RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2021 de la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de
la Universitat de València, per la qual se seleccionen els projectes per a la realització
d’activitats socioculturals en matèria d’igualtat en la diversitat.
La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València, fent ús de
les atribucions que li confereix la resolució de 12 de gener de 2021 (DOGV de 18/01/2021) del
Rectorat de la Universitat de València, per la qual s’aprova la delegació de competències en
els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta
Universitat, i vista la proposta de la Comissió d'avaluació del I Concurs d’idees,
RESOL
Primer: Seleccionar els projectes per a la realització d’activitats socioculturals en matèria
d’igualtat en la diversitat, especificades en l’Annex I.
Segon: Establir una llista d’espera amb els projectes especificats en l’Annex II, i que, en
cas que algun o alguns dels projectes subvencionats en l’Annex I no puga dur-se a terme
o es generen romanents, se seleccionarà un altre segons la prelació dels projectes en
llista d’espera de l'Annex II.
Tercer: Excloure els projectes indicats a l’Annex III.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l’endemà de la seua
publicació, davant el mateix òrgan que l'ha dictada, o bé directament recurs contenciós
administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la seua
publicació.
La vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat
(per delegació de la rectora DOGV de 18/01/2021)
Elena Martínez García
Valencia, a 22 de juliol de 2021.
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Annex I - Relació dels projectes seleccionats
Núm.

Títol del projecte

Barem

Import sol·licitat

1

Micropolíticas y performances queer: del drag al
voguing.

9

1.000,00 €

2

Estatuas que caen - Héroes que caen.
Descolonizando el espacio público y las
universidades.

9

1.000,00 €

3

Filoeduc diversa és…

8

980,00 €

4

Quería decirte… Jornada de apoyo y atención al
duelo para personas LGTB+.

8

310,00 €

5

Diversidad étnicocultural: Salud global y
participación para el cambio social. Actividades
de capacitación para alumnado universitario en
materia de interculturalidad…

8

1.000,00 €

6

Jornadas internacionales “Desnudando a Safo”

8

500,00 €

7

Celebración del día LGTB+ en STEM en el IFIC

7

800,00 €

8

El sexo de los ángeles: huyendo del concepto
binario del sexo biológico.

7

430,00 €

9

Realitats trans: coneguen la diversitat.

7

525,00 €

Annex II - Llista d’espera
Núm. Títol del projecte

Barem

Import sol·licitat

1

Jornadas académico-profesionales: Identidad,
Creatividad y Gestión. Yo, tú, él, nosotras,
vosotros, ellas…

6

1.000,00 €

2

Rojo afgano. Identidad y frontera en las
montañas del Pamir.

5

1.000,00 €

Annex III - Projectes exclosos
Núm.

Títol del projecte

Motiu de l’exclusió

1

Metodista interesaseccional y Uniforme
Revelación Afectivosexual

No s’ajusta a la convocatòria.

2

Todes

No s’ajusta a la convocatòria.

