
 
 
 
 



PROGRAMA VIII JDL 2017 (provisional) 
www.gridet.blogs.uv.es  

 

DIJOUS 14/12/2017 (matí) 
Lloc: Saló d’Actes  de la Biblioteca Gregori Maians  

09:00 Acreditacions i entrega de materials  

 

09:30 Inauguració i presentació de les jornades: 
• En Jorge Hermosilla, Vice Rector de Participació i Projecció Territorial de la Universitat de València  

• En Enric Nomdedéu, Secretari Autonòmic d’Ocupació i Direcció General del SERVEF 

• En Ricard Calvo, Coordinador de les VIII JDL 2017, GRIDET- UV 

 

10:00 Ponència inaugural:  
“El finançament del desenvolupament local des d’una perspectiva ètica i solidària” 

 
En Joan Ramon Sanchis Palacio  

Catedràtic d’Organització d’Empreses i Director de la Càtedra d’Economia del Bé Comú de la UV 
 

Presenta: Na Mónica Bou (Coordinadora de les VIII JDL 2017, GRIDET,-UV) 

11:00 DESCANS (CAFENET) 

11:30 

Taula d’experts:  
“El finançament del model de desenvolupament local valencià: passat, present i futur” 

 
Modera: Na Rocío Briones (Directora General del SERVEF) 
Na Mónica Tormo (Ajunt. de la Pobla del Duc);Na Pilar Clemente o En David Morcillo (Ajunt. de Petrer);En Carlos Marco o 
Paula Fayos (Ajunt. de Gandia);En Javier González (València Activa)  

 

13:00 

Taula d’experiències presentades a les VIII JDL 2017 
 
Modera: En José D. Martínez  (ADLYPSE Valencia) 

Rentabilidad social de los viveros de empresas de la Comunidad Valenciana  (Eloy Sentana );  Les Confraries de 
Pescadors com a agents del desenvolupament local a través dels GALP (Lluís Miret, Paloma Herrera, Rodrigo 
Martínez i  Yesmina Mascarell);  Una experiencia de emprendimiento cooperativo para favorecer el desarrollo local. 
El caso de Betacoop de Castellón (Pepe Albors);  Avaluació de l’impacte de les associacions a Quart de Poblet (Julio 
Huerta, Juana López, Dídac Delcan i Elena Sanz); Les avaluacions d’impacte: un camí per recorrer (Marc Caballero, 
Joan Antoni Serra,  Julia Frias, Maria Caprile i Oriol Homs) 

 

14:15 

Cloenda, conclusions i propostes de futur  
 

N’Ernest Cano, Degà de la Facultat de Ciències Socials;Na Rocío Briones, Directora General del SERVEF ;En José Mazón, 
President de la Federació Adlypse CV ;En Jaume Portet, Coordinador de les VIII JDL 2017, GRIDET-UV 

 
Formulari d'inscripcions  

http://www.gridet.blogs.uv.es/
https://goo.gl/forms/IILZ3DhGJm35CU6J2

