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PRESENTACIÓ
E-DHC, Quaderns Electrònics sobre el Desenvolupament Humà 

i la Cooperació, naix com un espai per al debat, la reflexió i la difusió de 
la recerca des de diferents disciplines en els àmbits de la cooperació per 
al desenvolupament i el desenvolupament humà (el desenvolupament 
internacional, l’educació per al desenvolupament, la sostenibilitat i el 
desenvolupament, el gènere i el desenvolupament, les migracions i el 
desenvolupament, els drets humans i el desenvolupament, la salut i el 
desenvolupament, la cultura i el desenvolupament o les tecnologies i 
el desenvolupament, constitueixen temes prioritaris per a la revista). 
Des d’aquesta publicació entenem el desenvolupament com un procés 
d’ampliació de les opcions i oportunitats de les persones per aconseguir 
el benestar col·lectiu, al mateix temps que prioritzem el desenvolupament 
en la seva dimensió humana, és a dir, atenent als seus components tant 
econòmics, com educatius i els relacionats amb la salut. La declaració dels 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni establerts per Nacions Unides 
l’any 2000, i el compliment dels quals hauria de produir-se en 2015, va 
destacar la responsabilitat col·lectiva de respectar i defensar els principis 
de la dignitat humana, la igualtat i l’equitat en el plànol mundial. En 
aquest sentit, la Universitat de València, manté un compromís social amb 
la cooperació al desenvolupament fonamentat en la formació superior i la 
recerca. Des del programa 0’7, el Patronat Sud-Nord (òrgan de la cooperació 
al desenvolupament de la Universitat de València) i la Càtedra UNESCO 
d’Estudis sobre el Desenvolupament d’aquesta Universitat, es vénen 
desenvolupant iniciatives compromeses en l’assoliment d’aquests objectius 
i en la tasca per aconseguir un món molt més just, igualitari i sostenible. 
Malgrat alguns avanços produïts en els últims anys en aquesta línia, 
segueixen sent molt nombrosos els reptes pendents en pràcticament tots els 
ordres (lluita contra la pobresa, alfabetització, igualtat de gènere, respecte 
pels drets humans, governança mundial i conservació del medi ambient). 
L’atenció a aquesta llarga llista de reptes només podrà ser encertada si 
comptem amb estudis que aprofundeixin en les seves causes, que proposen 
alternatives fonamentades als mateixos, que susciten un enfocament crític 
del desenvolupament, que analitzen la cooperació existent i avaluen els seus 
resultats, incentivant a la comunitat científica a integrar aquest enfocament 
en el seu quefer acadèmic i ciutadà. Així doncs, els Quaderns Electrònics 
sobre el Desenvolupament Humà i la Cooperació, tenen la vocació de 
contribuir a un millor coneixement dels processos de desenvolupament 
en la seva complexitat i de divulgar també bones pràctiques que ajudin a 
millorar les nostres societats en un món global.
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