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PRESENTACIÓ
Els estudis sobre el desenvolupament segueixen tenint un caràcter incipient 
al nostre país. Després de molts anys en què es van prendre els treballs pro-
duïts en l’exterior de les nostres fronteres com els únics vàlids, comença a 
generar-se una massa de coneixements propis basats bé en recerques locals, 
bé en recerques internacionals dutes a terme per investigadors-es locals. En 
aquest sentit la Universitat té un paper fonamental en la consolidació d’aquest 
camp, actuant com un espai que promoga la recerca i faciliti la seua difusió. 
En aquest quart número dels Quaderns donem cabuda a un assaig del profes-
sor de la Universidad de Córdoba (España) Rafael Cejudo i a tres treballs pro-
duïts per joves doctors o en procés de doctorar-se que desenvolupen els seus 
estudis en l’àmbit del desenvolupament des de diferents disciplines (l’educa-
ció, el dret o l’enginyeria).

L’assaig de Rafael Cejudo ens apropa al debat sobre la conceptualització 
del desenvolupament i el seu mesurament, on la dimensió econòmica del PIB 
és cada vegada més qüestionada i s’enfronta als models alternatius que inci-
deixen en major mesura en el benestar social, tals com el desenvolupament 
humà, la felicitat interior o l’enfocament de capacitats.

Quant als estudis, el primer d’ells correspon a la publicació del darrer Pre-
mi Manuel Castillo 2014 en la categoria d’obra d’investigació inèdita. El seu au-
tor, Mario López Gómez, aborda el paper de l’educació per al desenvolupament 
en la transmissió de valors i la seva necessitat en la societat actual, on segueix 
sent un repte la promoció d’actituds favorables a la diversitat i la comprensió de 
les diferències. L’autor, després de presentar la història i el concepte d’educació 
per al desenvolupament, així com les seves àrees d’aplicació més innovadores, 
formula una proposta formativa d’interès per al professorat.

El segon text d’estudi, escrit per Carmelina del Romero, ens ofereix una 
anàlisi crítica de la cooperació per al desenvolupament desplegada durant les 
dues últimes dècades per la Generalitat Valenciana. Per a l’autora, i malgrat certs 
assoliments, la cooperació valenciana hauria pecat d’una excessiva externalit-
zació en la figura de les ONG, limitats recursos econòmics destinats a aquesta 
fi o una retòrica reflectida en plans i documents habitualment allunyats de la 
realitat de la seva materialització.

Finalment, Álvaro Fernández-Baldor aplica la perspectiva de gènere a 
l’anàlisi de projectes de desenvolupament lligats a l’electrificació en diferents co-
munitats de Perú, mostrant els seus efectes diferencials en homes i dones. El valor 
d’aquest article resideix especialment en l’ús exemplar d’una matriu d’anàlisi de 
gènere com a model per a altres treballs i en l’avaluació de qualsevol acció de des-
envolupament, recordant-nos que les intervencions mai afecten per igual al con-
junt dels seus destinataris, i que la dimensió de gènere esdevé imprescindible.



[5]

L’assaig i els tres estudis que componen aquest nou número de la revista 
són una bona mostra del potencial dels estudis del desenvolupament, contri-
buint a consolidar un pensament crític entorn del desenvolupament sostingut 
en una recerca empírica pluridisciplinar.
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