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El Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (MCAD) de la Universitat 

Jaume I amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, pretén consolidar 

una formació integral que abordi la Cooperació Internacional per al Desenvolupament 

des d'una perspectiva holística i transformadora en la ciutat de Castelló, redundant en 

la preparació de professionals compromesos amb la promoció del desenvolupament 

humà i sostenible. Al mateix temps, s'espera donar a conèixer i sensibilitzar a la 

ciutadania de Castelló en temes com la lluita contra la pobresa, el desenvolupament 

humà sostenible, la solidaritat, el medi ambient, el comerç just o l´equitat de gènere, 

des del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

La Jornada d'Intercanvi de Bones Pràctiques del Màster Universitari en Cooperació al 

Desenvolupament (MCAD-UJI) està dirigida a conèixer la Recerca i la Intervenció en 

Cooperació al Desenvolupament. Amb aquesta actuació es pretén intercanviar i posar 

en valor les experiències que al llarg de 10 anys s'han realitzat des del Màster 

Universitari en Cooperació al Desenvolupament de l’Institut Interuniversitari de 

Desenvolupament Local (IIDL), en col·laboració amb les ONGD, l’Ajuntament de Castelló 

i d’altres municipis de la província, la Generalitat Valenciana, l’AECID, i Organismes 

Internacionals. 

La jornada constarà de tres parts: en la primera es portarà a terme una reflexió sobre 

polítiques i experiències en el desenvolupament dels ODS; en la segona, les persones 

investigadores i les graduades del MCAD-UJI presentaran les seues experiències a través 

de les practiques externes del Màster i Treballs Final de Màster, així com el personal 

docent i investigador del Màster que presentaran els projectes de Cooperació al 

Desenvolupament realitzats al llarg dels últims 10 anys des de la Universitat Jaume I. En 

un tercer moment, es presentaran experiències de Cooperació Descentralitzada, 

impulsades i finançades per l’Ajuntament de Castelló i desenvolupades per les ONGD. 

També es poden presentar experiències dels darrers anys mitjançant el format pòster 

(*), que s’exposarà al saló d’actes de les Jornades. 

JORNADA D’INVESTIGACIÓ I 
INTERVENCIÓ EN COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT EN EL MARC DELS 
ODS 

Intercanvi de bones pràctiques del Màster 
Universitari en Cooperació al 

Desenvolupament de la Universitat Jaume I 

https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/cooperacio-2015-distancia/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/cooperacio-2015-distancia/
http://www.iidl.uji.es/
http://www.iidl.uji.es/
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INFORMACIÓ BÀSICA 

 

18 d’Octubre de 2018 

Espai Cultural Menador 

Horari: 9-19h 

Inscripcions ací: Formulari  

(inscripció gratuïta) 

 

Més informació en:      
http://www.iidl.uji.es/   

              Tels. 964728604/8594 
 
* Informació per a la presentació de  pòsters 

lliures per a tots els participants: 

máster_mcad@uji.es  

PROGRAMA 

09:00 – 09:30 Acreditació 

09:30 – 10:00 Inauguració 

10:00 – 11:30 Conferència. Polítiques i experiències en el desenvolupament dels ODS 

Javier Surasky. Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La 

Plata. Consultor del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). 

Assessor de la DG de Cooperació del Ministeri de Relacions Exteriors d’Argentina. 

11:30 – 12:00 Pausa cafè Comerç Just 

12:00 – 14:00 Bones pràctiques en Investigació i Intervenció del Máster en Cooperació al 

Desenvolupament 

 

16:00 – 18:00 Panell d'experiències de l’AOD de Castelló ODS 5 

18:00 – 18:15 Cloenda  

18:15 – 19:00 Café Solidari i concert d´Epicentre 

 

   

    

   

   

@mcaduji 
#JornadaODS_MCAD 

#CooperaciónCastellónODS 

https://docs.google.com/forms/d/16zGpJXgppTIn9hPXq8UAZEP2qThAc_0zFaTqsj8JsTQ/edit
http://www.iidl.uji.es/
http://www.iidl.uji.es/
mailto:máster_mcad@uji.es
https://www.facebook.com/epicentremusica/
https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/cooperacio-2015-distancia/?urlRedirect=https://www.uji.es/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/cooperacio-2015-distancia/&url=/estudis/oferta/base/masters/actual/centre/fcje/cooperacio-2015-distancia/&p=page-indice-contenidos
https://twitter.com/mcaduji/
https://es-es.facebook.com/pages/category/School/M%C3%A1ster-Universitario-en-Cooperaci%C3%B3n-al-Desarrollo-Universitat-Jaume-I-125864787599733/

