
Programa 
Dijous 1 de desembre de 2016

9:30 – 10:00 h Acreditació.
 
10:00 h Inauguració de la jornada.

10:30 – 12:00 h Taula redona: Dona i Drets 
Humans. 
Modera: Cristina Mollà Herrera. Gabinet de Premsa. 
Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Parti-
cipació i Solidaritat.

 - Amparo Panadero. Periodista.
 - Ofelia Vila. Pau i Solidaritat, CCOO.
 - María Solanas. Real Institut Elcano.
 - Filomena Ruggiero. Federació de Planificació Familiar Estatal.

12:00 – 12:30 h Pausa-cafè de Comerç Just.

12:30 – 14:00 h Taula Redona: Agenda 2030: Drets Humans i Desenvolupa-
ment en Igualtat.
Modera: Sonia Pérez Sebastiá. Direcció General de Cooperació i Solidaritat.

 - Lucila Rodriguez Alarcón. Directora de la Fundación porCausa. 
 - Gloria Elizabeth Cerón Morales. Organització de Dones Per la Pau,   
        ORMUSA.
 - Elena Mut. Universitat de València-EG.
 - Marlene Perkins. UNICEF.

14:00 h Lectura de conclusions i recomanacions. Clausura.

Dona, 
Drets
Humans i
Desenvolupament
Sostenible
en Igualtat



Para més informació: http://www.transparencia.gva.es/ca/web/cooperacion

LLOC

DIA

PRESENTACIÓ

Edifici Quatre Cantons. Saló d'ac-
tes. Carrer d'Enmig, 82. Primer pis. 

Castelló de la Plana.

1 de desembre de 2016.

Inauguració a les 10:00 h. Clausura a les 14:00 h.

La Jornada de treball “Dona, Drets Humans i Desenvolupament 
Sostenible en Igualtat” té com a objectiu impulsar un espai de 
diàleg i reflexió que permeta definir i desenvolupar estratègies 
d'incidència política de cara a la participació de les ONGD, 
els agents de la cooperació valenciana i la societat civil 
en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l'Agenda 2030 i en particular en relació 
a l'Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els 
gèneres i empoderar a totes la dones i les 
xiquetes. 

OBJECTIUS

INSCRIPCIÓ
Fins al 25 de novembre de 2016 , enviant el formulari d'inscripció a la 
següent adreça de correu electrònic: dgcooperacio@gva.es

Aforament limitat.

La jornada de treball conclourà 
amb una declaració que contemple 

les prioritats i recomanacions que les 
polítiques públiques han d'incloure en el 

seu si com a prioritat inqüestionable, perquè 
la igualtat i la no discriminació sota l'enfoca-

ment dels drets humans així com l'eradicació de 
totes les formes de violència contra les dones formen 

part de l'agenda política global.
Igualment es contempla constituir un grup de treball estable 

com a proposta organitzativa del seguiment del procés dels 
ODS en relació a Dona, Drets Humans i Igualtat d'Oportunitats a 

la Comunitat Valenciana.

HORA

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN


