òrgans centrals, per tal de contribuir a l'exercici de 
les competències dels òrgans centrals de la Universitat en els processos 
corresponents, tenen representació. Hi estan representats els sectors de la 
comunitat universitària, tant el Personal Docent i Investigador (PDI), com el 
Personal de Serveis (PAS) i l’estudiantat. Les comissions actuals de la UV són:: 

 Comissió 0,7 
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 Comissió Acadèmica de Plans d'Estudi 

 Comissió d'Apel·lacions de Concursos 

 Comissió Econòmica 

 Comissió de Disciplina 

 Comissió de Doctorat 

 Comissió d'Educació Física i Esports 

 Comissió d'Estatuts 

 Comissió d'Estudis 

 Comissió d'Ètica en la Investigació Experimental 

 Comissió d'Avaluació 

 Comissió d'Extensió Universitària 

 Comissió d'Informació Bibliogràfica 

El Consell Social és l'òrgan col·legiat universitari de participació de la societat 
valenciana a la Universitat de València. Entre les finalitats, es troben fomentar i 
donar suport a la col·laboració amb la societat i l'entorn cultural, professional, 
econòmic i social. Promoure l'adequació de l'oferta d'ensenyaments universitaris i 
de les activitats culturals, científiques i d'investigació a les necessitats de la 
societat. Promoure la col·laboració financera i el mecenatge en la universitat per 
part de persones físiques i entitats de caràcter públic i privat. La composició del 
Consell Social en l'actualitat és la següent. 

La composición del Consejo Social en la actualidad es la siguiente: 
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 Presidenta 

 Vocals nats: rectora, secretari general, gerent 

 Vocals triats pel Consell de Govern: personal docent i investigador, personal 
administratiu i de serveis, estudiantat 

 Vocals designades en representació d'interessos socials: designada de les Corts 
Valencianes, designades pel Consell competent, designat pel Consell en matèria 
d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica, designada per 
l'Ajuntament de València, designada per la Diputació provincial de València, 
designats per organitzacions sindicals, designats per organitzacions 
empresarials, designada pel Consell de Cambres Oficials, designat pels col·legis 
professionals, designades pel president del Consell Oficial i secretari. 

 Secretària o secretari 

Per la seua banda, en la UPV la missió d'aquest òrgan és la supervisió de les 
activitats de caràcter econòmic de la Universitat i del rendiment dels seus serveis, 
promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat i les 
relacions entre aquesta i el seu entorn cultural, professional, econòmic i social al 
servei de la qualitat de l'activitat universitària. Amb aquest objectiu, podrà 
disposar de la informació oportuna de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat 
i Acreditació. Així mateix, li correspon l'aprovació del pressupost i de la 
programació pluriennal de la Universitat, a proposta del Consell de Govern. A més, 
amb caràcter previ al tràmit de rendició de comptes al qual es refereixen els 
articles 81 i 84 de la Llei 6/2001 d'Universitats, li correspon aprovar els comptes 
anuals de la Universitat i els de les entitats que en puguen dependre, sense 
perjudici de la legislació mercantil o una altra a què aquestes entitats puguen estar 
sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica. 

Té una composició similar al de la UV i està compost pel rector, el secretari i el 
gerent de la UPV, representants del Consell de Govern, professorat i representants 
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de diferents conselleries competents en matèria d'Educació, I+D+i, de les Corts 
Valencianes, de les cambres oficials de comerç, dels col·legis professionals, de 
l'Ajuntament de València i d'organitzacions empresarials i sindicals. 

Quant a l'estructura, val a dir també que la Universitat de València té quatre 
campus (Campus de Blasco Ibáñez, Campus de Tarongers, Campus de Burjassot i 
Campus d'Ontinyent), entre els quals es reparteixen 22 facultats de ciències, 
sanitàries, de Comunicació i de Ciències Socials, principalment, i 92 departaments 
associats, unitats de docència i recerca encarregades de coordinar la docència, els 
ensenyaments i recerca i altres activitats dels diversos àmbits del coneixement. 

A més, compta amb 17 instituts, centres destinats a la recerca científica, tècnica i 
artística, que poden organitzar i desenvolupar programes i activitats de doctorat i 
postgrau en general i proporcionar assessorament en l'àmbit de les seues 
competències. Addicionalment, compta amb 55 càtedres, entre les quals destaca 
positivament la nova d'Economia Feminista. Igualment, crida l'atenció que algunes 
càtedres venen “apadrinades” per empreses com ara la Càtedra Cooperativa Caixa 
Popular del Desenvolupament Territorial i Economia Social Valencians o la Càtedra 
Finances Internacionals - Banc de Santander, cosa que reforça el caràcter 
mercantilista que han pres les institucions acadèmiques superiors en els últims 
anys, segons es pot apreciar pels resultats del treball de camp. 

A més a més, compta amb diversos centres de serveis per a gestionar postgraus, 
beques i recerques, com són: 

 La Fundació General de la Universitat de València facilita l'adquisició i ús 

d'elements, documents i assessorament de l'alumnat. 

 La Fundació Universitat-Empresa gestiona, a través del seu departament de 

Formació de Postgrau i d'Especialització, els cursos de postgrau i especialització 

de la Universitat de València. 
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 La Fundació Parc Científic de la Universitat de València, en el qual se situen 

grups de recerca juntament amb el viver d'empreses de base tecnològica, tant 

externes com oferta de la pròpia universitat. 

 La Fundació Lluís Alcanyís 

 El Servei d'informació i dinamització  

Destaquen també les unitats d'Igualtat que s’encarreguen de desenvolupar 
funcions i tasques amb el principi d'igualtat entre dones i homes, elaborant 
programes necessaris, implantant seguiments i avaluacions dels Plans d'Igualtat, 
coordinant les accions específiques entre els diferents organismes, centres i 
serveis, donant suport a la realització d'estudis amb la finalitat de promoure el 
principi d'igualtat i fomentant el coneixement del principi d'igualtat entre dones i 
homes a tota la comunitat universitària. A més, fomenten el llenguatge no sexista 
en tots els mitjans d'expressió. Les unitats d'igualtat també compten amb un 
observatori d'Igualtat, com una eina clau per a la visibilització de desigualtats en 
l'àmbit universitari i que ofereix accions molt nombroses a la comunitat 
universitària com: 

 Campanyes de sensibilització 

 Jornades, conferències i altres formats de formació 

 Corresponsabilitat 

 Assessorament en plans d'estudis 

 Recerca i docència 

La UV també compta amb unitats per a la integració de persones amb discapacitat 
per a vetlar pel principi d'igualtat i de no discriminació. Pot fer ús d'aquest servei el 
col·lectiu d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades d'una 
condició de discapacitat que disposen del Certificat de Discapacitat, així com el 
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Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d'Administració i Serveis (PAS) en 
contacte amb aquest col·lectiu. 

Finalment, cal destacar, quant a la UV, que compta amb set col·legis majors, una 
residència i diversos centres culturals i històrics rellevants, com ara el Jardí 
Botànic, l'Observatori Astronòmic o l'Hospital Clínic. 

 D’altra banda, quant a l'estructura de la UPV, es destaca que té tres Campus 
(Campus de Vera, Campus d'Alcoi i Campus de Gandia) entre els quals es 
reparteixen 13escoles i facultats i 42 departaments, principalment relacionats amb 
les enginyeries i ciències aplicades, encara que també en menor mesura amb les 
Arts. Igualment, compta amb 19 instituts universitaris d'investigació i 26 
estructures pròpies de recerca i 40 càtedres, moltes de les quals venen 
“apadrinades” per empreses (Càtedra Consum, Càtedra CAJAMAR-UPV d'Economia 
Social o Càtedra Telefónica Noves Tecnologies per al Medi Ambient i la Inclusió 
Social), com en el cas de la UV. 

Finalment, la UPV també compta amb nombrosos centres i serveis per a la seua 
comunitat, fins a 78, entre els quals destaquen: 

 La Unitat d'Igualtat, que fa possible el disseny, implementació, seguiment i 
avaluació de les polítiques que doten a la UPV dels instruments necessaris per al 
desenvolupament real de les polítiques en matèria d'Igualtat. En aquest marc, es 
disposa del Protocol d'actuació enfront de l'assetjament sexual, assetjament per 
raó de sexe, assetjament per orientació sexual i per identitat i/o expressió de 
gènere, així com del Protocol d'atenció a la identitat i/o expressió de gènere, pas 
decidit de la Universitat per al ple reconeixement de la diversitat com a valor 
social. 

 La Unitat de Medi Ambient, encarregada de: 

 Desenvolupar tasques d'informació i sensibilització ambiental. 
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 Gestionar els aspectes ambientals directes i indirectes generats per les 
activitats universitàries. 

 Implantar, certificar i mantindre el sistema de gestió ambiental segons la 
norma ISO 14001 i el reglament EMAS. 

 El Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD) és l'àrea de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) encarregada de donar suport i incentivar la 
participació de la comunitat universitària en activitats de cooperació 
universitària per al desenvolupament. 

Com a reflexió sobre l'estructura de la universitat, cal destacar, com es veurà en el 
resultat de l'anàlisi realitzada per l'equip consultor, que tot aquest entramat de 
consells, òrgans, facultats, departaments i altres no fan sinó reforçar la verticalitat 
de l'estructura d'una universitat encara en l'actualitat totalment jerarquitzada i en 
la qual manca representació de l'estudiantat i el professorat en els òrgans de 
decisió, en contraposició del paper important que té el món empresarial en 
aquestes institucions. 

Per aquest motiu, considerem que és hora de crear universitats amb estructures 
més flexibles i horitzontals, al servei real de les societats i les seues necessitats, en 
què es cree ciutadania crítica i responsable i en què se li done un paper més 
protagonista a l'alumnat i que es conceba com un agent actiu en la seua pròpia 
educació. 

3.4. APROFUNDIMENT EN LA INVESTIGACIÓ I EL PERSONAL INVESTIGADOR 

La investigació constitueix una funció fonamental de la docència, per al progrés 
social i la transmissió de coneixements. La investigació es realitza en els seus 
departaments, centres i instituts universitaris d'investigació, entre d’altres. 
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Ha de fonamentar-se en: 

 Els valors ètics de la societat en la qual es desenvolupa. 

 La llibertat investigadora per a treballar el camp del coneixement que es desitge. 

 L'increment dels coneixements bàsics i preferentment les necessitats, en aquest 
cas, de la Comunitat Valenciana. 

 La formació per a la seua posterior incorporació d'investigadores i investigadors 
al cos docent o a la resta del sistema productiu. 

 El desenvolupament d'una cultura crítica transformadora de la realitat social i 
que respecte la diversitat cultural i la igualtat democràtica. 

La Universitat fomenta la mobilitat del personal docent i investigador a través de 
permisos i llicències aprovades pel Consell de Govern. 

També és destacable que corresponen a la Universitat de València els drets de 
propietat industrial i altres resultats susceptibles d'apropiació derivats de la 
investigació, excepte contractes, convenis, programes, alguns plans d'investigació 
que estableixen una destinació diferent o alguns casos en els quals la Universitat 
cedeix els drets a les persones investigadores. 

D'altra banda, el personal docent i investigador de les universitats valencianes 
compta amb una sèrie de drets, entre els quals destaquen: 

a) La llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra i 
d'investigació. 

b) La participació en els òrgans de govern i representació de la Universitat. 
c) La formació permanent, amb la finalitat de garantir la millora constant de la 

tasca docent i investigadora. 
d) La participació en les iniciatives universitàries d'extensió cultural. 
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e) L'audiència en l'avaluació de les seues activitats universitàries i, en general, en 
les decisions que els afecten de forma personal. 

f) La salut i la seguretat en el treball. 
g) La carrera professional. 
h) La negociació col·lectiva de les condicions de treball, la vaga i la realització 

d'eleccions sindicals.  

Destaca entre els drets i obligacions del personal docent i investigador que la 
relació dels llocs de treball està subjecta al coneixement de la llengua pròpia a 
través d'un nivell exigible d’aquesta i que, en qualsevol cas, un nivell superior del 
coneixement de la llengua pròpia serà considerat un mèrit. 

És de rellevància indicar, segons el parer de l'equip responsable de la investigació, 
que aquesta acció positiva en defensa i promoció de la llengua pròpia té, per contra, 
un efecte negatiu, ja que constitueix un clar impediment per a les persones 
migrants i del Sud, fet que en la pràctica també dificulta l'entrada de nous discursos 
i visions a les universitats valencianes. 

3.5. APROFUNDIMENT EN ELS ESTUDIS I L'ESTUDIANTAT 

La Universitat ofereix estudis dirigits a l'obtenció de títols de caràcter oficial de 
grau i postgrau, amb validesa en tot l'Estat espanyol i confirmats en l'Espai Europeu 
d'Educació Ensenyament Superior. A més, ofereix títols propis de la Universitat. 

Els estudis poden cursar-se tant en modalitat presencial com no presencial. La 
mobilitat de l'estudiantat es fomenta tant en l'àmbit europeu com en àmbits de 
cooperació internacional. 

Els plans d'estudi són elaborats per les comissions nomenades pel Consell de 
Govern i es dona la possibilitat a les organitzacions socials i professionals de ser 
escoltades sobre aquest tema.  Una vegada elaborada la proposta, la documentació 
es sotmet a informació pública al centre on s’imparteix la titulació. Posteriorment, 
quan s’aprova el pla d’estudis, aquest es remet a la Generalitat Valenciana per tal 
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que l’autoritze i, finalment, al Consell d’Universitats perquè en verifique les 
directrius. 

Els plans d'estudis han de contemplar: 

a) Justificació científica, cultural i social. 
b) Estructura i objectius docents. 
c) Nombre de crèdits, relació de matèries, pràctiques i treballs, hores lectives. 
d) Règim de convalidacions i incompatibilitats. 
e) Departaments que es responsabilitzen de la docència. 
f) Memòria en la qual es descriuen els recursos necessaris tant humans com 

materials. 

La docència ha de constar d'un programa presentat per part del professorat que 
expose els objectius, competències, bibliografia, sistema d'avaluació o, si escau, 
guia docent. 

D'altra banda, igual que el personal docent i investigador, l'alumnat també té una 
sèrie de drets, entre els quals, a l'efecte d'aquest diagnòstic, destaquen: 

a) A participar activament i críticament en les tasques docents, així com en la seua 
programació i ordenació. 

b) A participar en el control de la qualitat de l'ensenyament i de la tasca docent del 
professorat. 

c) A participar en l'elaboració dels plans d'estudis i a decidir lliurement el propi 
currículum amb l'assessorament necessari i d'acord amb els plans d'estudis 
vigents. 

També tenen un òrgan de representació que és l'assemblea de representants, que 
pot participar en la presa de decisions de la Universitat a través de les assemblees 
d'estudiants de grup, centre i universitat, les quals són considerades òrgans de 
participació. 
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Entre les funcions de l'assemblea de representants de centre destaquen: 

a) Acordar i proposar les mesures per a la millor defensa dels drets i interessos dels 
i les estudiants. 

b) Proposar al Consell de Govern, per a la seua aprovació, un projecte de reglament 
que en regule la constitució i funcionament. 

c) Proposar la distribució de l'assignació pressupostària en relació amb activitats 
esportives i culturals dels i les estudiants. 

d) Ser sentit en els expedients disciplinaris oberts a estudiants del respectiu centre. 
e) Elaborar i elevar propostes a la junta de centre i, a través de l'Assemblea General 

d'Estudiants, al Consell de Govern i al Claustre. 

Com a reflexió final d'aquest apartat, es vol destacar que, malgrat aquestes opcions 
de participació de l'alumnat que es plantegen des de les universitats valencianes, la 
realitat és que la participació en la presa de decisions és molt baixa i que el valor de 
la diversitat de veu no és considerat com caldria. 

Així doncs, una vegada finalitzat aquest apartat de context, en les pàgines següents 
es detalla la metodologia del diagnòstic realitzat, així com els resultats obtinguts i 
les principals conclusions, on es posen de manifest aspectes com els enunciats en 
aquest primer apartat de context. Alguns d’ells són la preocupació per la 
mercantilització de les universitats; l’hegemonia del coneixement vàlid i el 
desprestigi i invisibilització de la resta de coneixements; la gran jerarquia imperant 
en la verticalitat de l'estructura de poder on s'ha instal·lat el món empresarial, però 
que és de difícil accés a l'alumnat; la falta de participació de l'alumnat, especialment 
el provinent del Sud, portador d'uns altres sabers i coneixements no occidentals; la 
gran burocràcia i rigidesa del sistema, que impedeix el canvi de plans d'estudi i 
guies docents per a poder incloure nous continguts. 
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4.  

OBJECTIUS  
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A continuació es mostren l'objectiu general i els objectius específics del diagnòstic. 

Objectiu general 

L'objectiu general és realitzar una anàlisi crítica, així com qüestionar la funció 
social que actualment exerceixen les universitats valencianes des d'una òptica de 
les epistemologies del Sud per a contribuir a la descolonització de l'acadèmia 
valenciana enfront d'actituds racistes, masclistes, patriarcals, classistes i colonials. 

Objectius específics  

1) Analitzar la presència, visibilitat i importància d'incloure el coneixement, les 
cultures i les epistemologies del Sud en les universitats públiques valencianes 
com a eina per a aprofundir en la defensa i respecte pels Drets Humans globals. 

2) Establir les bases per a la creació d'un grup de treball en epistemologies del Sud, 
mitjançant la definició d'eines, estratègies, línies d'acció i temàtiques de treball. 

3) Posar en pràctica un procés d'investigació descolonitzador basat en les 
epistemologies del Sud que assente les bases i evidències per a treballar en la 
descolonització de les universitats valencianes. 
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5.  

METODOLOGIA DEL DIAGNÒSTIC 
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Segons l'enquadrament teoricoconceptual del present estudi (vegeu a dalt), 
l'estratègia metodològica es va construir basant-se en els principis i caminant cap a 
una investigació descolonitzadora (Leyva i Speed, 2008). En aquest sentit, tant el 
disseny metodològic com els processos de recopilació de dades s'han regit per la 
reflexió constant del procés des dels diversos llocs d'enunciació i en 
corresponsabilitat dins del grup motor. D'igual manera, i seguint els principis d'un 
estudi descolonitzador, ens enfoquem en les subjectivitats i veus dels actors i les 
actrius que habiten les institucions analitzades a través de la participació de 
l'alumnat i professorat universitari. 

Considerem que aquests processos de dissenys metodològics emmarcats en la 
construcció descolonitzadora constitueixen un valor afegit d'aprenentatge. Per 
tant, exposem en els apartats següents els diversos mètodes aplicats. Amb el 
propòsit d'aportar a la construcció de metodologies descolonitzadores, exposarem 
en la part de les conclusions no solament el mapatge de les EDS4 , sinó també 
reflexions entorn de les experiències viscudes durant l'estudi. 

5.1. FORMACIÓ DEL GRUP MOTOR 

Como se ha comentado en el apartado de Antecedentes, el proyecto dentro del cual 
se enmarca el presente diagnóstico, contempla la creación y consolidación de un 
grupo motor, a partir del cual se van realizando las diferentes actividades del 
mismo. La finalidad es que este grupo sea el promotor de las actividades, y que 
participe activamente en todas las fases del proyecto, desde la definición de las 
actividades, hasta la ejecución y el seguimiento y la evaluación; puesto que, como se 
ha mencionado, la intención es, a medio plazo, poder constituir un grupo de 
investigación en epistemologías del Sur en las universidades valencianas. 

                                                                      

4 Epistemologies del Sud, d’ara endavant: EDS. 
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Com s'ha comentat en l'apartat d'Antecedents, el projecte dins del qual s'emmarca 
el present diagnòstic contempla la creació i consolidació d'un grup motor a partir 
del qual es vagen realitzant les diferents activitats d'aquest. La finalitat és que 
aquest grup siga el promotor de les activitats i que participe activament en totes les 
fases del projecte, des de la definició de les activitats, fins a l'execució, el seguiment 
i l'avaluació; atés que, com s'ha esmentat, la intenció és poder constituir un grup 
d'investigació en epistemologies del Sud en les universitats valencianes a mitjà 
termini. 

A aquest efecte, es va fer una presentació del projecte en què es va convidar a 
persones de la comunitat universitària a participar. Igualment, es va fer una crida i 
una convocatòria per correu electrònic perquè totes aquelles persones que 
estigueren interessades en la iniciativa pogueren almenys participar en una sèrie de 
reunions informatives sobre el contingut del projecte. 

A aquestes reunions es va convidar a interessades en les epistemologies del Sud, 
independentment de si formaven part de la comunitat universitària valenciana. Si 
bé la participació d'aquest grup (tant alumnat com professorat i personal 
investigador) és fonamental per al desenvolupament del grup i de les seues 
activitats, també es va estendre la invitació a personal d'associacions i 
organitzacions que treballen i lluiten pels pobles del Sud i per a estendre’n la 
cultura i coneixements a la ciutat de València. 
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Així s'ha anat conformant el grup motor del projecte, en el qual és fonamental 
també la participació de persones del Sud Global, ja que a les seues mans està la 
responsabilitat de promoure els coneixements i sabers dels seus pobles com a 
alternativa al desenvolupament econòmic dels països occidentals. 

Una vegada conformat aquest grup, a través d'una sèrie de reunions es va anar 
donant forma, de manera comunitària, a l'estructura, objectius, metodologies i 
continguts de la primera activitat del grup, el diagnòstic que es recull en el present 
document. 

Malgrat haver començat les seues activitats, el grup de treball està obert a totes 
aquelles persones que estiguen interessades a promoure altres coneixements 
procedents del Sud a les universitats valencianes. 

5.2. DISSENY DEL DIAGNÒSTIC 

Com s'acaba d'esmentar, l'abast, els objectius, l’estructura i el pla de treball del 
diagnòstic es van anar definint conjuntament amb el grup motor al llarg de diverses 
sessions de treball. Per a això, es va partir d'un índex el més ampli possible que es 
va anar acotant a la realitat i a la capacitat del grup, entenent que la finalitat del 
diagnòstic, més enllà dels seus objectius, és fonamentalment consolidar el grup de 
treball, alhora que generar espais de trobada entre persones interessades en la 
justícia social i cognitiva i la visibilització dels sabers dels pobles del Sud a les 
universitats valencianes. 

Es va decidir, per tant, acotar l'estudi a les dues universitats públiques de la ciutat 
de València, la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, a 
causa de la capacitat del grup i operacionalització de l'estudi. Es va considerar que 
podria ser una bona opció de continuació del grup de treball ampliar l'estudi a la 
resta d'universitats públiques valencianes on, de partida, ja es coneixen algunes 
iniciatives de promoció i defensa de les epistemologies del Sud. 
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Inicialment es va plantejar un diagnòstic centrat en tres dimensions d'estudi: 1) 
Estructures formals de les universitats públiques valencianes, 2) Investigadors/ores 
amb interessos o pràctica relacionada amb epistemologies del Sud, que es troben 
vinculats/ades a universitats i instituts públics valencians (ja siga com a docents, 
investigadors de la universitat o convidats, etc.) 3) Estudiantat vinculat en procés 
de generació/reproducció de coneixement (particularment estudiantat en procés 
de formulació de TFG, TFM, tesis doctorals, etc.). No obstant això, després d'una 
reunió amb persones especialistes en l'àmbit universitari, que es detalla en 
l'apartat següent, es va decidir, d'una banda, treballar conjuntament en aquestes 
tres esferes de la universitat i començar plantejant, en comptes de grans 
reestructuracions, microreformes en certs espais estratègics com a forma més 
efectiva d'estendre i donar a conéixer les epistemologies del Sud i el grup de treball 
en les universitats valencianes. En aquesta sessió, es va considerar que les 
universitats valencianes necessiten d'un treball previ d'incorporació dels sabers del 
Sud en els seus espais docents, en els treballs de recerca i en la manera d'operar 
mitjançant xicotetes microreformes per a, posteriorment, poder abordar des de la 
pròpia institució una reforma de major importància. Quant a la unió de les tres 
esferes, cal destacar que estan àmpliament interrelacionades com per a separar-les 
i que, a més, es va considerar que no hi havia tal quantitat d'experiències en 
epistemologies del Sud com per a plantejar-ne anàlisis separades. 

Igualment aquestes decisions van comportar l'acotació de l'estudi relacionada amb 
la limitació en la identificació de l'estructura de totes dues universitats. Per 
qüestions operatives, es va decidir realitzar una anàlisi succinta de la missió, valors, 
funció social i l'estructura de la universitat que servira per a caracteritzar el 
context en el qual es va realitzar l'estudi, però sense aprofundir en els continguts i 
objectius dels nombrosos graus, màsters, instituts/càtedres/estructures/centres 
d'investigació. També es va considerar que pot formar part d'una possible 
continuació de l'estudi endinsar-se en els continguts de les institucions docents i de 
recerca de les universitats públiques valencianes, a partir també dels resultats 
obtinguts en aquesta primera aproximació. 
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També es va decidir no aprofundir en l’espai físic des del qual està organitzada i 
estructurada la universitat, igualment per qüestions operatives, encara que 
entenent la necessitat si es fera aquest plantejament més endavant; ja que es 
considera que les estructures són summament jeràrquiques i no afavoreixen altres 
metodologies d'aprenentatge on l'alumnat puga ser protagonista i clau en la 
generació de coneixement. 

Per contra, es va decidir no restringir ni les temàtiques ni els territoris a considerar 
dins de l'estudi, entenent, com s'ha comentat, que el concepte de Sud no és 
geogràfic sinó geopolític i hi poden tindre cabuda totes les persones, col·lectius i 
temàtiques que lluiten per una desconstrucció del sistema hegemònic, capitalista i 
patriarcal que impera en les societats europees i, per tant, en les seues universitats. 

Finalment, amb aquestes acotacions a l'estudi es va decidir realitzar un mapatge 
participatiu sobre experiències en epistemologies del Sud a la Universitat de 
València i a la Universitat Politècnica de València, en què es va convidar a persones 
clau de totes dues universitats de les quals es tenia almenys constància del seu 
interés per la temàtica. Igualment es va fer una invitació oberta a totes les 
persones, especialment alumnat, que volgueren participar-hi. 

Posteriorment, es va plantejar una enquesta en línia per a aquelles persones que es 
van considerar clau per al procés, però que no havien pogut participar 
presencialment en les jornades. I finalment, després dels resultats del mapatge, es 
va decidir dur a terme una sèrie d'entrevistes en profunditat a persones i/o 
representants de certes institucions que es van destacar en la recopilació de dades 
inicial. 

Finalment, cal destacar que en tot el procés han participat un total de 66 persones 
(50 dones i 16 homes), pràcticament totes pertanyents a la comunitat universitària. 

A continuació, es desglossen les diferents jornades i entrevistes per a recollir la 
informació, així com les seues tècniques, fonaments metodològics i processos. 
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5.2.1 SESSIÓ INFORMATIVA AMB UN GRUP D'EXPERTS 

 L'11 de març de 2019 es va celebrar una reunió a la qual es va convidar a persones 
pertanyents a l'estructura de les dues universitats d'estudi, la Universitat de 
València i la Universitat Politècnica de València. En total van participar-hi 12 
persones (9 dones i 3 homes) pertanyents a diferents àmbits d'aquestes dues 
universitats (personal docent, personal investigador, sindicats, alumnat 
universitari) i amb àmplia experiència en aquestes, a més d'una certa visió crítica i 
constructiva de les universitats a les quals pertanyen. No es buscava una jornada 
multitudinària, sinó una trobada amb persones amb experiència en la universitat 
que pogueren opinar sobre el treball realitzat fins al moment i per a poder aterrar-
lo totalment en la realitat de les universitats d'estudi. 

Les principals conclusions a què es va arribar en aquella jornada van ajudar a definir 
la resta del treball de camp i a guiar el diagnòstic en experiències d'epistemologies 
del Sud en les universitats valencianes. Igualment, van servir per a detectar una 
sèrie de problemes que pateixen les universitats valencianes (i espanyoles), 
especialment després de la implantació del Tractat de Bolonya. 
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Entre les conclusions d’aquell dia, destaquen les següents pel que fa a l'avanç de 
l'estudi (la resta estan integrades al llarg dels resultats):  

1) Treballar conjuntament en totes les esferes de la universitat, en comptes de 
separadament en estructura, docència/recerca i estudiantat. 

2) Aprofundir en l'estructura, funcionament i poder del Consell Social de la 
Universitat perquè, amb la seua visió merament empresarial, és on es prenen les 
decisions i no centrar-se tant en rectorats o deganats. 

3) No caure en la moda epistemològica existent en el coneixement europeu: 
detectar els falsos processos de treballar les epistemologies del Sud per part de 
persones que les deixen al paper. 

4) Considerar el procés de llatinoamericanització de la universitat, d'una banda en 
la falsa moda i obertura de la universitat que considera que hi ha més estudiants 
i investigadors d'allí i, d'altra banda, tindre en compte que és una pràctica 
extractivista, ja que extraiem recursos d'elit a base de títols perquè són més 
fàcils d'obtindre que no a Llatinoamèrica. 

5) Plantejar la realització de microreformes o micropolítiques en la universitat com 
a accions més factibles. 
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5.2.2. JORNADES PARTICIPATIVES - MINKA DE SABERS 

Després d'aquesta reunió, com ja s'ha comentat es va decidir realitzar un mapatge 
participatiu, obert a la comunitat universitària, però en el qual es va decidir 
convidar a algunes persones que es van estimar com a informants clau. 

Pel que fa a la difusió per al públic en general, es va fer la convocatòria a través de 
la publicitat d'un cartell en les xarxes socials, l'enviament directe de correus 
electrònics, així com mitjançant la difusió física del cartell als campus de les dues 
universitats. Per la seua banda, quant a les persones i institucions que es van 
considerar com a informants clau, se'ls va enviar un correu electrònic personalitzat. 
Eren persones vinculades a les institucions acadèmiques següents: 

 En la Universitat de València: la Fundació General, l’Institut Universitari de 
la Dona, Institut de Creativitat i Innovació Educativa, Centre de formació i 
Qualitat Manuel Sanchis Guarner, Institut de Drets Humans, departaments 
de Psicologia Social, Didàctica i Organització Escolar, Sociologia i 
Antropologia Social, Educació Comparada i Història de l'Educació, Màster 
Universitari en Violència de Gènere, Màster de Gènere i Polítiques 
d'Igualtat, MCAD, Màster de Drets humans, Democràcia i Justícia 
Internacional, Màster de Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible, 
facultats de Dret, Ciències Socials, Història, Periodisme i Comunicació 
Audiovisual. 

 En la Universitat Politècnica de València: Centre de Cooperació al 
Desenvolupament, Institut INGENIO, Institut de Ciències de l'Educació, 
Càtedra Terra Ciutadana, Facultat de Belles Arts (incloent-hi màsters, 
departaments i laboratoris), departaments d'Economia i Ciències Socials i 
Enginyeria Rural i Agroalimentària, MCAD i associacions com CERAI o 
Enginyeria Sense Fronteres. 
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A més, en totes dues universitats es va convidar les associacions d'estudiants 
existents, així com les persones representants de l'alumnat de grau, màster i 
doctorat i responsables d'algunes iniciatives concretes de difusió de les 
epistemologies del Sud. 

Finalment, es van celebrar dos sessions de “Minka de Sabers”, una al matí del 9 
d'abril i una altra a la vesprada del 10 d'abril, en la qual van participar 28 persones 
(23 dones i 5 homes), provinents fonamentalment de la comunitat universitària 
(professorat, alumnat i personal investigador), encara que també hi havia algunes 
persones de la societat civil valenciana no pertanyents a l'àmbit universitari. Totes 
les persones participants van ser diverses i molt entusiastes en les seues 
intervencions. 

En cada jornada es van realitzar quatre fases, els continguts de les quals es 
descriuen a continuació. 

a) Impuls inici: Entreteixides com Aguayos i Saragüells  

Aquesta dinàmica inicial de benvinguda pretenia 
expressar el nostre lloc d'enunciació tot utilitzant 
elements des de les nostres ancestres fins al nostre 
hui. 

L'activitat consistia a situar-nos al voltant d'una 
composició de teixits i elements de la naturalesa 
andinomediterranis, que reflectiren el Sud i el Nord 
que la majoria de nosaltres porta encarnats al propi 
cos. irrompibles, y semejan la fortaleza que se 
puede lograr trabajando verdaderamente 
entretejidas, más allá del estar juntas en un sur o en 
un norte global. 
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Així mateix, volíem destacar que el teixit, tant l’aguayo andí com el saragüell 
valencià són mostra de filatures que enfilades són quasi irrompibles i s’assemblen a 
la fortalesa que es pot aconseguir treballant veritablement entreteixides, més enllà 
d'estar juntes en un Sud o en un Nord global. 

Passàvem l'ús de la paraula mitjançant un bastó de comandament, com a simbolisme 
de la guàrdia indígena en minka d’Abya Yala, ja que el nostre taller per a fer la 
primera recollida d'informació es titulava “Minka de Sabers”. En aquest sentit, per a 
simbolitzar l'acte de cogeneració de coneixement, vam donar inici amb una sembra 
en un cercle de la paraula mitjançant evocacions dels elements i les sensacions que 
véiem, percebíem i sentipensàvem en aquell moment. Vam utilitzar el gust, el tacte, 
l'olfacte i la vista amb els ulls tancats. 

La idea va ser partir d'interrogants i no de judicis i prejudicis. Vam facilitar l'ús de la 
imatge, de les aromes, de la memòria i d’allò simbòlic com a inspirador de la reflexió 
individual i col·lectiva. D'aquesta manera, ens cohesionàvem com a grup, sense 
conéixer-nos, i preparàvem el terreny per a facilitar aquella recollida posterior, la 
collita fructífera al final de la sessió.  

b) Posicionament social i epistemològic 

En aquesta dinàmica vam introduir la qüestió del coneixement situat, així com el 
lloc d'enunciació que ocupem com a subjectes. Per a això vam reprendre la 
diferenciació entre posicionament social i epistemològic amb la finalitat d'impulsar 
la reflexió entorn de posar en evidència el lloc des d'on parlen les persones 
participants.  

En primer lloc, vam dibuixar una línia imaginària a terra titulada “posicionament 
social”, que es refereix a la subjectivitat subjecta a la producció de sistemes de 
diferències jeràrquiques en la qual la raça, la nacionalitat, el sexe i la classe estan 
entrellaçats (Haraway, 1995). En un extrem de la línia vam posar la categoria 
“europeu/ea” i en l'altre, “no-europeu/ea”. Vam contextualitzar l'exercici fent 
referència a la nostra consciència de la temporalitat d'aquest posicionament en  el 
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sentit que no es tracta de llocs fixos, sinó més aviat de posicions en una foto 
instantània, així com de la dicotomia que impliquen les categories utilitzades. Els 
vam demanar que es posicionaren físicament en aquests dos extrems sobre la línia. 
Una vegada que les persones participants s'havien posicionat en la línia, de forma 
aleatòria vam fer preguntes com: “Què t'ha portat a posicionar-te ací?”. 

El següent pas consistia a posicionar-se en una altra línia imaginària que portava el 
títol “posicionament epistemològic”. Les dues categories en els extrems de les línies 
eren “epistemologies del Sud”, i “epistemologies del Nord”. De nou, vam 
contextualitzar la dinàmica fent referència a la jerarquització d'epistemologies 
(Castro-Gómez i Grosfoguel, 2007) i vam introduir la noció de coneixements 
epistèmicament situats en el costat dominant o subaltern de les relacions de poder 
(Grosfoguel, 2006: 22). De nou, es van entrevistar algunes persones participants i 
se’ls va preguntar pels motius d'ubicació a la línia. 

Encara que la majoria de participants es van situar socialment i epistemològica en 
algun punt entre el Nord i el Sud, amb la finalitat d’auto-reflexionar sobre el lloc 
d'enunciació individual i manifestar aquesta ubicació al col·lectiu, es destaca 
igualment el fet que una minoria va expressar la seua incomoditat i resistència a 
col·locar-se en un punt específic, ja que consideren que estan en una constant 
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desconstrucció. Defensen que el seu posicionament permanent en els marges els 
permet reconstruir-se amb major facilitat. 

c) “Café Mundial” 

 El mètode participatiu aplicat en les dues jornades es va orientar en la dinàmica 
“Café Mundial” proposada per Juanita Brown i David Isaacs (2005). Aquest mètode 
parteix del principi de la intel·ligència col·lectiva; per tant, parteix d'un procés de 
conversa d'un grup de persones. Procurant un ambient “de cafeteria”, s'asseuen 
entre quatre o cinc persones en cada taula, inclosa una persona amfitriona, i 
conversen sobre la pregunta d'aquesta taula. Els continguts del debat s'apunten 
directament en les estovalles de paper que cobreixen la taules. En finalitzar la 
conversa, les persones participants van canviant a una altra taula, on 
complementen les notes apuntades pel grup anterior. La persona amfitriona roman 
sempre en la mateixa taula i recapitula els resultats obtinguts del primer grup al 
segon, etc., fins que totes les persones hagen passat per totes les taules. D'aquesta 
manera es permet un alt grau d'interacció, així com la recapitulació de coneixement 
de totes les persones participants. Finalment, els resultats de les converses es 
reprenen a través de la visibilització en comú de les estovalles de paper que porten 
les anotacions generades.  
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Les taules del café es van plantejar en funció de la informació que es volia recollir, 
de les diferents dimensions de treball, de l’estructura de la universitat sota la 
premissa del que es vol canviar de la universitat, espais docents i d'investigació on 
es practiquen les epistemologies del Sud i possibles millores i reformes en la 
universitat per a treballar-les i donar-les a conéixer. Així, es van treballar quatre 
taules amb les següents preguntes: 

Taula 1. Quin és el teu motiu per a treballar les EDS en la universitat? Per què 
consideres que és important que es treballen les EDS en la universitat? 

Taula 2. En quina assignatura o investigació has treballat/escoltat/practicat les 
EDS? De quina manera ha sigut (metodologia)? 

Taula 3. Quines activitats sobre EDS en espais no formals, no docents dins de la 
universitat coneixes/has desenvolupat/escoltat/realitzat? A càrrec de qui estaven? 
Hi participava alguna associació o col·lectiu d'estudiants? A quina 
facultat/departament/persona/associació ens remetries per a continuar amb el 
mapatge en EDS en la UV i la UPV? 

Taula 4. Quines mesures o accions o xicotets canvis creus que es podrien adoptar 
per a afavorir la inclusió de les EDS a les universitats valencianes? Com t'agradaria 
que es treballaren les EDS a les universitats valencianes? 

Les converses i informacions obtingudes en aquesta part del diagnòstic es 
presenten en l'apartat de resultats. 

d) Tancament: Espai per a la collita 

El tancament de la Minka es va iniciar amb un cant, amb la idea de mantindre la 
proposta del sentipensament. El cant era la guia per a reorganitzar als assistents en 
cercle, i consultar-los la forma en què volien tancar l'espai. Per a aquesta fase es 
van suggerir tres alternatives: 
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1. Recollir les principals idees del Café Mundial. 
 

2. Activitat de reflexivitat, on impliquem el nostre lloc des de l'equip motor i la 
participació en el projecte. 

 
3. Obrir perquè algú propose una reflexió de tancament. 

En qualsevol de les tres alternatives es va proposar mantindre l'ús de la imatge o un 
element simbòlic, per tant, la reflexió podia ser expressada mitjançant una 
expressió corporal, una imatge, etc. En la planificació deixàvem oberta l'opció de 
proposar un exercici de reflexió, en cas que no es definira una de les tres 
alternatives plantejades a dalt entre els assistents. 

Finalment, les i els assistents van optar per un cercle de reflexió, en el qual 
ressaltaven de forma positiva la novetat tant del contingut com de la metodologia 
de la Minka. Així, per exemple, van esmentar que coneixien la metodologia dels 
contextos d'organitzacions i moviments socials, però no que mai no havien 
construït coneixement d'aquesta manera en els espais acadèmics. 
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5.2.3. QÜESTIONARI EN LÍNIA I ENTREVISTES AMB PERSONES CLAUS 

Com ja s'ha comentat, amb l'objectiu de completar els resultats obtinguts en la 
Minka de Sabers, es va crear un qüestionari en línia que es va enviar a aquelles 
persones que havien sigut convidades a la Minka, però que, tot hi haver-s’hi 
interessat, no hi havien pogut assistir. Així, en el qüestionari es van plantejar les 
mateixes preguntes que en les taules. Van participar en el qüestionari 17 persones 
(12 dones i 5 homes). 

Finalment i segons els resultats de la Minka de Sabers, es va decidir entrevistar en 
profunditat a diferents persones que havien sigut referenciades en les jornades. Es 
van plantejar entrevistes a persones, tant de la UPV com de la UV: 

 De la UPV, es van plantejar entrevistes amb Alejandra Boni d'Institut INGENIO, 
Guillermo Palau del grup Utópika, amb Pep Benlloch del Màster de Fotografia i 
Miguel Molina, Mau Monleón i Mijo Miquel, professores de la Facultat de Belles 
Arts. 

 De la UV, es van plantejar entrevistes al Deganat de Ciències Socials, María 
Rosón del departament de Teoria dels Llenguatges, al Màster de Gènere i 
Polítiques d'Igualtat i a diverses estudiants promotores d'iniciatives en 
epistemologies del Sud en la seua universitat. 

De totes aquestes entrevistes, finalment se’n van poder realitzar huit, els resultats 
de les quals es troben en l'apartat següent. 

5.2.4. TALLER DE DEVOLUCIÓ LLAURANT SOLCS 

Com a tancament del procés, es va plantejar realitzar un taller comunitari, una 
vegada obtinguts els primers resultats del treball de camp, al qual convidar totes 
les persones participants en el treball de camp, així com totes aquelles que s'havien 
considerat clau dins del procés i totes les persones del grup motor. 
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Més concretament, els objectius proposats per al taller van ser: 

 Compartir amb totes les persones participants en les reunions i sessions de 
definició del diagnòstic, Minka, qüestionari i entrevistes els resultats obtinguts 
en el diagnòstic. 

 Verificar la informació obtinguda, especialment la més sensible o més crítica amb 
la universitat. 

 Crear un espai per a establir conjuntament les conclusions del diagnòstic 
(oportunitats, estratègies i accions) de cara a crear un pla de treball del grup 
d'investigació en EDS en les universitats valencianes (UV i UPV). 

 Oportunitats fan referència a tota la informació que hem obtingut, els 
espais on ja s'estan treballant les EDS. 

 Estratègies poden ser treballar en aules amb professorat sensibilitzat amb 
les EDS, col·laborar en les setmanes culturals/solidàries de les facultats, 
inclosos continguts en EDS. Poden ser a curt, mitjà i llarg termini. 

 Accions es refereix més a una acció concreta, com realitzar un cinefòrum, 
una xarrada o una presentació del diagnòstic. 

La metodologia proposada per al taller va ser la següent: 

1) Benvinguda, en la qual s'explica la metodologia del taller i el procés seguit en 
el diagnòstic. 

2) Primera dinàmica per a compartir els resultats obtinguts. Primerament, 
s'expliquen els principals resultats obtinguts en el diagnòstic, les 
motivacions, espais formals i no formals i microreformes i, posteriorment, es 
deixa un temps perquè les participants puguen reflexionar lliurement sobre 
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el que s’ha exposat i aportar-hi més comentaris (que s'escriuen a les 
estovalles que cobriran la taula). 

3) Segona dinàmica per a construir conclusions. L'objectiu és crear les bases 
(estratègies, accions) per a establir un pla de treball com a grup 
d'investigació en EDS en les universitats valencianes (UV i UPV). Una vegada 
presentats els resultats, es pregunta a les persones assistents per 
estratègies i accions que es poden realitzar, a curt, mitjà i llarg termini, per a 
visibilitzar/introduir les EDS a les universitats valencianes a partir de les 
oportunitats presentades. 

4) Tancament, agraint la participació i contant els passos següents del 
diagnòstic i el pla de treball.. 

Cal destacar que aquest taller, plantejat per al dia 9 de juliol de matí, finalment no 
es va poder dur a terme per falta d'assistència; per la qual cosa es va decidir 
construir les conclusions internament entre el grup de treball a partir de tota la 
informació obtinguda i reflectida en l’apartat de resultats següent. 
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6. 

RESULTATS OBTINGUTS 
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En el present apartat reprenem les dades que s'han generat amb els i les 
participants del diagnòstic a través dels diversos mètodes descrits en l'apartat 
anterior de metodologia. Els resultats d'aquestes aportacions generades es 
presenten a continuació a base de les preguntes que van guiar el diagnòstic en les 
diferents fases de recopilació de dades. 

Cal destacar que al llarg d'aquest apartat s’han inclòs nombroses referències 
d'informació obtinguda en el treball de camp, ja que és el suport que justifica tots 
els resultats ací referits. No obstant això, en alguns apartats es poden trobar cites 
textuals per a construir relats que permeten el diàleg de sabers proposat com una 
de les metodologies de diagnòstic, mentre que en uns altres s'ha inclòs en el mateix 
fil del text, com a part de la narrativa, estructurant i donant coherència a la 
narració. 

És també destacable que s'ha promogut l'anonimat de totes les persones 
participants en el treball de camp per a tindre una major llibertat d'expressió, per la 
qual cosa no apareixen en les cites o parafrasejats les persones que ens han aportat 
el comentari dins dels diferents treballs realitzats per a recol·lectar informació. 

6.1. IMPORTÀNCIA DE TREBALLAR LES EDS EN LES UNIVERSITATS 
VALENCIANES 

En aquest apartat, s'exposen els resultats del treball de camp a les preguntes: “Quin 
és el teu motiu per a treballar les EDS en la universitat?” i “Per què consideres 
important treballar-les dins d'espais acadèmics?”, treballades tant en la Minka de 
Sabers com en la resta de metodologies de recol·lecció d'informació. Amb això 
buscàvem detectar les principals febleses, problemes i mancances que les persones 
participants havien detectat en les dues universitats valencianes estudiades, 
entenent que per això és important incloure-hi experiències i continguts 
d'epistemologies del Sud; de cara a treballar en pro de la “universitat desitjada”. 
Per descomptat, també s'inclouen motivacions personals, com a coherència política, 
ja que es consideren tan vàlides com les barreres estructurals de la pròpia 
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institució; sota el paradigma que en les universitats ha d’haver-hi espai per a 
diferents discursos. 

A continuació, s'exposen els resultats principals, s'utilitza l'estratègia de la 
narrativa i en algunes idees resulta fonamental reprendre la veu literal d'algunes de 
les persones participants, com una elecció ètica per a justificar-ne l'anàlisi. Aquesta 
tècnica s'utilitza fonamentalment en aquest apartat, en el qual s'exposen 
motivacions i oportunitats per a treballar les EDS en les universitats valencianes. 

A més, l'apartat s'estructura segons les principals motivacions i oportunitats 
oposades. 

MOTIVACIONS 

Sobre les motivacions personals que els condueixen a explorar les EDS i a treballar-
les en les seues facultats i escoles, les persones participants en el treball de camp 
manifesten diverses raons, les quals s'han agrupat per conceptes subjacents de cara 
a una major claredat i sistematització. Entre elles, podem diferenciar raons per a 
articular les lluites contra el que critiquen del sistema actual imperant i les 
oportunitats que brinden de millora i canvi social transformador. 

Patriarcat 

Algunes persones participants en el treball de camp van contestar en aquesta taula 
que la importància de treballar les EDS és que consideren que les epistemologies 
del Nord han invisibilitzat la dona, especialment en termes de producció científica i 
de coneixement, que “han esborrat un 50 % de la població”, mentre que moltes de 
les cultures i epistemologies provinents del Sud enalteixen i valoren tot el potencial 
de la dona, en igualtat de condicions enfront de l'home. Igualment, consideren que 
han corregut la mateixa sort, autors/es i contextos LGBTIQ. 
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En contraposició, van respondre que les EDS ens presenten múltiples feminismes 
alternatius al blanc occidental: post-colonials, descolonials, anticolonials, negres, 
lèsbics, etc. 

“La Universitat està edificada sobre el cos de les dones com la majoria de les institucions 
fundades en la seua època. Afortunadament això està canviant i, després de més de 500 

anys, tenim una Rectora” 

En aquest mateix sentit, algunes persones van exposar que la universitat és fruit 
d'un sistema patriarcal, androcèntric i etnocèntric i que les EDS podrien ajudar a 
transformar-lo tenint en compte altres coneixements i sabers promoguts per dones 
del Nord i del Sud. 

Poder 

Segons altres persones participants i, com s'ha pogut veure en el context, la 
universitat posseeix una estructura vertical i jeràrquica que contribueix a la 
perpetuació dels poders fàctics que la dirigixen. Aquests no solament actuen al 
Nord, sinó també en el Sud geogràfic. Els paradigmes dominants preestablits, fins fa 
molt poc, en les Universitats d'allí són les mateixes que dominen ací. A més, 
destaquen els orígens eclesiàstics de la institució. 

En aquest sentit, les EDS ens conviden a qüestionar quines són les tècniques i 
principis sobre les quals se sustenten, en aquest cas les universitats valencianes, 
distingint el que es considera ciència del que no, en altres paraules, qüestionant per 
què uns coneixements (provinents d'autors del Nord) són vàlids i uns altres, no. 
Aprofundint-hi, algunes persones assistents també van constatar la supremacia de 
l'art procedent del Nord enfront del creat al Sud, el qual no és considerat vàlid per a 
ser ensenyat dins de la universitat des d'alguns sectors d'aquesta. 

Algunes creuen que és una institució elitista i desitgen comprendre els fenòmens 
socials que donen origen al funcionament a l'interior de l'aparell universitari i a 
quines lògiques respon. Amb aquesta motivació, van trobar que els marcs teòrics 



 

Alianza por la Solidaridad | 65 

 

eurocèntrics no els contestaven aquestes preguntes i és quan descobreixen les EDS 
i el seu enfocament descolonial, eines que compliquen molt més la realitat i 
mostren les diferents situacions a escala global, en comparació als marcs teòrics 
eurocèntrics. Per això, consideren que s'han d'incloure les EDS tant a la docència 
com en l'àmbit investigador de cara a poder comptar amb aquesta altra perspectiva 
més àmplia, una visió històrica i de redistribució del poder i la justícia social. 

“Les EDS aporten una perspectiva crítica que permet repensar i contextualitzar la 
producció de coneixements en el camp acadèmic, apostant per un diàleg multicentrat i no 

eurocèntric que contribuïsca a transformar les relacions de coneixement, inclosos els 
subjectes de coneixement exclosos de la universitat espanyola”. 

Colonialitat 

“És important que des de l'acadèmia siguem capaces de qüestionar les epistemologies 
hegemòniques eurocèntriques i visibilitzem i donem la importància que tenen als sabers 

del sud, sobretot per a poder lluitar contra els sistemes d'opressió com són el capitalisme 
global, el colonialisme i el patriarcat”. 

Algunes persones que van participar en el mapatge consideren que la universitat és 
un invent colonial, creat per a distingir el coneixement vàlid (creat a Europa) de la 
resta, associada a les noves cultures i pobles que Europa va conéixer en el procés de 
colonització. Altres persones difereixen d'aquesta afirmació, encara que sí que 
consideren que la universitat, fins i tot en l'actualitat, continua sent un espai que 
s'utilitza per a colonitzar el pensament i el coneixement: 

“Els continguts dels plans d’estudis acadèmics continuen posseint un marcat biaix 
eurocèntric en què és molt difícil incloure altres autors i coneixement del Sud”. 

També algunes veus, en concret des de Belles Arts, exposaven com des de les 
institucions educatives no es valoren les expressions artístiques del Sud i les titllen 
d'artesanies. En recórrer solament als paradigmes del Nord deixen coixa la 
descripció i explicació de la realitat en tota la seua complexitat. 
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“De les Arts indígenes se'n diu artesania i no Art i per què artesania? Perquè ho diuen els 
Occidentals? Però és vital i és la seua manera d'expressar-se i és Art, aquesta dictadura 

està causant distorsions en les propostes dels països del Sud”. 

Així mateix, denuncien que els sabers que no convenen, o que incomoden, són 
considerats no vàlids i normalment deixats fora dels plans d'estudi i/o 
investigacions de manera institucional. Únicament són introduïts per part del 
professorat i personal investigador més interessat i compromés amb les EDS i la 
justícia social, sota el dret que dona la llibertat de càtedra al funcionariat 
universitari, però sempre d'una manera informal o sota activitats d'extensió 
acadèmica i no amb canvis en plans d'estudi, la qual cosa implicaria mobilitzar 
l’aparell logístic rígid i jeràrquic que són actualment les universitats, especialment 
arran dels canvis provocats pel Pla Bolonya. 

“Treballe els Ecofeminismes amb autores del Sud i fent videoconferències amb dones del 
Sud global per a entendre les lluites per la defensa del territori en comunitats afectades 

per la mineria des de la perspectiva conflicte capital-vida. No entenc una classe de 
feminismes en un Màster de Cooperació si no hi incorporem aquesta perspectiva”. 

Capitalisme i burocratització de les universitats 

L'estructura actual de la universitat, així com tots els requeriments, exigències i les 
capacitats imposades des del Pla Bolonya i l’ANECA 5  , afavoreixen la 
mercantilització de l'educació i en particular d'aquesta institució. Fruit d'això són 
les càtedres i instituts avalats i “apadrinats” pel món empresarial, com es pot veure 
en el seu mateix nom (Càtedra Cooperativa Caixa Popular del Desenvolupament 
Territorial i Economia Social Valencians de la UV, o Càtedra Aigües de València, o 
Càtedra Consum de la UPV, entre d’altres), així com en el mateix Consell Assessor 
de les universitats, en què hi ha marcades referències i personalitats provinents del 

                                                                      

5 Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació 



 

Alianza por la Solidaridad | 67 

 

món empresarial valencià. De la mateixa manera, algunes persones dins del treball 
de camp van posar l'exemple del Doctor Honoris causa concedit a l'empresari Juan 
Roig. 

“Cal reflexionar sobre el procés de mercantilització del coneixement que ha transformat 
el sentit, valor i ús del coneixement en la universitat (el coneixement perd la seua 

dimensió social i es converteix en mercaderia per a construir un currículum individual) i 
sobre com aquest procés se sosté en epistemologies neutrals i objectives on 

l'investigador/a s’invisibilitza. Des d'aqueix marc, les EDS i altres epistemologies 
crítiques constitueixen un espai de resistència a aqueixa lògica instrumental i 

individualitzadora”. 

En aquest context, algunes de les persones participants es plantegen al servei de 
qui s'estan erigint les universitats valencianes actuals, si realment estan donant 
resposta a les necessitats de l'alumnat i de la societat (tant del Nord com del Sud) o 
si responen a interessos més mercantilistes, econòmics i productius de preparar a la 
joventut per a ser “productius” en el mercat laboral i no tant per a crear subjectes 
crítics i capaços de qüestionar i replantejar-se el món i els problemes globals. 

D'altra banda, altres persones també esmenten que aquesta estructura imposada 
des del Pla Bolonya i l’ANECA estableix quin coneixement és vàlid i quin no, en 
quines revistes és necessari publicar i quins països són més adequats per a realitzar 
estades per a obtindre la titularitat com a professor/a. Esmenten que tot el que ve 
del món anglosaxó és considerat més vàlid de cara a obtindre mèrits universitaris. 
“L’ANECA modula el coneixement i avalua al professorat”. 

Aquesta reflexió va més enllà entre algunes persones participants i fan extensiva 
aquesta situació a la gran burocràcia existent en el procés d'obtenció d'una plaça 
universitària. Ho defineixen com un procés dissenyat d'una manera impossible i 
altament competitiu en el qual es potencia que el professorat únicament se centre 
en la producció investigadora i la publicació en certes revistes concretes, que són 
les valorades i reconegudes acadèmicament en el procés d'obtenció de plaça. De la 
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mateixa manera, moltes persones comenten com, amb el sistema de mèrits que s'ha 
instal·lat en les universitats espanyoles, el professorat està també centrat en el 
reconeixement dels seus sexennis, perquè són els que els faran eixir de la 
precarietat laboral en aconseguir una plaça en titularitat (la figura del professor 
associat no cobra més de 5 euros/hora). Tot això a costa de la funció bàsica de la 
universitat: la docència i formació de la joventut. 

Solament quan s'arriba a ostentar la figura del professor titular és quan es pot 
gaudir d'una major llibertat per a realitzar un discurs més crític; d'una banda, la 
pressió de publicació en determinades revistes es redueix i, d’una altra, ja es té 
l'estabilitat d'una plaça fixa. A més, és aleshores quan l'anàlisi crítica sol ser ben 
rebuda, especialment de cara a la societat, ja que potencia la figura de crítica 
constructiva i de la llibertat de càtedra que se suposa que existeix a les 
universitats. 

També en relació amb la burocratització de les universitats es destaca la gran 
dificultat que comporta modificar especialment els plans d'estudi, encara que 
també les guies docents de cada any acadèmic, una vegada ja aprovades. És un 
procés llarg en el qual han de passar diversos filtres, fet que en la pràctica no 
incentiva a persones que puguen estar interessades a incloure nous continguts en 
les assignatures que impartixen. Per això, recomanen anar avançant a poc a poc, 
mitjançant iniciatives puntuals, de la mà de professorat interessat i sensibilitzat a 
les epistemologies del Sud. 

“La història que es dona cal descapitalitzar-la, despatriarcalitzar-la, descolonitzar-la… 
Cada professor pot fer-ho amb la seua assignatura sense tindre en compte la guia 

docent”. 

ODS Agenda 2030 

Una de les crítiques més fortes de l'Agenda de Desenvolupament 2030 és la seua 
marcada visió economicista, que igualment és extensible als Drets Humans. 
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Consideren que les universitats del Nord són una plataforma d'impuls dels ODS, 
objectius que estan assumint sense qüestionar l'enfocament economicista que 
plantegen del desenvolupament sostenible i dels drets humans. Sense qüestionar-
se tampoc per a qui estan dissenyades? Per a servir a quins interessos? Encara que 
suposadament els ODS han sigut construïts des de les bases, des de la comunitat 
universitària que participa en el treball de camp, es considera que no s'ha escoltat 
el Sud i que, per tant, les demandes i reivindicacions reals de la població del Sud, de 
les comunitats rurals, no hi estan incloses; i moltes d’elles són portadores d'una 
manera de vida realment respectuosa i sostenible amb el medi natural que els 
envolta. 

Des d'aquest punt de vista, del treball de camp s'extrau que certa part de les 
persones consultades, consideren necessàries les EDS dins de l'Agenda de 
Desenvolupament 2015-2030 que marquen les Nacions Unides amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible. 

Les EDS serveixen per a fer una anàlisi crítica d'aquesta “Agenda Universal del 
Desenvolupament Imposada” i posar sobre la taula les agendes del Sud, de la 
pagesia, del món rural, de la terra, del planeta; en definitiva, de la vida en el 
territori glocal i com a projecte comú d'humanitat. Es proposa reenfocar i 
reinterpretar els ODS i enriquir-los amb aquesta altra mirada que brinden les EDS i 
suggerixen, fins i tot, desmuntar-los perquè són vistos com a eina colonitzadora. 
Però, indiquen, desconstruir no és necessàriament destruir, sinó revelar. No 
obstant això, a priori els ODS xoquen d'entrada amb les EDS en el fet que es 
defensa un cicle de la vida que els ODS neguen, en perseguir un creixement i 
desenvolupament únicament econòmic incompatible amb el benestar de moltes 
altres persones del Sud Global. 

Sorgeix ací també una al·lusió a la Llei d'Estrangeria, que es considera racista i 
capitalista, ja que preval el desenvolupament econòmic dels estats sobre el dret al 
desenvolupament humà ple i integral. 
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Homogeneïtat 

Del treball  de camp s'extrau que les persones participants defensen que el  
professorat té la  responsabil itat  de convidar a  l 'alumnat a  l 'anàlisi  crít ica 
del  coneixement i  ha de fer  més ús de la  l l ibertat  de càtedra per a  facil itar  la  
penetració d'aquests altres sabers.  Evitar  ser  còmplice de les barreres 
ideològiques imposades i  vehicular  l 'heterogeneïtat.  En aquest sentit ,  
caldria  promoure també l 'accés i  ingrés de professorat no nascut a  la  Unió 
Europea.  

Per a  això,  és necessari  denunciar  el  racisme de la  Llei  d'Estrangeria  i  la  
legislació administrativa de la  funció pública,  que regula l 'accés a  càrrecs i  
places de funcionariat,  exigint,  com a requisit ,  la  nacionalitat  europea.  
Actualment,  les persones sense DNI només poden optar a  ser  personal  
laboral ,  la  qual  cosa converteix les persones no nascudes a  la  Unió Europea 
en ciutadanes de segona no titulars de plens drets.  

A més,  en el  cas de la  Comunitat  Valenciana,  cal  t indre en compte la  barrera 
que suposa la  imposició d'haver de conéixer la  l lengua pròpia del  territori ,  la  
qual  cosa dif iculta encara més el  procés d'obtenció d'una plaça en les 
universitats valencianes per a una persona estrangera.  

D'altra banda,  com s'acaba d'esmentar,  és important promoure la  renovació 
del  professorat de les universitats i  deixar-hi  espai  per a  persones no 
europees.  Tanmateix,  algunes persones participants en el  treball  de camp 
adverteixen que s’ha de considerar i  t indre cura amb el  procés de  
Llatinoamericanització que té l loc al  si  de la institució,  ja  que cada vegada hi  
ha més estudiants i  investigadors originaris  de Llatinoamèrica.  No s’ha 
d’oblidar que és una pràctica extractivista,  és un procés en què es du a  l ’el it  
del  territori  a  base de títols  acadèmics,  que s ’obtenen més fàci lment que als 
seus països de procedència.  
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OPORTUNITATS 

Les persones participants en el treball de camp descriuen les EDS com una gran 
font d'oportunitats i, per això, desitgen treballar-les dins de les seues universitats. 
Quant a elles, destaquen: 

Potencial transformador 

“Passar d'una relació desencarnada i suposadament neutral a una relació encarnada i 
responsable enfront del coneixement produït”. 

Les EDS com a vehicles disparadors del canvi social. Acostar la praxi a la teoria. 
Conéixer altres realitats per a repensar la nostra. Introduir-les a l'aula és una 
manera de resistència i activisme a l'interior de la institució. Plantegen la 
Universitat com a agent actiu i còmplice de lluites recíproques al costat dels 
moviments socials, vinculant l'experiència amb la creença. 

“Les EDS tenen un vincle transformador des de l'àmbit acadèmic amb la realitat dels 
grups oprimits des del coneixement… Per això, cal buscar la coherència entre la teoria i la 

praxi per a donar major sentit a les problemàtiques socials: articular la pràctica, la 
realitat social des de l'acadèmia amb perspectives més inclusives”. 

En aquest sentit, es planteja la practicitat d'incloure les epistemologies del Sud a 
nivell discursiu (doctorats, investigacions, continguts docents), ja que es plantegen 
més opcions de canvi que en la pràctica institucional i en l'estructura de la 
universitat. “(...) és a partir d'ací on s'ha de fer incidència, perquè és on es generen 
els canvis de debò”. 

Diversitat i mobilitat humana 

“L'eurocentrisme de les categories d'interpretació de la realitat ha construït maneres de 
relacionar-se que encara són bastant excloents i imperatives. És necessari generar espais 
d'intercanvi amb altres coneixements (no solament el científic), a fi d'anar construint una 
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convivència basada en el diàleg intercultural, en la comprensió de la diferència com un 
alter ego. El futur en pau només s'entén en societats on les persones siguen capaces de 

compartir en una igualtat respectuosa amb la diversitat”. 

Les EDS ens exigeixen polititzar la mobilitat humana i abordar el fet migratori amb 
major rigor. No associar totes les migracions a la precarietat o l’empobriment. 
Deixar l'homogeneïtzació del col·lectiu en posar sobre la taula el context particular 
i evitar assumir una tipologia única de migrant. Evitar les generalitzacions que 
porten a polítiques socials desfasades. 

“Crec que és súper necessari incloure-les de diverses maneres, sobretot pensant que hi ha 
diversos estudiants llatinoamericans a Espanya. Pense que una de les formes és incloure 

en l'àmbit docent persones que tinguen una visió i una investigació des del Sud. Que 
facen epistemologies des del Sud, no solament que en siguen espectadors” 

En aquesta línia hem de plantejar-nos celebrar els inputs que porten les persones, i 
en concret l'alumnat d'altres latituds, els seus diferents sabers i maneres de fer que 
enriqueixen les societats d'acollida. Rebre i abraçar el coneixement i les 
experiències vitals des de la diferència. Desmuntar la història única sobre el Sud 
global i no solament voler, com a professorat, formar-los, sinó escoltar el que venen 
a aportar. Aprofitar la vasta oportunitat d'aprenentatge i desaprenentatge mutu. 
Promoure el diàleg i intercanvi de sabers. 

“(…) enguany ens vam plantejar celebrar la setmana de la solidaritat de manera diferent, 
incorporant una perspectiva més d’EDS, amb enfocament de gènere i descolonial. És així 
com vam treballar juntament amb estudiantat migrant perquè el procés fora participatiu 

i foren elles les protagonistes”. 

Lloc d'Enunciació 

Diverses de les participants es veuen obligades, moralment, a introduir les EDS a 
les aules, donat el seu origen en regions del Sud geogràfic. Les porten amb elles, 
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atés que pertànyer a moviments estudiantils forma part de la seua motxilla 
d'origen. 

“Perquè des del meu país colonitzat em van ensenyar que l'acadèmia era el millor camí 
per a aprendre. Després perquè des d'aqueix lloc m’ho vaig qüestionar TOT i em va 

semblar urgent i necessari denunciar el colonialisme en la universitat i fer un altre tipus 
de projectes educatius i d'investigació”. 

“Les EDS són l'espai des d'on s'assenten els meus sabers, el meu lloc d'enunciació, i 
perquè sent que és necessari per a descolonitzar els sabers, desarticular-los i anar 

proposant altres metodologies estant a Occident”. 

Encara que altres persones també ho plantegen com a coherència amb el seu 
posicionament social i polític: 

“Jo crec que és un plantejament sociopolític, jo arribe a l'Art i a la fotografia, però mai no 
he deixat les meues conviccions polítiques, el meu activisme social, polític i sindical. 

Llavors, jo no volia escindir la meua activitat artística i professional com a docent de les 
meues conviccions polítiques, socials, m'agrada la coherència entre el que pense i faig”. 

Adverteixen també que cal no idealitzar, perquè coneixen casos en els quals les 
experiències de vida en altres contextos els ha polaritzat, és a dir, els ha 
transformat, però no per a bé, sinó cap a la radicalització. 

També adverteixen que no tot el que es fa al Sud global es pot catalogar 
d'epistemologies del Sud únicament pel seu lloc de procedència: hi ha molta 
producció de coneixement i pensament occidentals que es difonen des 
d'universitats llatinoamericanes. Per contra, cal tindre el compte el coneixement 
alternatiu que es produeix al Nord sota uns paradigmes no occidentals, com 
s'apunta des de l'Institut Joaquín Herrera Flores a Sevilla: “Entendre els drets com 
a processos de lluita per la dignitat”. Tot això reforçant el concepte ja esmentat 
d'entendre el Sud com un concepte geopolític i no únicament geogràfic. 
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També esmenten que cal entendre les epistemologies del Sud com una construcció i 
desconstrucció de coneixement per a replantejar les relacions centre-perifèria. 
Aquestes evidencien els privilegis d'algunes i potencien la recuperació de drets 
d'unes altres. Per a això, és fonamental reconéixer el nostre lloc d'enunciació, 
posicionament epistemologicosocial i què portem dins de la nostra motxilla. 

En aquest sentit, altres participants plantegen les EDS com a oportunitat de trencar 
esquemes imposats. Qüestionar-nos com ens veiem i com som vistos segons el punt 
de referència utilitzat. Serveixen per a visibilitzar també que, segons els eixos 
d'interseccionalitat que ens travessen, som percebudes d'una manera o d’una altra i 
patim unes o altres opressions, segons l'entorn on es donen. 

Justícia Social Global 

Per aquestes raons, introduir les EDS ve a ser part dels esforços per a obtindre 
aquesta justícia que no pot ser completa sense justícia cognitiva, sense justícia 
epistèmica. Els sabers sempre han estat i existit al Sud, però no han sigut 
reconeguts ni validats per l'Acadèmia d'occident ni per nosaltres mateixes. 

Els motiva reivindicar-les i que deixen d'estar vedades. Per a això, suggereixen 
generar marcs teòrics que puguen ser aplicats en diversos contextos. Tant en 
recerca com en docència, els motiva donar espais a persones que de normal estan 
excloses de la producció de coneixement acadèmic, com una mena de justícia 
epistèmica. 

Així mateix, creuen que la investigació no pot reduir-se a un nombre limitat 
d'actors. Si només la difonem dins de la comunitat acadèmica estem perdent una 
part important de coneixement. 

“En un món connectat per les tecnologies de la informació és necessari que es done una 
obertura a interpretacions del món que no són les eurocentrades, coneixements que es 

treballen en els diferents territoris des de fa segles i que analitzen políticament l'impacte 
del sistema món i la seua geopolítica”. 
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Construcció d'una docència descolonial 

La visió gerencialista i economicista de l'educació es concep com un gran obstacle 
per a les EDS: aquest enfocament, especialment marcat des de la implantació del 
Pla Bolonya, ha fet que tant alumnat com professorat visualitzen la universitat com 
una espècie d'empresa, on d'una banda l'alumnat, com a client, pot exigir al 
professorat que se cenyisca als continguts estrictament inclosos en la guia docent 
sense deixar espai per a uns altres discursos i metodologies més globals i obertes; 
mentre que les exigències de publicacions i la difícil meta d'arribar a ostentar una 
plaça titular fan que moltes vegades el professorat no dedique el temps necessari a 
fer una docència de qualitat. Com diu Vicente Manzano Arrondo de la Universitat 
de Sevilla, autor del llibre La Universidad Comprometida, la universitat espanyola 
està entotsolada, està mirant-se a si mateixa. 

Es proposa deixar la públicomania i prestar més atenció al que succeeix al carrer. 
Tindre sempre un peu fora de la universitat i portar aqueixes vivències 
pragmàtiques a l'aula, malgrat les pressions de l'estament docent. 

“És necessari canviar la manera en la qual es pensa el treball i la influència social de la 
investigació perquè les l’EdS puguen penetrar-hi més. Igualment, en el reconeixement 

dels fruits de la docència. És fonamental, primer de tot, fomentar a l'interior de la UPV 
una profunda reflexió sobre la inclusió d'un altre tipus de mesuraments de la rellevància 
social de la investigació, més enllà del mer criteri quantitatiu de les publicacions en les 
revistes d'alt impacte. Urgeix dissenyar instruments alternatius de mesurament de la 

contribució i excel·lència de la investigació en l'entorn, diferents als barems que s'usen 
hui. Fer-se ressò de les noves propostes que estan arribant des del sector de la 
Bibliometria, ciència que estudia les cites bibliogràfiques. Generar indicadors 

quantitatius i qualitatius propis de cada camp d'acció i de l'activitat particular de cada 
investigador/a que ens permeten, per exemple, mesurar-ne la influència en la política 

pública”. 
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És fonamental que el professorat conega altres metodologies. Per a això s'han 
d'oferir al professorat altres eines i marcs, diferents a la labor netament teòrica per 
a combinar-la amb aquesta, com la perspectiva descolonial i les epistemologies 
feministes —no blanques— que permeten complementar i interpretar des d'altres 
referents; aquesta formació els aportarà una revisió del coneixement dominant, 
sobretot als qui es dediquen a les ciències exactes. 

De la mateixa manera, és necessari que el professorat potencie la visió crítica i la 
capacitat d'anàlisi de l'alumnat. Encara que en principi depén molt de la titulació 
que cursen, no hauria de ser així, sinó que des de tots els àmbits d'aquestes 
institucions acadèmiques s’ha de treballar la seua funció social. 

Tot això sense relacionar les EDS amb un Sud geogràfic, sinó amb un Sud geopolític 
i admetent que, des del Nord geogràfic, es poden igualment generar coneixements 
de caràcter EDS. Entenent com EDS les epistemologies que tenen a veure amb 
altres lògiques, maneres i principis a l'hora de sentipensar, crear o construir sabers 
i ciència. Acceptar que no necessàriament l'Acadèmia és el millor lloc ni el més vàlid 
ni l'únic per a aprendre. 

Comprendre els fenòmens socials d'investigació amb un enquadrament 
teoricometodològic que abaste l'anàlisi d'històries, cultures, cosmogonies i poders, 
on el testimoniatge de carrer pot ser igual de benvolgut que l'enciclopèdic. 
D'aquesta manera, s'atén la problemàtica concreta amb altres elements que 
s'ajusten més a les necessitats dels subjectes d'indagació. Deixar arrere imperatius 
unívocs de ser objectiu, representatiu, demostrable, quantificable, mesurable. 

Transversalització i Coneixement Situat 

Les EDS proposen una estructura més horitzontal i un reconeixement dels sabers 
ancestrals no reglats per l’hegemonia. Posar en valor altres epistemologies més 
horitzontals en la Universitat pública, en contraposició a aquelles més verticals, 
com per exemple en la cooperació, que s'havia entés fins fa poc només des del Nord 
cap al Sud. 



 

Alianza por la Solidaridad | 77 

 

“Per aquest mateix motiu, treballem més que en la Cooperació Internacional en 
desenvolupament local de la província de València, valorant la importància de l'Educació 

Popular, i el plantejament de Freire com la nostra principal font d'inspiració. D'aquesta 
forma, oferim al nostre alumnat la possibilitat de percebre les relacions Nord-Sud de 

manera diferent”. 

Contextualitzar el que ocorre en els territoris i contrastar-ho amb el que plasmen 
els textos d'estudi a l'ús, evita la pèrdua de coneixements valuosos i oportunitats 
d'aprenentatge o transformació. 

“Hi ha interessos més específics, com per exemple en el grau de Ciències Polítiques, on es 
pretén incloure altres formes no occidentals de construir política pública o d'exercir els 
processos polítics que transcendisquen la tradició parlamentària ortodoxa i consideren 

fonamental mirar cap a altres formes i sabers, per exemple, la manera de fer política que 
es desenvolupa des dels pobles indígenes”. 

Pluriversitat 

Proposen que és necessaris reescriure i refer la història, amb les perspectives del 
Sud geogràfic i geopolític. Abandonar la manipulació colonial d'una història única. 
Obrir horitzons cap a altres cosmogonies i maneres de fer. 

“És necessari per a entendre el món, tant la realitat del Sud global com la pròpia realitat 
on vivim. És important per a reintrepretar i replantejar les ciències socials, incloses les 

jurídiques”. 

Aprofitar l'oportunitat és continuar donant suport a recursos i experiències vitals 
de la comunitat universitària fora de l'entorn acadèmic i geogràfic eurocèntric. 

“Vaig estar treballant en la gestió d'un espai no formal de producció artística i ens van 
dir que hi aplicàrem un procés experimental. No obstant això, ens donaven exemples 

d'una experimentació clàssica des d'Occident, des de la metodologia científica 
cartesiana. Va ser molt complex comentar que existien altres tipus d'experimentacions. 
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Això ha de canviar i cal aprofitar l'oportunitat d'incloure en l'àmbit docent persones que 
tinguen una visió i una investigació des del Sud”. 

Entendre les relacions Universitat-Societat d'una manera diferent: més horitzontal, 
més respectuosa amb altres coneixements i sabers populars, altres maneres de fer 
diferents a les acadèmiques. L'alumnat aprén a valorar i entendre que pot haver-hi 
també una pluriversitat en la manera de buscar la veritat i que la universitat pública 
ha de ser un agent social del canvi. 

Allunyar-se de ser un mer servei de transferència tecnològica i abordar noves 
metodologies i maneres d'obrir-se a la societat. Assumir un paper de ser més 
permeable, acostar-se i impregnar-se del que hi ha fora. 

“Democratitzar el coneixement i valorar la capacitat que tenim totes de crear-lo i 
generar-lo, independentment d'on s'ha construït, siga al carrer, amb la societat civil, des 
del coneixement ancestral o en l'Acadèmia, al final tots són aportacions igual de vàlides. 

Per a nosaltres és més important el contingut de relacions, actituds i valors que es 
transmeten que l'estructura on es realitzen”. 

6.2. SITUACIÓ DE LES EDS EN LES UNIVERSITATS VALENCIANES I ENTITATS 
VINCULADES 

Aquesta part del diagnòstic aprofundeix en les experiències d’EDS que s'han 
detectat en el treball de camp, tant en l'àmbit formal com en el no formal. D'una 
banda, l'àmbit formal se centrarà en exemples en assignatures o investigacions, 
tant realitzades per les persones participants com assistents o oïdors d'aquestes; 
mentre que l'àmbit no formal se centra en l'extensió universitària; és a dir, espais 
no docents, però dins de les universitats valencianes, on pot participar la societat 
civil valenciana a més de la comunitat universitària. 

Les preguntes que guien la reflexió d’aquest apartat són les següents:. 
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 En quina assignatura o investigació has treballat/escoltat/practicat les EDS? De 
quina manera ha sigut (metodologia)? 

 Quines activitats sobre EDS en espais no formals, no docents dins de la 
universitat coneixes/has desenvolupat/escoltat/realitzat? A càrrec de qui 
estaven? Hi participava alguna associació o col·lectiu d'estudiants? A quina 
facultat/departament/persona/associació ens remetries per a continuar amb el 
mapatge en EDS en la UV i la UPV? 

Prèviament a mostrar les troballes, cal destacar que en els discursos recollits dins 
de la reflexió del que denominem espais no formals o extensió universitària, va 
sorgir confusió al voltant de la inclusió d’aquest tipus d'espais dins de les 
experiències en epistemologies del Sud; és a dir, va sorgir el qüestionament vàlid 
sobre com la noció d’‘epistemologies del Sud’ —amb el seu bagatge netament 
acadèmic— podia explicar activitats fora de l'acadèmia com ara activismes, 
exploracions artístiques i grups de treball. En altres paraules, com es podia 
considerar epistemologia el coneixement popular, treballat i adquirit fora de les 
universitats. 

De la mateixa manera i, com a part d'aquesta desconnexió entre el propòsit del 
treball d’investigació i la pregunta d'investigació, es van esmentar nombroses 
experiències dins d'espais docents i grups d'investigació com a resposta a la 
pregunta d'activitats d'epistemologies del Sud en espais no formals. 

A més, segons les persones participants en el diagnòstic, la implementació de les 
EDS té lloc quasi sempre en casos aïllats que venen motivats per interessos 
personals, com poden ser les investigacions (TFM, TFG o tesis) per part d'alumnat 
provinent del Sud, però també de professorat sensibilitzat. Així, també destaca la 
implicació d’aquest en la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, 
sempre amb uns interessos més oberts i relacionats amb el Sud, la qual cosa fa que 
siga una de les poques disciplines en les quals s'inclouen altres sabers en la 
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formació de l’alumnat, encara que sempre de manera puntual i de la mà de 
professorat sensibilitzat i especialment involucrat personalment. 

A més a més, des del deganat de la Facultat també es té aqueixa mirada oberta per a 
incloure altres visions provinents del Sud, com demostra el fragment d'una de les 
entrevistes: 

“La filosofia de la facultat és oberta a les alternatives d'interpretació i anàlisi de la 
realitat, diguem-ne coneixement; vosaltres heu de pensar que aquesta és la facultat que 
toca diverses potes i diversos punts substancials. Per exemple, això (Setmana de les 
epistemologies descolonials) ho inclourem perquè ho tenim inclòs també en classe, el 
coneixement situat. El coneixement situat és un plantejament que treballem, almenys en 
algunes assignatures de sociologia i de sociologia de polítiques, que planteja que el 
subjecte és coneixedor i dista de l'epistemologia de la ciència dura, de la ciència ortodoxa 
i hegemònica. Aquesta és una característica d'aquesta facultat, el desenvolupament de 
l'epistemologia del coneixement situat”. 

Per part de la Universitat Politècnica de València, ressalta especialment el Màster 
de Cooperació al Desenvolupament i la Facultat de Belles Arts; on fonamentalment 
destaca l'interés per part d'algunes persones concretes, que més endavant 
nomenarem. En qualsevol cas, es pot avançar que, en les dues universitats, es manté 
una cerca permanent de nous sabers, encara que concentrat principalment en les 
branques ja esmentades. 

A continuació, s'exposen les principals consideracions tractades per les persones 
participants pel que fa a experiències sobre EDS en la UV i la UPV i es classifiquen 
en les huit categories següents: 

1) Facultats, graus, màsters, assignatures i professorat universitari. 

2) Càtedres, grups universitaris d'investigació. 

3) Tesis universitàries, Treballs fi de Màster i de grau. 
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4) Beques. 

5) Activitats culturals i jornades. 

6) ONG. 

7) Grups i col·lectius socials 

8) Espais socials 

1)FACULTATS, GRAUS, MÀSTERS, ASSIGNATURES I PROFESSORAT 
UNIVERSITARI 

Com s'ha dit, la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València és un 
dels espais on es promouen les epistemologies del Sud a nivell institucional, com es 
desprén del treball de camp realitzat i que es materialitza en les accions i/o 
propostes següents: 

 Incloure els Coneixements Situats com a classe d'etnografia o antropologia 
social. Incloure la qüestió de l'etnografia contextualitzada. També es refereix al 
reconeixement dels llocs i les formes associades a cadascú que cal respectar i 
reconéixer. 

 Promoure la consciència de la diversitat ètnica i poder comprendre altres 
formes. 

 La Facultat manté espais i plataformes obertes per a les propostes de la 
comunitat universitària i per a facilitar els recursos, com demostra la cita: “Des 
de la facultat rebutgem la perspectiva paternalista i advoquem pel reconeixement dels 
subjectes i veus pròpies”. 

Com a acció més rellevant, s'està plantejant la reformulació del grau de Ciències 
Polítiques perquè l'alumnat tinga una mirada de la política que transcendisca el 
concepte occidental i es reconega que hi ha altres maneres de fer polítiques. Amb 
aquest objectiu, s'estan plantejant incloure altres formes no occidentals de 



 

Alianza por la Solidaridad | 82 

 

construir polítiques o d'exercir els processos polítics que transcendisquen la 
tradició parlamentària occidental. En aquesta línia es considera fonamental mirar 
cap a altres formes i sabers; per exemple, la política que es desenvolupa des dels 
pobles indígenes. 

A escala particular, ens trobem amb diversos exemples de professorat que promou 
o treballa a les aules amb eines pròpies de les epistemologies del Sud, com veurem a 
continuació. No obstant això, prèviament cal destacar la confusió que van tindre 
alguns participants en pensar en la noció d'epistemologies del Sud, ja que un autor o 
un treball de recerca del Sud global no esdevé automàticament un constructe 
descolonial. En aquest context, es destaquen aquests espais perquè, en incloure 
dins de certes assignatures materials i textos que no són netament europeus o 
anglosaxons, són una aproximació vàlida a promoure altres formes de coneixement. 

 

En el grau de Treball Social també s'esmenten algunes assignatures on l'alumnat ha 
sentit breus pinzellades de les epistemologies del Sud, per exemple en Fonaments 
del Treball Social i en l'itinerari de Cooperació i Exclusió. En aquest grau s'esmenta 
també Elena Mut Montalvà, professora titular del Departament de Treball Social i 
Serveis Socials de la Facultat de Ciències Socials i dels màsters de Cooperació al 
Desenvolupament i de Gènere i Polítiques d'Igualtat de la UV; a més, ha sigut 
guardonada amb el premi Manuel Castillo, convocat pel Vicerectorat 
d'Internacionalització i Cooperació pel seu treball L'activisme de les refugiades 
polítiques colombianes, una tesi doctoral inèdita que va ser defensada en el marc 
del Doctorat en Gènere, Coneixement, Subjectivitat i Cultura de la UV. A més, 
Elena Mut deixa espai a les seues aules, especialment del grau de Treball Social, per 
a la introducció d'altres discursos, metodologies, visions i problemàtiques amb 
persones provinents del Sud i/o migrants, fonamentalment dones. 

Així mateix, el grau de Sociologia és esmentat per diverses persones participants en 
el treball de camp com a espai en el qual alguns docents treballen les 
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epistemologies del Sud. Destaca l'assignatura Sociologia del Treball, tant en el grau 
de Sociologia com en el de Relacions Laborals i Recursos Humans, on el docent Raúl 
Lorente treballa amb aquesta perspectiva en un tema dedicat a la Divisió 
Internacional del Treball, on aborda el desenvolupament capitalista i el procés de 
globalització, sobretot des de la perspectiva de la Teoria de la Dependència. 
Addicionalment, ha inclòs la perspectiva del Sumak kawsay o “bon viure” com a 
concepció paral·lela a l’Estat del benestar des de les societats del Sud andines. És 
de destacar també el nom de Joan Lacomba, professor de Treball Social i Sociologia 
i director del grup d'investigació InMide, dins del qual sorgeixen algunes 
investigacions que utilitzen les EDS. 

En l'anàlisi cal destacar el nom de la professora María Jesús Martínez Usarralde, 
docent en la facultat d'Educació Social, concretament en l'assignatura de 
Cooperació i Desenvolupament i en el Màster de Cooperació al Desenvolupament 
de la Universitat de València. Mitjançant la participació de nombroses ONG/OSC, 
en la seua assignatura promou altres visions i eines incloses dins de les EDS. Així, 
segons algunes de les persones assistents, aquesta docent centra l’activitat en 
aquestes matèries en les EDS i, puntualment, també les promou mitjançant la 
direcció de tesis doctorals, treballs fi de màster i de grau. 

En la Minka de Sabers realitzada per a mapar les EDS, es va parlar del terme 
SENTIPENSANT, elaborat pel sociòleg colombià Orlando Fals Broda i promogut per 
María Jesús Martínez Usarralde, mitjançant l'adaptació “Sentipensar la cooperació 
al desenvolupament”, que ha donat a conéixer a les universitats espanyoles, 
principalment en la Universitat de València, on el transmet al seu estudiantat. Va 
encunyar el terme en un llibre que va escriure en 2009 juntament amb 19 veus 
coneixedores del Sud i que inclou algunes poesies. 

També del treball de camp va sorgir en diverses ocasions l'esment a la Facultat de 
Comunicació Audiovisual i Publicitat. Així, es va esmentar la professora tunisiana 
Awatef Ketiti que, des del departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la 
Comunicació, promou pràctiques d’EDS, introducció de nous discursos i mirades 
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des del Sud entre l'alumnat de les seues assignatures, particularment en Polítiques 
de Gènere i Teories del Discurs. Ella sempre intenta aportar al seu alumnat altres 
mirades, confrontant en les seues investigacions una dialèctica entre les mirades 
Nord i Sud. A més a més, aplica les EDS en un mòdul sobre les panoràmiques en els 
fenòmens audiovisuals dels dos mons. Així mateix, es va esmentar Lola Bañón, 
professora de Periodisme, també pertanyent al departament de Teoria dels 
Llenguatges i Ciències de la Comunicació. Està especialitzada en Orient Mitjà, en 
particular en el conflicte palestí i és en l'actualitat directora de la Fundació 
Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani. 

A més d'aquests graus, s'han evidenciat iniciatives basades en les epistemologies 
del Sud en els graus d'Història, Dret, Filosofia, Geografia o Pedagogia. Així, en el 
grau d'Història, es destaquen les assignatures d'Història Contemporània o Història 
d'Amèrica, on s'introdueixen lectures i autors/es que treballen les epistemologies 
del Sud. 

Al seu torn, de la informació obtinguda relativa a la Universitat Politècnica (UPV), 
s'extrau que les facultats estan una mica més allunyades d'aquests sabers i en 
centren l’obertura principalment en la Facultat de Belles Arts i també de la mà de 
certs docents d'Agronomia, Informàtica, Ecologia, tots ells pertanyents al grup 
d'investigació Utópika, com es veurà més endavant. 

Quant a la UPV, hi ha opinions dissímils en el fet de la implementació de les EDS en 
la Facultat de Belles Arts. Hi ha persones que senten que en aquesta institució no 
hi ha cap acostament: 

“Crec que hi ha diversos problemes, no està visibilitzada la temàtica, almenys en el meu 
màster no se’n parla, crec que l'any que ve tindré un taller que té relació amb 
metodologies d'investigació. Però en els cursos que he tingut fins al moment no s'ha vist 
ni problematitzat. Vaig estar treballant en la gestió d'un espai de producció artística, 
Fundació La Posta, i ens van dir que aplicàrem un procés experimental i ens donaven 
exemples d'una experimentació clàssica des d'Occident, des de la metodologia científica 
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cartesiana. Va ser súper complex parlar de l’existència d’altres tipus 
d'experimentacions”. 

Mentre, altres persones participants sí que esmentaven que s’hi donen breus 
pinzellades en Belles Arts de la mà de la professora Marina Pastor en l'assignatura 
Teoria de l'Art. Parlaven també de Vicente Aliagas, David Pérez i Miguel Molina, 
quasi tots ells pertanyents al Departament d'Escultura i al Laboratori de Creacions 
Intermèdies. Igualment, diverses persones van esmentar que en assignatures de 
metodologies d'investigació del grau i dels Màsters de Fotografia i Producció 
Artística també es tracta la visió de l'art des de focus no hegemònics, com ara de les 
minories ètniques. 

A més, es va esmentar en el treball de camp l'aportació de Mijo Miquel, professora 
d'Escultura, com a referent en les anàlisis dels feminismes contemporanis. Ella 
concep la necessitat de transmetre al seu alumnat una visió més global a l'hora 
d'analitzar temàtiques puntuals. En aquest sentit es va manifestar així en la 
informació obtinguda: 

“Per descomptat és un feminisme que ha de tindre en compte les EDS, les anàlisis dels 
subjectes i la teoria de la interdependència, que està en la base, i puntualment alguna 
vegada sí que hi ha alguna referència a marcs o contextos que estan encarrilats a aquests 
assumptes”. 

Però també cal ressaltar que destaquen altres participants que esmenten que, tant 
en el Grau de Belles Arts com en els dos màsters esmentats, existeix un nodrit grup 
d'estudiants que ve del Sud i que està generant l'obertura a altres processos 
d’investigació a través de les seues tesis doctorals, les seues obres i les seues altres 
mirades sobre el territori, tot generant la implementació d'aquestes metodologies. 
Serveix d'exemple el Màster de Fotografia, on es promouen i es generen altres 
maneres d'investigació molt influenciades pel Sud, en projectes com el de 
l'exposició Humberto Rivas, que es presentarà pròximament en la Nau. De fet, des 
del Màster en Fotografia posen en valor l'existència de professorat llatinoamericà 
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que ajuda a promoure les EDS i dona protagonisme als treballs de l'alumnat 
provinent del Sud. 

De fet, d'aquest màster s'extrau la següent informació: 

“Com a docent, el que he fet sempre és oferir als alumnes moltíssima informació més 
enllà de la fotografia occidental, per a mi era bàsic que conegueren de l'àmbit de la 
fotografia i d’altres artistes que, encara que no són fotògrafs, la utilitzen en la seua obra, 
com ara Mata Clark, Juan Dauni (…) Mario Carboneto al Brasil, Juan Fernando Herrán a 
Colòmbia, o els que foren, que tingueren aqueixos referents clars, i per què? Per a mi era 
molt important que veieren com des de l’àmbit local aborden un problema global, com 
aborda Juan Fernando Herrán el tema de la violència a Colòmbia em sembla súper 
interessant, Luis González Palma des de Guatemala li dona veu als indígenes (…) 
Plantejar sempre l'interés que té el treball local, com des d'un bon treball local pots 
construir un discurs global, i tindre una projecció universal de l’àmbit local al global des 
de l'Art, no cal anar a fer fotografies a Nova York quan pots tindre temes al teu voltant 
que són importants i que, si ho fas bé, tindran un discurs que valga per a tot”. 

D'igual manera, diverses persones participants en el treball de camp, esmenten que 
des del Màster de Gènere i Polítiques d'Igualtat es promouen les epistemologies 
del Sud des de l'alumnat provinent del Sud, les propostes del qual són escoltades 
per la direcció del màster. En són mostra diverses xarrades i conferències sobre 
feminisme descolonial realitzades dins del marc del màster. Al seu torn, és 
destacable l'existència de diverses assignatures en què es treballen els diferents 
feminismes descolonials. Així, Yanira Hermida en el mòdul de Dones i Ciutadania fa 
un recorregut pels diferents feminismes del Sud i Marisela Montenegro en 
l'assignatura de Dones, migracions i interculturalitat parla dels feminismes 
descolonials. Especialment els feminismes del Sud i d’altres Suds, com són Àfrica o 
Orient Mitjà. 

Igualment, les professores Clara Arbiol i Lucía Gómez en l'assignatura Tècniques 
d'Investigació: Opcions Epistemològiques i Metodològiques des d'una Perspectiva 
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Feminista treballen les epistemologies del Sud a través de preguntes i reflexions 
teòriques que qüestionen el paradigma objectivista i a través de l'acostament a 
investigacions crítiques basades en altres supòsits epistemològics. 

Entre la informació obtinguda, es destaca l'espai generat pel Màster 
Interuniversitari de Cooperació al Desenvolupament de totes dues universitats, 
UV i UPV, pels seus continguts, que aborden autors del Sud global, a més de ser un 
espai d'intercanvi d'estudiants de diversos contextos polítics, econòmics i socials 
de països del Sud global. 

D'una banda, d'aquests màsters, cal destacar el compromís de professorat molt 
implicat amb aquestes formes i metodologies d'investigació, com són les ja 
esmentades María Jesús Martínez Usarralde o Elena Mut Montalvà, per part de la 
UV, o l'assignatura de Gènere del màster de la UPV on la professora Saray Fariñas 
fa tres anys que treballa a l'aula els diferents feminismes d'Àfrica i el Sud 
d'Amèrica. A més, destaca l'esforç de l'estudiantat per a desenvolupar els treballs 
de recerca en funció de les necessitats dels seus països d’origen. 

Dins del Màster de Cooperació de la UPV s'esmenten altres docents que treballen 
les epistemologies del Sud, tot destacant-ne les metodologies d'aprenentatge 
comunitari i participatiu. Així, una de les pràctiques que utilitzen són els processos 
de desenvolupament intensius de dues setmanes en un barri popular de la ciutat de 
València amb tres organitzacions aliades. Per exemple, enguany, 2019, ha sigut en 
Na Rovella amb la Universitat Popular, l’Institut Públic Jordi Sant Jordi i el Centre 
Taleia de la Fundació Adsis, que fa treball comunitari amb població desfavorida 
resident en aquest barri, mares migrants i comunitat Rom. És el colofó pràctic al 
treball de tot l'any realitzat a les aules. Aquesta activitat es realitza de la mà de la 
docent i investigadora de l'Institut Ingenio, Alejandra Boni. Quant a aquests 
processos, en el treball de camp s'ha pogut extraure el següent: 

“Fem un treball previ durant l'any lectiu de setembre a maig, que inclou el contacte amb 
diverses organitzacions i l'ensenyament d'eines de facilitació. A continuació, generem 
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aquesta oportunitat curricular d'aprenentatge complex fora de les aules. Usem la 
metodologia Aprenentatge Acció - Learning in Action. S'usen tècniques de Fotografia i 
Vídeo participatiu. Es facilita l'execució, per part del veïnat, d'un mapatge d'iniciatives 
socials i ciutadanes del barri perquè després puguen usar-les a través d'una plataforma 
d'ús obert”. 

Dins d'aquest màster s'inclouen conceptes de post-desenvolupament i destaca 
l'assignatura de Processos de Desenvolupament, així com les metodologies de 
recerca qualitativa a càrrec del professor Guillermo Palau. 

Així mateix, es va esmentar l'assignatura Metodologies qualitatives i quantitatives, 
assignatura transversal per als doctorats oferits en la Universitat Politècnica de 
València, per incorporar en els continguts autors que treballen epistemologies del 
Sud. 

Es va esmentar el Diploma d'Especialització en Sostenibilitat, Ètica Ecològica i 
Educació Ambiental, DESEEEA, dirigit per José Albelda i en el qual també participa 
Mijo Miquel i que està molt vinculat a la Facultat de Belles Arts i al Màster de 
Cooperació al Desenvolupament, ja que comparteixen professorat. 

Finalment, s'esmenten els noms de persones de la comunitat universitària que van 
ser referenciats pel seu treball sobre les EDS: 

 Jorge Cardona Llorent, catedràtic de Dret Internacional d'aquesta universitat, 
director d'ACNUR València, professor en el Màster de Drets Humans, Pau i 
Desenvolupament Sostenible de la UV. 

 En la mateixa línia d'implementació d'aquestes metodologies, trobem José María 
March i Poquet, de la Facultat d'Economia, que ha estudiat els models de 
producció de Xile, Cuba i Singapur. 

 Institut de Drets Humans de la mateixa universitat on hi ha diversos 
especialistes en temes relacionats amb migracions com Albert Mora, Javier de 
Lucas, Ruth Mestre. 
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 Joan Maria Senent (UV), professor titular del Departament d'Educació 
Comparada i d'Història de l'Educació en la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació. 

 Verònica Gisbert de la Facultat de Sociologia de la UV. 
 Almudena Navas i Vicent Horcas del Departament de Didàctica i Organització 

Escolar de la UV. 
 Inma López-Francés del Departament de Teoria de l'Educació de la UV. 
 Sandra García Defez del Departament d'Educació Comparada i Història de 

l'Educació de la UV. 

2) CÀTEDRES, GRUPS UNIVERSITARIS D’INVESTIGACIÓ 

A més dels espais docents i professorat esmentats, també destaquen alguns grups 
d'investigació com Utópika, una xarxa interdisciplinària de professorat, personal 
investigador i alumnat de la UPV, que busca treballar juntament amb membres de la 
societat civil en la realització de projectes d'investigació participativa. Aquest grup 
de recerca —vinculat a la Universitat— es va esmentar a propòsit de certes 
iniciatives desenvolupades que exploraven altres formes de coneixement acadèmic, 
el treball del qual se n'ix de les construccions proposades per la universitat. Ací va 
sorgir el nom del catedràtic Guillermo Palau Salvador, llicenciat per la Facultat 
d’Enginyeria Rural i Agroalimentària i actualment director del Departament 
d'Enginyeria Rural i Agroalimentària de la UPV. 

El col·lectiu s'inicia en 2009, a l'estil Science Shop dels 70. “Busquem democratitzar la 
Universitat i obrir espais a les demandes socials, en el sentit que els camps d'investigació 
foren configurats pels interessos de la societat més que pels de l'investigador”. 
Actualment la xarxa està activa en 7 nodes: Ecologia, Informàtica, Transparència i 
Govern obert, Estadística Alcoi, Industrials i Enginy, Lingüística, Geografia i Centre 
valencià d'estudis del reg i Agronomia. 

Les investigacions d'aquest grup se centren en l'horta valenciana i la sobirania 
alimentària local i generen processos comunitaris a la ciutat de València. Dins 
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d'aquest camp, destaca una investigació que té per objecte conéixer la percepció 
d'alguns col·lectius del barri de Benimaclet sobre la iniciativa d'Horts Urbans. 
Guillermo Palau és un dels pocs de l'àrea de les enginyeries que es destaca per l'ús 
de noves metodologies centrades en les EDS. 

En l'actualitat, el grup UTÓPIKA treballa les EDS en diversos projectes, un dels 
quals s'exemplifica a continuació: 

“A través d’Adsideo amb el Centre de Cooperació, volem fer un diàleg de sabers entre 
Medellín (Universitat Autònoma Llatinoamericana i Ciutat Comuna) i València (UPV) 
sobre la sistematització d'experiències a través de l'ús de la IAP i la cartografia social i 
d'emocions, entre Medellín, Boyacá (sobirania alimentària) i la FuenSanta (PsF València). 
La idea és no només registrar accions, sinó també com n’aprenem”. 

A més, treballen en col·legis, fonamentalment la IAP i dissenys participatius: 

“Des de 2017, fem IAP amb col·legis. Hem tornat al nostre interés inicial de 
democratització del coneixement i aquest estiu volem aprofundir en quines altres 
metodologies podem oferir perquè aquests processos funcionen i gent de fora de 
l'acadèmia s’hi puga involucrar”. 

Particularment, Guillermo Palau treballa eines EDS en els seus projectes: 

“Personalment, en els últims anys he utilitzat el Lego Serious Play com a eina 
participativa... La mescle amb una tècnica israeliana de coaching que usa unes targetes-
fitxes anomenades Points of You, que permeten treballar valors, processos identitaris i 
disseny d'estratègies d'una manera molt visual” 

Seguint aquesta línia, el grup LABI, del Màster de Fotografia de la Universitat de 
Politècnica de València, també va ser esmentat dins d'aquesta categoria. En el 
període 2018-2019 ha sigut gestionat per estudiantat provinent de diversos països 
de Llatinoamèrica. En la seua gestió, LABI ha recuperat temàtiques relacionades a 
la migració, el Sud global i altres grups considerats en el context valencià com a 
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minories en enunciació, per tant, es considerava que el seu treball estava vinculat al 
desenvolupament de les EDS. Ací va sorgir el nom de l'artista i fotògrafa xilena, 
Gabriela Rivera, qui també serà citada més endavant pel seu treball dins de 
jornades de descolonització. 

En aquesta categoria també es va esmentar el Centre de Cooperació al 
Desenvolupament de la Universitat Politècnica de València, per promoure espais i 
accions que busquen la igualtat i al qual pertany també el professor Álvaro 
Fernández-Baldor, tutor de diversos treballs de fi de màster vinculats amb les 
epistemologies del Sud, com es veurà en el següent punt. En el marc de la Facultat 
de Sociologia i el Departament de Treball Social de la Universitat de València es 
va esmentar el professor Joan Lacomba, que dirigeix el grup d'investigació InMide, 
dins del qual sorgeixen algunes investigacions que utilitzen les EDS. 

També, dins d'aquest apartat, es va esmentar el Grup Ruptura, equip d'anàlisi i 
creació per a la transformació social des de la teoria crítica, conformat per 
professorat de diferents universitats públiques espanyoles, entre elles la 
Universitat de València. El grup naix amb dos objectius, el primer és la construcció 
d'espais oberts en la Universitat i fora d'ella, permanents, però itinerants d'anàlisis 
i debat que ens permeten, des del rigor combinat amb l'intercanvi amb la resta de 
moviment popular, dissenyar alternatives concretes i de futur en els diferents 
àmbits economicosocials i difondre-les; el segon objectiu és fomentar l'intercanvi 
d'aprenentatges, contribuint a la formació col·lectiva dels integrants de la pluralitat 
d'organitzacions i col·lectius mitjançant la publicació de documents de debat i 
formació, així com l'organització de cursos i tallers participatius. 

Continuant amb els resultats, també es va anomenar Econcult, unitat d'investigació 
de la Facultat d'Economia de la Universitat de València, l'objectiu de la qual és 
analitzar la relació entre els individus i el fet cultural, tot buscant, a més, les 
relacions entre les activitats culturals i creatives i les dinàmiques socials, 
econòmiques i polítiques de les comunitats i els territoris. Tot això sota el prisma 
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de l'Economia, però oberts a buscar altres mirades que puguen complementar i 
enriquir el seu treball. 

Seguint aquesta línia, les Càtedres EBC del Bé Comú i la d'Economia Feminista del 
la Facultat d'Economia de la Universitat de València també van ser anomenades 
pels continguts i aproximacions que impartien als seus alumnes. 

Finalment, es va fer menció en el diagnòstic d’algunes recerques amb i a partir de 
subjectes subalterns, com el poble i les dones palestines, realitzats pel professor de 
la UV Jorge Ramos, o en projectes de cooperació tècnica i col·laboració acadèmica 
a Amèrica, mitjançant l'ús de la investigació acció participativa, realitzats pel 
professor de la UV Cayetano Núñez. En concret ens van fer entendre el següent: 

“L'objectiu és la construcció de noves formes d'espais d'aprenentatge, també 
d'universitat, on no només es done valor a un tipus de saber, sinó a tots ells, i on el 
subjecte docent i investigador és el poble”. 

3) TESIS UNIVERSITÀRIES, TREBALLS FI DE MÀSTER I DE GRAU 

Continuant amb la branca investigadora de la universitat, es constata en el 
diagnòstic que gran part de les investigacions en les quals s'utilitzen les 
epistemologies del Sud, ja siguen tesi, post-doctorats o TFM/TFG, estan realitzades 
per persones provinents del Sud, tant en la UV com en la UPV, independentment de 
la branca del coneixement en què s'emmarque la investigació. A més, en moltes 
ocasions les temàtiques no són treballades pel professorat que dirigeix les 
investigacions. 

Així mateix, es va indicar que un tema, per provindre del Sud global, no pertany 
sempre a un treball en EDS, ja que pot incorporar altres mirades d'investigació. 
Això, per als i les informants, pot tindre relació amb la valoració de cites dels 
rànquings que contemplen els journals on es publiquen els papers. És a dir, existeix 
“una injustícia epistèmica per a generar coneixement reconegut des del Sud (...) els 
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castellanoparlants, a més, han de contractar traductors a l'anglés perquè els seus treballs 
siguen publicats”. 

Es manifesta en el Màster de Cooperació al Desenvolupament, comú a les cinc 
universitats públiques valencianes, en el qual hi ha molt d'alumnat provinent del 
Sud global, especialment de Llatinoamèrica. Aquest màster promou les EDS en els 
seus àmbits d'estudi, també a través dels seus treballs i investigacions, els eixos 
temàtics de les quals giren entorn del territori Sud i s’hi presenten nombrosos 
treballs centrats en problemàtiques de països llatinoamericans. Dins dels 
programes de doctorat destaca, per exemple, la investigació que forma part de la 
tesi doctoral del Departament de Cooperació de l'estudiant xilena de la UPV, Pía 
Palma Inzunza. Ella treballa amb dones maputxes i, des d'una perspectiva 
descolonial, dona suport a les seues lluites i defineix els marcs teòrics de les EDS en 
aquest context de resistència pels seus drets i el seu territori. També es va 
esmentar el TFM anterior de la mateixa investigadora, sobre sistematització 
d'experiències a Guatemala. Altres experiències d'aquest màster en el qual 
s'utilitzen les epistemologies del Sud són, per exemple, el TFM de María Fernanda 
Medina sobre el col·lectiu de dones migrants Dones amb veu titulat Seres, 
SentiPensares, Estares, Saberes y Haceres de Mujeres que ejercemos nuestra Movilidad 
Humana. Mujeres Migrantes como sujetos políticos en la ciudad de Valencia: Reflexiones 
al interior del grupo “Mujeres con Voz” o alguns exemples de pràctiques a 
Llatinoamèrica on es treballa des del Diàleg de Sabers. 

Igual que aquests exemples, en el treball de camp es van esmentar diversos 
exemples més de recerques dutes a terme per estudiantat del Sud que inclouen les 
EDS o els feminismes descolonials; però també es va abordar la problemàtica que, 
en molts casos, els i les alumnes que realitzen tesis doctorals o treballs amb aquest 
model epistemològic en les seues investigacions, es veuen sols en les seues 
recerques, ja que són molt pocs els docents i investigadores que s'hi interessen, 
com manifesta una estudiant en aquest fragment: “En la meua tesi doctoral vaig 
reprendre algunes idees dels feminismes descolonials. En la investigació em vaig sentir 
molt sola. Vaig buscar informació pel meu compte”. 
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A més, és destacable que des de la part investigadora de les universitats, es van 
anomenar diverses tesis doctorals en temàtiques relacionades amb els moviments 
socials, tesis socials, llauradors, indígenes i afro, aprofundint en les formes de 
defensa del territori, la seua inclinació, els feminismes llauradors, etc. En aquesta 
línia, es va fer menció expressa de les tesis doctorals de Carolina Hurtado 
(departament d’Economia i Ciències Socials de la UPV), Políticas, marcos legales y 
mecanismos de acaparamiento de tierras en Colombia, de Sandra Lucía Poveda 
(departament de Ciències Socials de la UV) Procesos sociales campesinos en la defensa 
de la tierra y territorio. Colombia, un escenario en Transición i de Salomé Carvajal-Ruiz 
(Institut de la Dona) Mujeres y disidencias migrantes de Abya Yala como sujetos 
políticos en el contexto español des d'una perspectiva descolonial. Així mateix, es va 
fer referència a un altre doctorat dins del IUDESCOOP de la UV: El empoderamiento 
de Mujeres migrantes en zonas rurales en Valencia y Argentina. Finalment, es va fer 
menció del doctorat sobre sobirania alimentària pertanyent a la Càtedra Terra 
Ciutadana de la UPV, així com la inclusió de les EDS en un projecte de l'àrea de 
cooperació al desenvolupament de la UPV per a la producció del saber en funció de 
la justícia epistèmica: 

“El motiu fonamental és que volíem emfatitzar el concepte de justícia epistèmica, ja que 
tots aquells sabers no acadèmics o no tecnològics són discriminats i invisibilitzats. Per 
aquesta raó, en el nostre projecte les memòries i els sabers locals són centrals per a la 
coproducció de saber i del coneixement, ja que considerem que cada persona, ja només 
per la seua experiència vital, és portadora d'un saber digne de ser anomenat”. 

Finalment, es va esmentar el nom del professor Paco Torres, per haver dirigit i 
treballat investigacions relacionades amb la immigració i els processos de pau a 
Llatinoamèrica. Cal assenyalar que es van fer menció TFM/TFG d'altres alumnes, 
majorment llatinoamericanes, com els que s'esmenten a continuació: 

 Procesos de cambio: La huella de las mujeres en la PAH en Sociologia i Ciències 
Polítiques. 
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 TFM sobre violència domèstica amb un èmfasi en l'alienació familiar, en el 
Màster de Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible de la UV. 

 TFM sobre Economia Social i Solidària, amb pràctiques i teories des del Bon 
Viure en el Màster de Gènere i Polítiques d'Igualtat. 

Es va constatar en tot el treball de camp, com a reivindicació comuna, que tots 
aquests exemples d'intercanvi de sabers i aportacions a les universitats valencianes 
des de l'estudiantat provinent del Sud hauria de ser posat en valor i destacat des 
dels diferents centres d'estudi. 

4) BEQUES 

En l'apartat de Beques es va mencionar la de Cooperació Lluís Vives de la 
Universitat de València, pel seu interés a integrar a estudiants del Sud global dins 
de l'Acadèmia valenciana per a formar-s’hi i, després, replicar aquesta formació als 
seus països d'origen. Ací una participant va destacar l'intercanvi de sabers i de 
cultures que fomenta aquesta beca, sobretot per a la ciutadania valenciana, que 
moltes vegades no té coneixement d’altres contextos que no siguen europeus. 

També es va fer menció de la Fundació General de la Universitat de València, ja 
que finança projectes que poden ser interessants. 

5) ACTIVITATS CULTURALS I JORNADES 

Dins de l'apartat Activitats culturals i Jornades es va esmentar el treball de 
Ximena Pardo, com a gestora de l'espai Reivindicant la descolonització. Una sèrie 
de quatre tallers dictats del 9 al 17 d'abril de 2019 en la Universitat de València per 
professionals migrants de Llatinoamèrica. La primera trobada va ser liderada per 
Gabriela Rivera (Xile), qui va desenvolupar el taller Fotografia i feminisme des del 
Sud. Després, es va exposar el taller Dol Migratori de Ximena Pardo (Xile). La 
tercera trobada va ser la d’Odette Fajardo (Mèxic), amb un taller denominat 
Reaccionant els nostres cossos territoris. Finalment, Michelle Escobar (Mèxic) va 
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dictar un taller sobre Economia Ecològica. Un participant del primer dia va 
esmentar les jornades Descolonitzant el feminisme, que es van desenvolupar en la 
Facultat d'Història de la Universitat de València fa un parell d'anys i van convocar-
hi, segons l'informant, vora 300 persones. 

També dins d'aquest apartat, es va esmentar l'oportunitat que ofereixen les 
activitats culturals, no només en Facultats més obertes i relacionades amb les EDS, 
sinó en altres espais també universitaris. Concretament es va esmentar l'Aula de 
Cinema de la Universitat de València, gràcies a la qual s'organitzen, a més de cicles 
de cinema (ja compta amb un cicle de cinema dedicat als Drets Humans), seminaris, 
cursos, tallers o presentacions en diferents seus de la UV com el Col·legi Major 
Rector Peset, on també es realitzen nombroses activitats culturals com l'exposició i 
campanya #EqualWorkEqualRights sobre la divisió sexual del treball i l'educació, 
de l'artista Mau Monleón, especialment centrada en dones migrants i que denúncia, 
des d'una perspectiva de gènere, les desigualtats entre homes i dones. 

En aquesta part, el professor Guillermo Palau Salvador va abordar el treball 
d’Artxiviu, projecte creatiu que busca fomentar l'elaboració i difusió de continguts 
culturals relacionats amb la memòria i la realitat de l'Horta de València. Dins de les 
jornades es va parlar també de les activitats culturals desenvolupades dins del 
centre de CCCC - Centre del Carme Cultura Contemporània, i la seua obertura a 
continguts relacionats amb les EDS. 

6) ONG 

Els informants van esmentar dins de la categoria d’ONG noms com ara Aliança per 
la Solidaritat, Per tu Dona, Pau i Desenvolupament, CEAR, Perifèries, REES 
(economia social i solidària), València Acull, AESCO, Atelier, CLACSO; per 
treballar programes, iniciatives, xarrades i espais amb persones migrants i 
refugiades racialitzades. En aquest apartat també es va nomenar La Cosecha, una 
productora audiovisual que treballa temàtiques migrants. 
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7) GRUPS I COL·LECTIUS SOCIALS 

En el marc de grups i col·lectius socials, es va esmentar BDS Palestina (grup que 
lluita contra el sotmetiment al poble palestí), Poder Migrant (col·lectiu de migrants 
racialitzats del Sud global), Dones amb Veu (col·lectiva de dones migrants i 
racialitzades del Sud global), Filles de la Coma (col·lectiu de dones gitanes del barri 
La Coma a València), Col·lectiu joves Parke Alkosa, que treballa per a aconseguir 
instruments i situacions que donen el protagonisme de la participació activa als 
sectors socials on es veuen exclosos en un model de societat desigual; en definitiva, 
pretén que aquelles persones que pateixen la desocupació, la pobresa, la falta de 
recursos, la falta de formació, que pateixen discriminació o viuen en una situació de 
premarginalitat siguen els que proposen i busquen respostes als seus problemes. 

També es va destacar el col·lectiu Pensaré Cartoneras pel seu interés a difondre el 
pensament del Sud a la Universitat de València. És una editorial composta per un 
nodrit grup de pensadors i lluites de resistència, les produccions de les quals han 
sigut arxivades i publicades per aquesta editorial. Entre alguns dels autors que han 
sigut publicats per Pensaré Cartoneras, es pot anomenar Daniela Ortiz amb la 
publicació El ABC de la Europa Racista o Brujería y contracultura Gay-México. També 
es poden trobar edicions de col·lectius, com per exemple Un libro para cruzar muros 
y océanos: Agosto Negro: Presxs en pie de lucha i el text Devenir casta. Otras políticas 
ante otros gobiernos. 

Altres moviments com La Tetera espai per a dones i Cultura Crítica - Teatre dels 
Oprimits també van ser esmentats en aquesta categoria, perquè els participants 
reconeixien al treball d’EDS com a  resistències al poder o coneixement dominant. 
Per tant, el Sud global s'entén no com una construcció geogràfica sinó geopolítica, 
on els Suds són minories en enunciació econòmica, política, social, cultural, etc. 

Un dels participants va destacar dins d'aquest apartat el treball de Ciutat Comuna, 
un grup d'investigació de Medellín, Colòmbia, que va ser convidat a València per a 
promoure un diàleg de sabers amb organitzacions locals. El participant va explicar 
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que el treball de l'organització va buscar un intercanvi amb el barri Nazaret a 
València per a relacionar les problemàtiques socials locals amb les de Medellín i 
posteriorment desenvolupar una xarxa amb organitzacions del Sud. Ací va sorgir el 
nom de Demetrio Gómez, cara visible de l'organització romaní Ververipen, Rroms 
per la diversitat. 

8) ESPAIS SOCIALS 

Finalment, dins dels espais socials es va esmentar al Mercat d'Autores a València 
(espai d'artesanes en un marc d'economia justa), Escola Valenciana i espais de 
reivindicació de l'horta valenciana i consum local com L'Horta de Benimaclet, la 
proposta de l'Associació de veïnes i veïns de Campanar, ‘Massa per a la Carabassa’ 
que va buscar fomentar els productes de l'horta d'aquesta zona. Aquests espais 
donen compte d'altres formes d'interacció econòmica i social que ressalten sabers 
del Sud global com l’intercanvi de productes, el comerç just (per al treball 
d'artesans) i els espais comunals de gestió cultural. 

A continuació, es presenta una taula on apareixen els principals resultats del 
mapatge a manera de resum: 
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6.3. ESTRATÈGIES I ACCIONS PER A INCLOURE LES EDS EN L'ESPAI UNIVERSITARI 

El següent punt correspon al segon objectiu del diagnòstic, en el sentit que vincula 
les aportacions generades entorn de les possibles estratègies i línies d'acció, o bé 
microreformes, amb la qüestió de com continuar treballant en la inclusió de les EDS 
en els departaments l'any acadèmic 2019/2020. La pregunta que guiava la reflexió 
era: Quines mesures o accions o xicotets canvis creus que es podrien adoptar per a 
afavorir la inclusió de les EDS en les universitats valencianes? 

Els i les participants del diagnòstic es van mostrar molt interessades en les 
microreformes que haurien d'adoptar les universitats per a introduir les EDS, i en 
reconeixien l’urgència. Així mateix, van assenyalar el deute dels espais acadèmics, 
específicament de les universitats de les quals provenen, és a dir, de la Universitat 
de València i la Universitat Politècnica de València, d'establir un compromís per a 
obrir el diàleg epistemològic amb altres formes de coneixement fora de la 
concepció occidental. 

La participació en aquesta taula en les jornades de la Minka de Sabers va plantejar 
un repte per a les participants, ja que se’ls va preguntar per les propostes. En les 
respostes es va evidenciar una facilitat major per a enunciar les manques 
universitàries i argumentar la necessitat d'introduir les EDS; no obstant això, en 
dialogar sobre propostes en concret, presentaven major dificultat d'expressió i 
concepció i les respostes es tornaven abstractes, com demostra un exemple en el 
qual es va parlar de “desblanquejar la universitat”. 

A continuació s'exposen les propostes de microreformes que es van expressar en 
les dues sessions realitzades de la Minka de Sabers, així com en la resta del treball 
de camp realitzat, és a dir, les entrevistes i el qüestionari en línia. Cal destacar que 
es troben estructurades en estratègies de treball, dins de les quals es poden veure 
algunes accions una mica més concretes. 
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 DESBLANQUEJAR LA UNIVERSITAT 

Al voltant d'aquesta proposta es construeix tota una reflexió sobre el sentit d’allò 
blanc dins de l'àmbit universitari, la legitimitat del coneixement, la productivitat 
acadèmica i l’anglocentrisme, entre moltes altres temàtiques que són fonamentals 
per a comprendre la complexitat de parlar d’EDS en el context de les universitats 
públiques de la ciutat de València. No obstant això, no s'aconsegueix determinar 
una estratègia concreta que puga ser introduïda com a microreforma per a 
“desblanquejar la universitat”, perquè “desblanquejar” implica canvis profunds i no 
solament “microreformes”. Tanmateix, es considera que algunes accions concretes 
podrien adobar el camí per a produir aquests canvis. Aquestes accions proposades 
s'esmenten a continuació: 

× Contractació de personal docent: Promoure la contractació de personal docent i 
investigador que haja treballat les epistemologies del Sud des del Sud 
directament. Així, s'aconsegueix promoure la interculturalitat crítica, amb 
recuperació d'autors llatinoamericans i, addicionalment, es prevé l'apropiació 
del coneixement del Sud i la contribució al cercle del Nord que s'apropia i 
rendibilitza els coneixements del Sud. 
 

× Contractar assessories expertes en EDS: Seria fonamental que qualsevol canvi 
que pretenga incorporar les EDS en les universitats de la Comunitat Valenciana, 
puga ser acompanyat/orientat/dirigit per personal assessor, investigador o 
professional provinent del Sud que tinga una trajectòria justificada en aquestes 
epistemologies, de manera que aquest equip assessore sobre les EDS i sobre com 
deurien ser els canvis que han de realitzar les universitats. 
 

× Vinculació de les universitats amb associacions o grups de recerca que estiguen 
en constant creació i actualització de mapatges de pensadors i creacions del 
Sud, com poden ser la Xarxa de Conceptualismes del Sud del Museu Reina Sofia o 
el mapatge de creadores llatinoamericanes i valencianes produït per l'artista 
docent Mau Monleón en la plataforma: www.artecontralaviolenciadegenero.org. 
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× Les EDS com a eixos transversals: En concordança amb el punt anterior, s'ha de 
considerar que igual que el gènere, les EDS haurien d'estar incloses de manera 
transversal en la major part possible d'assignatures, polítiques, programes i 
seminaris que es realitzen en les universitats públiques valencianes. 
 

× Ampliar la capacitat de cognició: Hauria d'ampliar-se la capacitat de cognició 
sense que això supose la divisió dicotòmica ni la destrucció d'unes formes sobre 
unes altres. De manera que el coneixement es vincule a les pràctiques per a 
mantindre el saber en obert des de l'epistemologia de la ciència, sense que es 
distingisca entre subjecte i objecte, evitant així desvalorar o ignorar el que no 
coneixem i entenent que les maneres de conéixer el món són plurals, sempre 
contextualitzant i atenent a la força que prenen algunes idees. 
 

× Revisar l’Occidentalisme: Les universitats valencianes haurien de treballar des 
de l'exercici de la revisió de l’excepcionalisme occidental, revisant allò 
submergit, tenint en compte la diversitat, amb cura i respecte, per a així ampliar 
les possibilitats de transformació d’allò que se suposa rescatat i sabent que no 
existeix cap possibilitat d'elaborar una teoria general. Potser aprofundint en la 
definició de l'”ésser amb” propiciant les traduccions interculturals. 

Enfront d'aquestes accions i en el marc d'aquesta estratègia, les participants 
consideren que no s'han de perdre de vista preguntes fonamentals a discutir de 
manera permanent com: què és el Sud? com legitimar un pensament del Sud? Què és 
un/a investigador/a del Sud? Com evitar l’extractivisme colonial de les EDS? Per 
tant, en la reflexió es proposa contextualitzar el Sud i les epistemologies. 

Igualment, la taula no deixa d'advertir sobre els riscos que poden teixir-se en la 
intenció d'incloure les EDS en els espais acadèmics universitaris, ja que aquest 
procés constitueix una legitimació d’allò que no requereix legitimació perquè en si 
mateix constitueix coneixement, tot i que no es reconega en la majoria dels espais 
universitaris. 
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  PROMOURE LA REFLEXIÓ A LES AULES SOBRE LA COLONITZACIÓ 

Es pot considerar que aquesta estratègia té major nivell de realització com a 
microreforma, per la qual cosa és, en diversos aspectes, materialitzable en el curt i 
mitjà termini. Aquesta estratègia considera que a pesar de la llibertat de càtedra hi 
ha idees colonials i eurocentrades que es mantenen, produeixen i reprodueixen dins 
de les aules. Per tant, el caràcter colonitzant de l'educació es manté. Verbigracia, 
una de les participants que prové de la disciplina periodística, assenyala que en 
diverses de les seues classes es reprodueixen missatges de violència que ella 
assenyala com legitimació de la colonització. Per aquest motiu, considera que per a 
decolonitzar l'aula s'han de construir postures crítiques i promoure el debat i la 
reflexió des de les EDS. D'aquesta manera, les accions que es proposa treballar 
involucren aspectes culturals, acadèmics, bibliogràfics, entre altres: 

× Proposar accions a l'aula de reproducció de coneixement procedent del Sud, 
mitjançant lectures, reflexions i treballs, connectant també el contingut amb 
experiències procedents del Sud, fins i tot amb visites de persones procedents del 
Sud o amb un recorregut migrant. 
 

× La participació d'experiències del Sud a les aules: Aquesta acció té com a fi 
propiciar l'intercanvi de sabers de diverses maneres, aprofitant el flux d'estudiants i 
docents que transiten en la seua formació per les universitats valencianes. És a dir, 
ací no es busca una contractació fixa o vinculació laboral a llarg termini, sinó més 
aviat es pretén obrir els espais universitaris per a promoure la participació 
d'experiències que provenen del sud per a dialogar en les universitats valencianes. 
Aquesta proposta, per tant, també dependria de la voluntat docent d’obrir la 
participació a persones investigadores externes que compartisquen els seus 
avanços amb els i les estudiants o a persones que des de les societats i comunitats 
del Sud lluiten pel reconeixement i la supervivència dels seus sabers, cultures i 
tradicions.  
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× Cicles de cinema universitaris: Programar un espai de trobada sobre el cinema en el 
qual es reflexione sobre les EDS, aprofitant els espais culturals de les universitats. 
Així mateix, es poden organitzar un altre tipus de jornades culturals o relacionades 
amb altres arts, com ara la fotografia o la pintura o xarrades per a reflexionar i posar 
en valor les EDS. 
 

× Revisió de l'art: Realitzar una revisió històrica de la producció de l'art de manera que 
des de la bibliografia s'adopten mesures per a la inclusió de les EDS. 
 

× Replicar en altres espais iniciatives ja treballades: Replicar la iniciativa del Grup 
Sofía, ja que és exemple en l’àmbit estatal de treball de les EDS i podria prendre's com 
a exemple de com treballar les EDS. Una altra experiència interessant a revisar seria 
l'experiència del País Basc, cap a una universitat transformadora, amb el projecte 
Ekimuin Donosti (vegeu:  http://www.emaus.com/pdf/ekimuin_modelo_cas.pdf). 
 

× Promoure treballs de fi de grau i màster que incorporen les EDS: Fonamentalment 
les participants que són estudiants proposen com una microreforma que les persones 
docents promoguen temàtiques de treballs de fi de grau i màster en els quals 
s'incorporen les epistemologies del Sud. Es considera que aquests treballs 
constitueixen una oportunitat per a introduir les epistemologies dins de l'àmbit 
universitari. Són una primera mesura que no requereix d'una modificació curricular 
transcendental que es pot gestionar des de la labor, el compromís i la voluntat docent, 
estudiantil i dels equips directius dels programes de grau i postgrau. 
 

× En complementació a la idea l'anterior, és important que en reconéixer la pluralitat 
epistemològica, també s’incloga en les assignatures sobre metodologia de la 
investigació (que eviten la reflexió epistemològica), que solen ser impartides abans 
d’abordar els TFG, TFM i les tesis doctorals. 
 

× Inventari d'investigacions d’EDS: Elaborar un inventari d'estudiantat i treballs de 
recerca realitzats pels alumnes, fent esment especial a les persones que provenen del 
Sud global que hagen abordat temàtiques associades a les EDS. Amb aquest 
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enfocament, es pretén visibilitzar les aportacions que fan a les universitats 
valencianes en termes de nous temes i metodologies de coneixement. Aquest 
inventari té una doble via, la primera és la visibilització de la recerca sobre les EDS i la 
segona és indagar el compromís docent-investigador, ja que es pressuposa que les 
investigacions sobre EDS es promouen de manera més compromesa des de 
l'estudiantat que des del professorat i el personal investigador. 

 
× Tot i que queda fora de l'àmbit estrictament universitari, realitzar accions de 

sensibilització i/o tallers-laboratori sobre identitats dels Suds en col·legis i instituts, 
de manera que puguen establir un imaginari més respectuós cap a la població migrant. 
Algunes activitats possibles serien relats d'altres històries, trobades d'afectes o 
activitats gastronòmiques. 

És així com es proposa que els docents desconstruïsquen la seua autoritat i cedisquen 
el protagonisme als i les estudiants o personal investigador interessats en les EDS; 
perquè han de ser ells qui compartisquen les seues experiències d'investigació i les 
persones encarregades de visibilitzar el seu treball realitzat i trajectòria, tant amb els 
seus parells acadèmics (altres docents, companys de classe, etc.) com amb la comunitat 
universitària en general. 

Per tant, per a evitar enclaustrar el coneixement, és important trobar formes de 
participació que mantinguen les portes obertes de la universitat per a evitar repetir-
nos i afonar-nos en el sistema. 

En eixe sentit, en aquesta microreforma es proposa aprofitar la participació a les aules 
d'estudiants provinents d'altres països de manera que els diàlegs de les classes es tixen 
en reconeixement de la doble via del coneixement. Així, es prepara el camí al procés de 
descolonització del coneixement, ja que es té l'estigma que les persones migrants 
venen a aprendre d'Europa o Espanya, quan en realitat hi ha molt per (des)aprendre i 
enriquir en els imaginaris del Nord. 
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Algú també esmenta que una altra manera de fomentar l'intercanvi de sabers és 
“fomentar de manera potent i contundent un programa d'intercanvi de professors, no fa falta 
que siguen professors, poden ser experts o personatges molt reconeguts en el medi que no 
siguen professors universitaris. Per exemple, en l'àmbit artístic, és freqüent trobar que hi ha 
molt bons artistes que estan, per exemple, al País Basc i ara fan classes a Oslo, com a 
convidat, el mateix Antonio Montana, Alan Berry, fa classes en altres universitats com a 
convidat, per què les universitats valencianes no poden tindre eixos artistes com a residents 
durant un semestre? Per què nosaltres no podem tirar de l'experiència d'aquests Artistes, 
d'activistes que ens semblen interessants?” 

Per a assolir aquest objectiu, seria fonamental trobar mecanismes perquè persones 
amb discursos i trajectòries potents tinguen espais en la universitat. Respecte a aquest 
punt es manifesta que: 

“Això abans es feia, per exemple, per part del departament d'escultura, va ser el que més es 
va moure en aquestes mobilitats de professor convidat, amb Cuba, per exemple. Però 
últimament molt poc, i crec que és fonamental, perquè eixes experiències que no parteixen de 
la formació reglada són importants, són interessants, donen un altre ventall al coneixement i 
els alumnes i professors també els poden incorporar als seus plantejaments. Un altre 
coneixement, no solament per a alumnes sinó també per als professors, veus què fan 
aquestes persones que parteixen de la seua experiència.” 

 REFORMA DELS PLANS D'ESTUDI 

Les persones participants manifesten que les EDS haurien de tindre major espai en 
els plans d'estudi en les diferents facultats de les universitats públiques 
valencianes. Especialment, en facultats com Dret, Economia, Història, Periodisme i 
aquelles associades a les Ciències Socials, encara que en totes en general; ja que 
són fonamentals per a la construcció de reflexions i discussions més àmplies i 
incloents, alhora que imprescindibles per a les futures generacions com a persones i 
com a professionals. 



 

Alianza por la Solidaridad | 108 

 

En les Ciències Socials, es proposa que la inclusió de les EDS és un deute de la 
universitat, atés que no es poden promoure reflexions sobre l'hegemonia i la 
societat sense establir vertaders diàlegs entre alteritats; és a dir, diàlegs en els 
quals es reconega i reflexione sobre les EDS. 

En aquesta estratègia s'emmarquen accions que es poden avançar en el curt 
termini, és a dir, serien microreformes bastant puntuals, i s'inclou que tenen el 
potencial de remoure els fonaments del colonialisme i l’eurocentrisme amb què 
s'han dissenyat els currículums, pedagogies, facultats de la universitat en general i, 
especialment, les valencianes. 

× Revisar els referents teòrics de les assignatures: Considerant que les EDS 
haurien de ser epistemologies que s'aborden de manera transversal en tota la 
vida universitària. Un primer pas per a reformar els plans d'estudi pot orientar-
se en la revisió de les bibliografies que s’ofereixen en les diferents assignatures 
perquè es constate el diàleg de diferents autors. És a dir, donar obertura a la 
bibliografia produïda al Sud de manera que des dels arguments de les 
assignatures es promoguen altres pensaments. 
 

× Fomentar la producció de coneixement en el marc de les EDS: Es proposa que 
les revistes científiques de les universitats valencianes establisquen iniciatives 
per a fomentar que els docents realitzen investigacions que involucren les EDS. 
Aquestes iniciatives poden ser de diversa índole, per exemple publicar números 
especials, dedicar sessions en les revistes a les EDS, incentivar la paritat 
epistemològica, etc. 

En aquest mateix sentit, es proposa la participació d'autors del Sud en les diferents 
revistes acadèmiques que s'editen i publiquen en els marcs universitaris, de manera 
que des de la producció acadèmica s'incorporen els pensaments i plantejaments 
epistemològics del Sud. 



 

Alianza por la Solidaridad | 109 

 

× Contextualitzar els continguts dels programes d'estudi: Segons les participants, 
els programes d'estudi dels màsters són eurocèntrics i desconeixen l'àmplia 
participació d'estudiants provinents del Sud, si bé la ubicació geogràfica de les 
universitats valencianes està en el nord. 

Seria fonamental que dins dels programes curriculars es tinguera en compte el 
perfil dels estudiants que accedeixen als màsters, ja que en molts programes la 
participació del Sud és realment significativa i els continguts dels programes no 
responen necessàriament als seus contextos, realitats o interessos, ja que en 
general s'exposen casos, xifres, lleis, autors/es, problemàtiques i desafiaments 
d'Espanya i/o Europa. 

En particular, es proposa que en els temes d'estudi relacionats amb la cooperació, 
el desenvolupament, els estudis de gènere i la gestió ambiental els marcs 
epistemològics s’amplien perquè els i les estudiants tinguen marcs teòrics i 
conceptuals que realment siguen influents en els seus processos d'aprenentatge i la 
seua projecció professional. 

× Canviar metodologies de docència: Incentivar noves metodologies de docència 
en les quals es promoguen els espais interactius i s'abandonen les pràctiques 
magistrals que mantenen la jerarquització del coneixement des de la promoció 
d'espais d'aprenentatge hegemònics. Aquesta iniciativa proposa trencar la 
participació vertical a l'aula i implementar mecanismes horitzontals per a 
l'aprenentatge. 

Per a això, es requereix que els docents en particular i la comunitat universitària en 
general es capacite, es (des)forme i es (re)eduque en metodologies no 
hegemòniques de compartir el coneixement. Es considera que l’aplicació d’aquesta 
acció és la que més temps requeriria, ja que eixir de la idea que els i les professores 
posseeixen la veritat i obrir les aules al diàleg de sabers és un procés no només 
institucional sinó també personal, col·lectiu, professional i íntim. 
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× Una proposta en el sentit del punt anterior, podria ser enfortir l'epistemologia 
dels Coneixements Situats, com a estratègia per a la descolonització del saber i 
el diàleg entre diferents sabers, desestructurant el corrent occidentalista 
legitimador del coneixement. Combatent els sistemes hegemònics del pensament 
que valida, que és objectiu i que està merament fonamentat en el mètode 
científic i partix d'una epistemologia hegemònica de l'objectivitat, la neutralitat i 
la veritat científica. 
 

 QÜESTIONAR LA MERCANTILITZACIÓ DE LES UNIVERSITATS VALENCIANES 
PER A RECREAR LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES 

Les estratègies d'aquesta taula tanquen amb aquesta proposta, ja que és potser la 
que implica el major desafiament per a la comunitat universitària. Perquè si es té en 
compte que les EDS no són només coneixements, sinó que també indueixen a la 
transformació pedagògica, política, econòmica i ambiental de les societats, incloure-
les en les universitats valencianes implicaria, més tard que d'hora, transformar-les. 

Per aquest motiu, la discussió ha de passar pel Conveni de Bolonya, que es considera 
que ha arrasat amb la ideologia de les universitats i les ha posicionades en pràctiques 
absolutament mercantilistes en les quals el coneixement està al servei dels 
interessos econòmics; convertint a la universitat en una empresa on els i les 
estudiants són vistos com a consumidors. 

Per a incloure les EDS, s'ha de promoure de manera estructural el debat sobre el 
Conveni de Bolonya, ja que des d’eixe marc, les EDS i altres epistemologies crítiques 
constitueixen un espai de resistència a la lògica instrumental i individualitzadora, 
perquè com es s’ha explicat, aquests sabers estan vinculats al debat enfront del 
sistema políticoeconòmic, extravistiva i absolutament mercantil. Així i, per tant, sota 
el paradigma que les EDS indueixen de manera directa el posicionament d'altres 
valors, com privilegiar les formes de vida, l'organització comunitària, la fraternitat i 
la sororitat, les EDS qüestionen directament els marcs universitaris tradicionals. 
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Aquest gran desafiament s'implica directament amb les estratègies anteriors, perquè 
sense elles, fomentar aquesta discussió potser tindria molt poc abast. Per tant, a més 
de les ja esmentades, es considera que algunes vies per a recórrer aquest camí 
podrien ser: 

× Fomentar altres criteris de mesura i promoció docent: la investigació hauria de 
ser mesurada per l'impacte social que produïsca. Per tant, incloure un altre tipus 
de mesuraments de la rellevància social de la investigació, més enllà del mer criteri 
quantitatiu de les publicacions en les revistes d'alt impacte, es fa més que 
necessari. 

Per a això caldrà dissenyar instruments alternatius de mesurament de la 
contribució i excel·lència de la investigació en l'entorn, diferents als barems que 
s’empren hui. Fer-se ressò de les propostes que arriben des del sector de la 
Bibliometria, ciència que estudia les cites bibliogràfiques. 

Igualment, s'han de generar indicadors quantitatius i qualitatius propis a cada 
camp d'acció i a l'activitat particular de cada investigador/a de tal forma que 
s'evite homogeneïtzar tots els camps del saber i, a més, s'evidencie l'impacte en 
àmbits com ara les polítiques, programes i projectes públics. 

× Establir escenaris per a pensar-se a les universitats públiques valencianes: 
Tenint en compte les universitats són institucions vives, es fa necessari i pertinent 
estar constantment pensant i recreant la Universitat, a partir de preguntar-se 
“Cap a on va?” i “Cap a on vol anar?”, “Quins mecanismes de participació són més 
adequats per a potenciar les universitats?”. Preguntar-se i reflexionar alhora sobre 
els plans estratègics, els perfils dels professionals que es vol formar i el tipus de 
relacions que volem teixir, quin tipus de mecanismes hem d’emprar, quins 
conflictes abordar i com. 

Així mateix, s'hauria d'incidir en el fet que el Consell de Govern d'una universitat 
pública hauria de planificar a més llarg termini que cinc anys. Es considera que 
necessitem una visió més àmplia que ens permeta somiar, que ens pregunte on volem 
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estar l’any 2050, com a prop, i on hi haja cabuda per a iniciatives com les que promou 
el VR de Cooperació, tals com el mercat orgànic dels dijous. 

× Crear línies de treball interdepartamentals: La Universitat és un espai que 
permet compartir espais i sabers cap a fora de la universitat. Concretament, 
aquestes línies de treball han de ser manejades per un equip interdisciplinari 
d'experts que s'encarreguen de realitzar seminaris i esdeveniments en els quals 
s’òbriga el diàleg i es dialogue sobre les investigacions referents a EDS. En aquesta 
línia, també s'ha proposat crear una càtedra oberta en epistemologies del Sud a 
través de la qual poder organitzar-ne activitats de promoció, així com recerques 
per a compartir i generar coneixement no occidental des de les universitats 
valencianes amb un esperit lliure d'innovació i creació. 
 

× Anant més enllà de la relació entre departaments, crear vincles entre universitats 
i grups d'investigació entre universitats espanyoles i del Sud. Concretament es va 
esmentar la creació de mapatges o arxius de treball interuniversitari amb 
recerques i produccions artístiques en i des del Sud, com ja fan de manera interna 
algunes universitats espanyoles. 

En concordança, la Universitat ha de ser capaç de reconéixer i valorar les capacitats 
del professorat d'involucrar-se amb la societat. Per exemple, la Universitat hauria de 
valorar i reconéixer la vinculació dels i les docents a espais com els que es promouen 
des del CEDAT i el Centre de Cooperació al Desenvolupament, ja que són altres 
formes de treballar de manera interdepartamental, proposant altres maneres de fer i 
de valorar la comunitat universitària, alternatives a la publicació i generació de 
patents per a la indústria. Una que pose en la cúspide la innovació social. 

Així mateix, es considera necessari fer aquesta incidència al consell que mesura la 
qualitat del professorat i introduir una visió descolonial en com es regula i avalua 
l’ocupació acadèmica, ja que el treball col·lectiu i sinèrgic entre departaments esdevé 
crucial en aquest gir descolonial. 
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7.  

CONCLUSIONS DE L'ESTUDI REALITZAT 
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A continuació, subsumim els resultats clau obtinguts en funció dels objectius 
específics que van guiar el procés del diagnòstic participatiu. L'apartat està dividit 
en cinc seccions. En la primera part, s'exposa la síntesi del mapatge de les EDS en la 
UV i UPV. En el segon apartat, reprenem les principals rellevàncies d'incloure les 
EDS en les universitats manifestades per les participants de l'estudi. La tercera 
secció aprofundeix en possibles estratègies i línies d'acció recopilades. En el quart 
apartat, el de les conclusions, exposem les aportacions del procés d'investigació. 
Finalment, despleguem algunes limitacions i recomanacions del present diagnòstic. 

7.1. PRESÈNCIA I VISIBILITAT DE LES EDS EN LA UV I LA UPV 

Quant a la visibilitat de les EDS, les nombroses persones que han participat en el 
diagnòstic centren les activitats i experiències amb les EDS a la Facultat de Ciències 
Socials de la Universitat de València. D'una banda, es reflecteixen en els seus múltiples 
graus i màsters i, d'altra banda, el deganat promou les epistemologies del Sud, tant en 
espais docents com en altres activitats culturals que es realitzen en la facultat. 
Concretament, es van esmentar exemples d'assignatures en graus i màsters i també 
investigacions, sobretot treballs de fi de grau (TFG), treballs fi de màster (TFM) i tesis 
doctorals on s'inclouen les EDS. Aquestes assignatures formen part dels graus en 
Treball Social, Sociologia, Dret, Història, però també del màster de Cooperació al 
Desenvolupament, màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat o del màster en Drets 
Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible, entre d’altres. A més, també es van 
esmentar exemples associats a les facultats de Filosofia, Educació Social i 
Comunicació. 

A la Universitat Politècnica de València, si bé l'ús de les EDS és menor, es va destacar 
fonamentalment la facultat de Belles arts, tant en el grau com en algunes formacions 
de postgrau com ara el màster en Producció Artística i el màster en Fotografia, així 
com el màster de Cooperació al Desenvolupament i el departament d'Enginyeria Rural 
i Agroalimentària. 
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D'altra banda, es van esmentar diversos grups i col·lectius dins del context universitari  
amb activitats que giren entorn de les EDS; serveixen d'exemple el grup Utópika, LABI o 
Ruptura. Així mateix, es van esmentar activitats culturals i jornades dedicades a la 
visibilització de les EDS, com exemplifica la jornada titulada “Descolonitzant el 
feminisme”. A més d'aquestes activitats dins de la universitat, es van indicar també 
múltiples col·laboracions amb ONGs, tals com Aliança per la Solidaritat o amb grups i 
col·lectius socials com Poder Migrant (vegeu taula resum en l'apartat 6.2. Situació i 
visibilitat d'epistemologies del Sud en les universitats valencianes i entitats vinculades). 

Respecte a la implementació de les EDS en el marc d'aquestes formacions, activitats i 
agrupacions, les participants del diagnòstic van manifestar que en totes dues 
universitats són quasi sempre casos aïllats que venen principalment motivats per 
interessos personals, com poden ser les investigacions (TFM, TFG o tesis) per part 
d'alumnat majorment provinent del Sud (geogràfic), però també del professorat 
sensibilitzat. No obstant això, en diversos enunciats es va expressar la sensació que en 
les dues universitats es manté una cerca permanent de nous sabers, encara que aquestes 
es concentraren principalment en les branques ja esmentades. 

També és de rellevància destacar dins de les conclusions el qüestionament vàlid que va 
sorgir en la Minka de Sabers sobre com la noció d’epistemologies del Sud —amb el seu 
bagatge netament acadèmic— podia explicar activitats fora de l'acadèmia; com ara 
activismes, exploracions artístiques i grups de treball; com es podia considerar 
epistemologia el coneixement popular, treballat i adquirit fora de les universitats. 

Una altra dada important del diagnòstic és que la relació entre les epistemologies del 
Sud i el món acadèmic ha sigut un procés generat a partir dels moviments socials i de 
l'activisme dels estudiants que majoritàriament provenen del Sud. Ens van fer entendre 
que són elles i ells els qui continuen generant nous processos i llenguatges investigadors 
acadèmics, alimentats des de la societat. 
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7.2. RELLEVÀNCIA D'INCLOURE LES EDS EN LES UNIVERSITATS 

En les dades generades s'observa de manera general que el vincle entre educació 
superior i EDS es considera imprescindible en la construcció d'un “paradigma altre” 
de societat, en un desaprendre per a reaprendre els nostres compromisos, 
magisteris, interaccions, didàctiques i acadèmies en la tasca descolonitzadora. 

En aquest sentit, s'observa una èmfasi notòria per a aclarir que les epistemologies 
del Sud, concretament a València, però a escala general, alimenten les universitats 
des dels sabers populars i des de l'activisme participatiu i que aquesta aportació 
quasi sempre està generada per estudiantat del Sud (geogràfic i geopolític). També 
es destaca la importància de visibilitzar i donar espai en les universitats a altres 
sabers, com pot ser el del poble gitano o la població indígena que, a través de les 
seues resistències, ha acumulat sabers importants a tindre en compte. La 
importància se’n dedueix del fet que aquests coneixements són generats en 
processos comunitaris, no acadèmics, però que actualment “es colen pels 
intersticis” del sistema acadèmic donant-nos a conéixer el seu gran valor en les 
investigacions d'ordre social, ja que generen procés i alimenten l'àmbit acadèmic 
des del carrer. Es considera que aquests processos cobren rellevància en el canvi 
social perquè parteixen del reconeixement dels processos socials que s'han viscut i 
que hui poblen les nostres aules, donant obertura a nous imaginaris col·lectius. 

Les persones participants reconeixien el treball de les EDS com a resistències al 
poder o coneixement dominant, independentment de la seua ubicació en el 
territori; per tant, el Sud global s'entenia no com una construcció geogràfica, sinó 
com una posició geopolítica, on els Suds són minories en enunciació econòmica, 
política, social, cultural, etc. Des d'aquesta posició es reclama la necessitat de 
treballar les EDS en les universitats, com demostren les motivacions recopilades i 
exposades en l'apartat 6.1. Quant a les motivacions, en són exemple la crítica als 
mecanismes patriarcals i de poder en els sistemes universitaris i l'esmentada 
aportació que poden tindre els feminismes descolonials en aquests contextos. 
Segons les dades generades, les EDS són considerades com el camí per a visibilitzar 
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els paradigmes dominants de jerarquització —imperants tant al Nord com al Sud 
global— de la producció de coneixements, per exemple en el camp de l'art i les ciències 
socials i econòmiques. En general, es va criticar el coneixement eurocèntric per ser 
reduccionista. Una de les motivacions esmentades radica a complementar-lo amb 
visions integrals i complexes com poden ser la perspectiva descolonial. 

Una altra crítica observada per les i els participants són els efectes del Pla Bolonya, així 
com de les institucions que aporten a la mercantilització tant de les persones com de 
l'educació. En eixe sentit, es critica el vincle de les institucions empresarials amb les 
d'educació, ja que aquest tipus de col·laboracions són proclius a respondre a interessos 
funcionals-mercantilistes i no a la formació de subjectes crítics. Aquesta formació 
queda, segons les persones participants, fonamentalment en mans de la figura del 
professorat titular (únicament els sensibilitzats i coneixedors de les EDS), atés que té 
la major llibertat de continguts. Una altra necessitat d'integrar les EDS formulada per 
les persones participants es referia a un pla més global, en concret, als ODS; perquè es 
considera imperant reenfocar i reinterpretar els ODS des de les visions i agendes del 
Sud, en particular, des d'actors rurals i pagesies. 

Aquestes observacions crítiques enunciades en el treball de camp es contrasten amb el 
potencial transformador que les participants assignen a les EDS, com exemplifica 
l'enunciat: “Les EDS tenen un vincle transformador des de l'àmbit acadèmic amb la realitat 
dels grups oprimits des del coneixement”. Per tal que les EDS puguen incidir en el context 
universitari i donar lloc a aquesta transformació, es va manifestar una gamma de 
precondicions necessàries. Entre elles, s'advoca per resignificar la diversitat i mobilitat 
humana com a potencial d'aprenentatge i desaprenentatge mutu en funció del diàleg i 
l’intercanvi de sabers. A més a més, es manifesta com a potencial el lloc d'enunciació en 
el sentit que la visibilització del posicionament sociopolític des del Sud geopolític es 
concep clarament com un camí en funció del “tomb epistemològic” (Mignolo, 2010). Al 
seu torn, la introducció de les EDS es formula com a potencial cap a la justícia social-
cognitiva-epistèmica. Segons les dades, això implicaria no només crear línies de treball 
interdepartamentals, sinó obrir els espais acadèmics en un doble sentit: d'una banda 
per a persones de la societat civil i, d’altra, difondre més enllà del món acadèmic els 
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coneixements construïts. En eixe sentit, es va manifestar el valor afegit de les EDS 
per a la formació d'una docència descolonial. Aquesta abastaria altres marcs 
teoricoconceptuals creats des dels Suds geopolítics, és a dir, coneixements de 
caràcter EDS generats també des del Nord geogràfic. 

Segons les participants, una altra oportunitat d'aprenentatge i transformació radica 
en el reconeixement dels sabers ancestrals. Emmarcats en una idea 
d'horitzontalitat estructural entre Nord-Sud, aquests coneixements es consideren 
valuosos tant en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament com en les 
configuracions sociopolítiques al Nord i al Sud geogràfic. En concordança amb la 
proposta de la diversitat i pluriversitat de les històries locals (Mignolo, 2010, entre 
d’altres), les dades generades en el diagnòstic advoquen també per reescriure la 
“història única” des d'altres cosmologies i maneres de fer. 

7.3. ESTRATÈGIES I LÍNIES D'ACCIÓ PER A INTEGRAR LES EDS 

El segon objectiu del present diagnòstic consistia a establir la base per a un grup de 
treball de les EDS en el context universitari; per això portem a col·lació les 
microreformes enunciades en el treball de camp i desplegades en l'apartat 6.3 dels 
resultats. 

En aquestes conclusions, s'han ordenat les estratègies i línies d'acció proposades 
començant per les accions probablement realitzables a curt termini (l'any acadèmic 
2019/2020) i acabant amb reformes d'índole més estratègica i a mitjà i llarg termini. 

La primera microreforma a curt termini consisteix en la promoció de la reflexió sobre la 
colonització a les aules universitàries. Segons les participants, aquesta promoció es pot 
impulsar a través de la integració d'experiències i la reproducció de coneixement 
procedents del Sud, ja siguen trobades interpersonals, lectura de textos, o visualització 
de pel·lícules sobre les EDS. En concret, aquesta microreforma passaria en primer lloc 
per fomentar la participació de l'estudiantat i PDI d'altres països i/o situats en les EDS. 
Es pot fomentar a través d'invitacions de persones o augmentant la visibilització d'idees 
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i coneixements ja presents a les aules. Així mateix, es considera rellevant instal·lar 
processos interdepartamentals o crear una càtedra oberta en EDS. 

Un altre aspecte complementari a l'anterior es refereix als treballs acadèmics. Es 
considera necessari promoure la incorporació de les EDS en els treballs fi de grau i 
màster, tant en relació amb l’emmarcament teòric com amb el metodològic. 

Quant a la visibilització de les EDS, una mesura a curt termini proposta consisteix a 
elaborar un inventari d'estudiantat i investigacions vinculats a les EDS. 

Com a estratègia a mitjà termini, es va proposar la reforma dels plans d'estudi per a 
donar-hi més espai a les EDS. En concret, es va manifestar la necessitat d'integrar les 
EDS com a línies transversals tant en els referents teòrics com en els metodològics. En 
aquesta línia, un dels canvis podria realitzar-se incorporant els pensaments i 
plantejaments en les publicacions i editorials universitàries. 

Una altra estratègia a mitjà termini seria la contextualització dels programes d'estudi, 
en particular dels màsters, per a poder així respondre a les realitats de l'estudiantat 
provinent del Sud.   

Com a possibles estratègies a llarg termini es van visionar dues estratègies, ja que 
implicarien canvis profunds i no solament microreformes. La primera d'elles consisteix 
a qüestionar la mercantilització actual de les universitats valencianes per tal de 
recrear l'esperit d'una universitat pública que apel·la a la promoció de la seua funció 
social. Per a això, les participants consideren necessari el debat entorn del Conveni 
Bolonya, l'actual model corporatiu regnant en les universitats. Com a mesures 
concretes es van esmentar, per exemple: fomentar criteris de mesurament, és a dir, 
criteris que passen per l'impacte social que es produeix. La segona estratègia a llarg 
termini esmentada parteix de la critica a l'eurocentrisme universitari. 
Conseqüentment, les participants consideren necessari “desblanquejar” aquest 
context, en el sentit de transformar les universitats actuals amb les seues lògiques 
eurocèntriques imperants, llegats de l'ego i la teopolítica del coneixement (Mignolo, 
2010). El canvi es visualitza, per exemple, a través de la contractació de PDI que 
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haja treballat les EDS i que siga del Sud, l'acompanyament dels processos de canvi 
per part de persones que complisquen aquests requisits o la inclusió de les EDS de 
manera transversal en els continguts i estructures de les universitats. 

7.4. APORTACIONS DEL PROCÉS D'INVESTIGACIÓ 

El nostre interés investigador consistia principalment a mapar les EDS i establir la base per 
a un grup de treball sobre EDS en les universitats valencianes. No obstant això, com a 
tercer objectiu ens havíem plantejat aproximar-nos a un marc metodològic d'acord amb la 
nostra aspiració d'introduir un altre model epistemològic. Respecte a aquest objectiu, es 
poden destacar alguns elements que apunten cap a un procés descolonitzador. 

En primer lloc, podem esmentar el procés de formació del grup motor i, en particular al 
grup de treball del present diagnòstic. Com s'exposa en l'apartat de metodologies, seguia 
la lògica d'obertura i emfatitzava la diversitat de les integrants, foren de la comunitat 
universitària, de les OSC o de la societat civil. Com vam poder veure en els resultats, una 
de les microreformes apunta a la integració de persones situades socialment i 
epistemològicament al Sud o originàries del Sud geogràfic. Quant a les integrants del grup 
de treball del present diagnòstic, som dones que ens inclinem cap a les EDS, il·luminem 
contínuament les nostres narratives i posicions dins de les lògiques imperants i alhora 
estem invisibilitzades, ja que la majoria de nosaltres som d'origen migrant. 

En segon lloc, cal fer menció de l'aprenentatge derivat del procés de dur a terme l'estudi. 
Pel que fa als mètodes cap a la descolonització, hem treballat exclusivament amb eines 
qualitatives i participatives. Respecte de la proclamada necessitat d'altres formes de 
producció de coneixement, en el procés de la present investigació destaquen 
principalment les jornades titulades Minka de Sabers, ja que simbolitzen l'acte de 
cogeneració de coneixement que comporta una investigació descolonitzadora. 

 Un altre aspecte de les metodologies descolonitzadores és la reflexió constant (Leyva i 
Speed, 2008) i l'intercanvi sobre aquesta entre les integrants del grup de treball. Aquesta 
reflexió implicava també la corresponsabilitat i la flexibilitat del procés adaptat a les 
realitats vivencials de les integrants.   
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Com a últim element que pot comprendre's com a part d'un altre model epistemològic, 
es fa referència als conceptes desenvolupats per Mignolo (2010). L'autor fa referència 
als motius d'escriure d'autors com Gloria Anzaldúa i de Frantz Fanon, que manifesten la 
molèstia que experimenten enfront de les relacions determinades per la colonialitat. En 
aquest sentit, des de l'experiència del procés d’investigació es pot inferir que tant les 
integrants del grup de treball com les participants de l'estudi comparteixen també 
motivacions impulsades des del descontentament, com evidencien els seus enunciats, 
particularment respecte a la colonialitat del saber en els contextos dels quals formen 
part, tant les persones estudiants com els professors/es. 

7.5. LIMITACIONS I RECOMANACIONS DEL PRESENT DIAGNÒSTIC 

El diagnòstic compta amb diverses limitacions que s'exposen a continuació, algunes 
de les quals podran ser complementades en fases posteriors de l'estudi. 

Inicialment, es va decidir acotar l'estudi a les dues universitats públiques de la 
ciutat de València, la Universitat de València i la Universitat Politècnica de 
València, a causa de la capacitat del grup i l’operacionalització de l'estudi. 

Una altra limitació de l'estudi radica en l'anàlisi de l’estructura de la universitat. 
Únicament s'ha realitzat una anàlisi succinta de la missió, valors, funció social i 
l'estructura de la universitat que servira per a caracteritzar el context en el qual es 
va realitzar l'estudi, però sense aprofundir en els continguts i objectius dels 
nombrosos graus, màsters, instituts/càtedres/estructures/centres d'investigació. 
Tampoc s'ha aprofundit en l’estructura jeràrquica de la universitat, si bé s'ha 
revisat, no ha sigut objecte d'anàlisi i diagnòstic, com tampoc ho ha sigut l’espai 
físic des del qual està organitzada i estructurada la Universitat, que reprodueix 
dinàmiques de poder del professor enfront de l'alumnat. 

A més, per tal d’acotar la mostra, els estils pedagògics i arquitectònics inicialment 
considerats com a dispositius no es van poder integrar en el diagnòstic. Així mateix, 
la selecció de la mostra es va delimitar majorment a les facultats i programes afins 
amb la temàtica de les EDS. 
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Finalment, cal esmentar la limitació d'abast de participants. En altres paraules, som 
conscients que la difusió de les invitacions per a participar no ha arribat a tot el 
possible públic que treballa les EDS. D'una banda, pot ser que no els haja arribat la 
informació i, d'altra banda, és possible que facen treballs alternatius, però que no 
els situen sota el terme epistemologies del Sud. 

Així mateix, és destacable que las limitacions a la realització d'aquest diagnòstic no 
només estan marcades en els termes de la logística per a l'accés a la informació 
requerida, sinó que es podria situar en un debat intern propi sobre les EDS. En els 
diferents espais, tant del grup motor com dels qui ens proposem recollir la informació i 
presentar-la, ens hem trobat amb el debat de: Fins on arriben els Suds? Quines serien 
les estratègies per a no institucionalitzar les EDS i acabar posant-les en termes 
hegemònics occidentals? Com entreteixir diàleg amb els Suds que es tixen en aquest 
territori? Trobar-nos amb aquests debats interns ha sigut una limitació alhora que una 
oportunitat per a mantindre el diàleg constant que ens ha permés fer girar la paraula, 
les angoixes i fins i tot les nostres esperances. En reconeixement d'aquesta limitació, 
cal considerar el nostre deure polític i ètic d’enunciar-nos des d'aproximacions a les 
EDS, de deixar de banda el debat constant i la reflexió permanent amb les preguntes: 
Què són les EDS? Es limiten als termes de la recerca? El context institucional pot ser 
Sud sense llenguatge colonial? 

En aquest marc, és destacable que entre les descobertes del diagnòstic es van identificar 
diverses iniciatives, grups, sabers i construccions valencianes. Per les limitacions en la 
conformació de l'equip d'investigació, dins del grup de treball del diagnòstic no hi havia 
cap persona de València. Això pot respondre al poc interés de les persones valencianes 
en els continguts del diagnòstic, perquè aparentment no els interpel·len. Però des de la 
mirada investigadora, aquestes iniciatives, en qüestionar el poder hegemònic i estar 
donades des d'un grup que és minoria en enunciació política, econòmica, social i 
cultural; podrien entendre's com a sabers d'un altre Sud que habita el Nord. Aquesta 
troballa té relació amb el plantejament inicial de la investigació, on es proposa la noció 
de Sud com una construcció geopolítica, no geogràfica. 
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Per tot això, es realitzen a continuació una sèrie de recomanacions per a poder 
continuar i completar el treball en futures fases del projecte: 

 Ampliació de l'estudi a la resta d'universitats públiques valencianes, amb un 
doble objectiu: d’una banda, conéixer la situació de les EDS en la resta 
d'universitats i, d'altra, conéixer “aliades estratègiques” amb qui continuar 
treballant i difonent les EDS en les universitats valencianes. 
 

 Ampliació de la mostra per graus/postgraus, per exemple, en el camp de la 
Medicina, Arquitectura, etc.). 
 

 A més, considerem que la tècnica de generació de dades s'hauria d'ampliar. Per 
exemple, amb una anàlisi de guies de docent, currículums d’estudis, estructures i 
línies d'investigació de les universitats, així com amb enquestes aleatòries en 
classes per a conéixer els interessos i coneixements de l'estudiantat universitari. 
 

 Finalment, també es recomana, en fases posteriors, aprofundir en l'estructura 
jeràrquica de la universitat, la disposició del seu espai físic i el procés de 
mercantilització i capitalisme que ha patit la universitat fonamentalment a 
conseqüència del Pla Bolonya. 

Més enllà de les recomanacions, cal reunir esforços per a propiciar la reflexió tot 
entenent que les EDS habiten de forma contextualitzada l’espai des d’on es tixen. Per 
tant, és primordial matissar-les i entendre-les des d’altres mirades. Un cop reconeguda la 
necessitat d’ampliar l’estudi a altres universitats públiques valencianes, la recomanació 
podria centrar-se en: On i cap a on es tix la reflexió del Sud en la comunitat universitària 
valenciana? Trencar amb la colonialitat del saber s’ha d’entendre no només com a 
reconeixement de la validesa d’aquests sabers, sinó com a acceptació del seu poder 
transformador de subjectivitats polítiques individuals i col·lectives. Així com a la seua 
capacitat de potenciar el canvi social cap a la justícia, l’equitat i l’harmonia en una 
aposta per la vida. Per tant, situar la reflexió entorn dels sabers en el context valencià 
podria ser una via per a la descolonització de totes les esferes de la vida. 



 

Alianza por la Solidaridad | 124 

 

  



 

Alianza por la Solidaridad | 125 

 

8.  

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES  

Brown, Juanita i Isaacs, David (2005). The world café: Shaping our futures through 

conversations that matter. San Francisco, CA: Berrett-Koehler. 

Castro-Gómez, Santiago. 2007a. "The missing chapter of empire." Cultural Studies 21 (Nos. 2-3): 

428-448. 

Castro-Gómez, Santiago. 2007b. Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el 

diálogo de saberes. En S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel (eds.). El giro decolonial: reflexiones para 
una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, p. 79-91. Bogotà: Siglo del Hombre 

Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos i Pontificia 

Universidad Javeriana, Instituto Pensar. 

Castro-Gómez, Santiago i Ramón Grosfoguel. 2007. El giro decolonial: reflexiones para una 
diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotà: Siglo del Hombre Editores; 

Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos i Pontificia Universidad 

Javeriana, Instituto Pensar. 

Foucault, Michel. 1986. Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI Editores. 

Haraway, Donna J. 1995. Ciencia, Cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. (Cátedra 

S.A, Ed.). Madrid: Universitat de València. 

Grosfoguel, Ramón. 2006. La descolonización de la economía política y los estudios 

postcoloniales: transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global. Tabula Rasa 
núm., 4: 17-46. 

Leyva, Xochitl i Shannon Speed. 2008. Hacia la investigación descolonizada: nuestra 

experiencia de co-labor. En X. Leyva, A. Burguete & Speed, S. (Coord.) Gobernar (en) la 
diversidad: experiencias indígenas desde América Latina. Hacia la investigación de colabor. (p. 34-



 

Alianza por la Solidaridad | 126 

 

59). México D.F.: CIESAS, FLACSO Ecuador i FLACSO Guatemala.Mignolo, Walter. (2010). 

Desobediencia Epistémica: Retórica de la Modernidad, Lógica de la Colonialidad y Gramática de la 
Descolonialidad. Buenos Aires: Ediciones del Signo. 

Prada, Raúl. Recuperat de: https://lalineadefuego.info/2013/05/21/ensayo-epistemologia-
pluralismo-y-descolonizacion-por-raul-prada-alcoreza/ 

Spivak, Gayatri C. 1994. "Can the subaltern speak? Reflections on the history of an idea." p. 66-

111 en Colonial discourse and post-colonial theory: a reader, editat per P. Williams i L. Chrisman. 

Nova York: Columbia University Press. 

Wilcke, H. 2018. Illegal und unsichtbar? Papierlose Migrantinnen als politische Subjekte. 

Bielefeld: transcript. 

Peset, M. (1999). Historia de la Universidad de Valencia. Valencia: Servei de Publicacions 

Universitat de València (2019). Estatuts. Recuperat de: https://www.uv.es/uvweb/serveis-

juridics/ca/reglamentacio-propia-uv/estatuts/estatuts-1285867405805.html 
Universitat de València (2019). Pla Estratègic de la Universitat de València. Recuperat de: 

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/universitat/pla-estrategic-uv/pla-estrategic-

1285853703791.html 
Universitat de València (2019). Portal web institucional. Recuperat de: https://www.uv.es/ 

Universitat Politècnica de València (2019). Portal web institucional. Recuperat de: 

http://www.upv.es/index-es.html 

Universitat Politècnica de València (2019). Portal web institucional. Recuperat de: 

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/mision-vision-va.html 

Universitat Politècnica de València (2019). Portal web institucional. Recuperat de: 

https://www.upv.es/organizacion/la-institucion/misionvisionvalores-plan-upv-va.html 

Universitat Politècnica de València (2019). Portal web institucional. Recuperat de: 

https://www.upv.es/entidades/sg/infoweb/sg/info/u0811368.pdf 
Opinions i comentaris realitzats per les persones participants en el treball de camp, a través de 

la Minka de Sabers, qüestionaris i entrevistes personals. 



 

Alianza por la Solidaridad | 127 

 

  



 

Alianza por la Solidaridad | 128 

 

 


