De febrer a juny de 2013
València i Alacant

Procés de diàleg per a l’enfortiment de la

LA COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
A LES ENTITATS LOCALS VALENCIANES
un espai de reflexió i proposta col·lectiva per millorar la planificació, la rendició de comptes
i la comunicació social a la cooperació per al desenvolupament realitzada
des de les entitats locals valencianes
impulsat per la Plataforma 2015ymás
amb el recolzament del Patronat Sud-Nord i la Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el
Desenvolupament de la Universitat de València
i amb la col·laboració del Centre de Cooperació per al Desenvolupament i el Grup d’Estudis de
Desenvolupament, Cooperació i Ètica de la Universitat Politècnica de Valencia,
la Coordinadora Valenciana d’ONGD, la Universitat Jaume I i
el Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local,
amb el finançament de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Dimecres, 20 de febrer
PRESENTACIÓ i CONFERÈNCIA MARC
18:30h

Presentació del procés de diàleg i la metodologia de treball
Ignacio Martínez (Plataforma 2015ymás)

19:00h

Conferència inauguració: “La Cooperació descentralitzada: context actual i reptes de futur”
Koldo Unceta, Catedràtic d’Economia Aplicada (HEGOA - Universitat del País Basc)

Dimarts, 16 d’abril
LA IMATGE DEL SUD ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
19:00h

Conferència: “El Sud als mitjans de comunicació”.
Ramón Lobo (periodista expert en zones en conflicte)

Dimecres, 19 de juny
CONFERÈNCIA DE CLAUSURA i PRESENTACIÓ DE RESULTATS
19:00h

Presentació dels documents de conclusions i recomanacions en matèria de planificació,
rendició de comptes i comunicació elaborats pels grups de diàleg reunits entre febrer i juny

Aquestes tres activitats centrals es portaran a terme a la Sala d’Actes del Col·legi Major Rector Peset de la
Universitat de València. El procés de diàleg es portarà a terme entre febrer i juny a les seus de la Universitat
Politècnica de València, la Universitat de València i la Universitat d’Alacant i comptaran amb la participació
d’Andrés Carbonero (Dep. de Cooperació del Govern de Navarra), Alejandra Boni (GEDCE-UPV) i dels
periodistes Montserrat Boix (tve), Juan Carlos de la Cal (Gea Photowords) i Lola Huete (El Pais).
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