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DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

Universitat d'Alacant
21 de setembre de 2021, de 10.30 a 14.30 hores.

INSCRIPCIÓ

Les jornades es celebraran en modalitat presencial i, simultàniament, seran retransmeses
en streaming per al seu seguiment en línia. La inscripció admet, en conseqüència, dues

modalitats d'assistència: presencial i en línia.

A causa de les limitacions derivades de les restriccions Covid-19, l'aforament en modalitat
d'assistència presencial estarà limitat. En cas necessari, la selecció de participants es

realitzarà atenent els criteris de (1) representativitat de l'entitat o institució de pertinença en
l'àmbit de la pau i els drets humans i (2) ordre d'entrada de les sol·licituds d'inscripció.

La inscripció pot realitzar-se telemàticament, de l'1 al 15 de setembre, emplenant un senzill
formulari disponible a través del següent enllaç 

https://cooperaciovalenciana.gva.es/es/construir-el-futur-que-volem 

Informació
961 922 320

dgcooperacio@gva.es
@GVAcooperacio

21 SETEMBRE DE 2021

https://cooperaciovalenciana.gva.es/es/construir-el-futur-que-volem
https://cooperaciovalenciana.gva.es/es/construir-el-futur-que-volem


La Jornada s'emmarca en el propòsit de la Generalitat Valenciana d'impulsar, a
través de la Conselleria de Participació, una Llei de foment de la Pau i els Drets
humans. En aquest context, es convoca als agents especialitzats (institucionals,
acadèmics i de la societat civil) a compartir el debat previ als treballs
preparatoris per a l'elaboració d'aquesta Llei, de manera que en la mateixa es
puguen reflectir expectatives i perspectives diverses.

 

 

Cada any, el 21 de setembre, es celebra el Dia Internacional de la Pau a tot el
món. L'Assemblea General de les Nacions Unides ha declarat aquesta data com
el dia dedicat a l'enfortiment dels ideals de pau i com a crida a tots els pobles
per a l'observança de la pau i el treball conjunt en l'erradicació de qualsevol
forma de violència. En 2021 el context internacional ha estat marcat per la
pandèmia derivada de la Covid-19, una crisi sanitària, social i econòmica a
escala global que ha posat de manifest la forta interdependència que tenim
com a societat global i la necessitat d'establir vincles de cooperació
internacional per a aprofundir en la justícia global, garantir la seguretat i
defensar el bé comú. Per aquest motiu el lema de Nacions Unides per a la
celebració d'aquest dia siga “recuperar-se millor per a un món equitatiu i
sostenible".

PRESENTACIÓ

PROGRAMA

La pau és al mateix temps premissa i requisit per a aconseguir el
desenvolupament sostenible i, en conseqüència, és un valor a aconseguir
permanentment i la preservació del qual es construeix directament des de
l'acció, des de l'activació del compromís de la ciutadania amb la construcció
d'una cultura de pau en el nostre context pròxim però, al seu torn, des d'una
mirada àmplia que contribuïsca a desenvolupar un concepte de pau que tinga
en compte les dinàmiques globals amb les quals guardem una relació
d'inevitable interdependència. Perquè molts dels fenòmens que, en la nostra
societat, retallen la convicencia pacífica, tenen al seu torn una dimensió global.

La crisi global representa, abans de res, una oportunitat per a mobilitzar noves
aliances i per a augmentar també el compromís de la ciutadania amb el
desenvolupament humà sostenible i amb la cultura de la pau. Una oportunitat
que, al seu torn, reforça el paper de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible, des de la seua visió multidimensional, centrada en les persones i en
l'impuls de les aliances, com a instrument imprescindible per a superar els
conflictes. L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16 interpel·la a tots els
pobles a posar els mitjans per a construir societats pacífiques, justes i
inclusives. Una pau que ha d'edificar-se, no sols mitjançant l'erradicació de
qualsevol forma de violència, sinó també, en un sentit positiu, dirigir-se a
ampliar i enfortir l'equitat, la justícia social, la participació democràtica i, en
definitiva, a construir models de coexistència que garantisquen a la ciutadania
desenvolupar el seu potencial per a accedir en igualtat d'oportunitats al
desenvolupament.

Construir una cultura de pau des d'aquesta perspectiva local-global (GLOCAL)
significa que la pau només pot ser segura i duradora sobre la base del respecte
als drets humans fonamentals, del respecte a la dignitat de les persones sota
qualsevol circumstància i a tot arreu. Construir la pau requereix, així, avançar
en la idea de justícia global, entesa com un procés crític i transformador que,
des del vincle entre la realitat local i la seua dimensió global, mobilitza a la
societat per a actuar sobre les causes que generen les desigualtats i els
conflictes.

10.45h. Presentació

11.00h. Conferència
Multilateralisme democràtic, una nova governança basada en els drets humans i la
cultura de pau.
Federico Mayor Zaragoza/Ana Barrero (Fundación Cultura de Paz)

11.30h. Taula de debat
El moviment per la pau en la Comunitat Valenciana: antecedents i perspectives.
Trini Blanch (moderadora), coordinadora en la Comunitat Valenciana de la ONGD Asamblea de
Cooperació per la Pau.
Jordi Calvo, Doctor en Paz, conflictes i desenvolupament, coordinador del Centre Delàs
d’Estudis per la Pau.
Cristina Ramón, presidenta de la Coordinadora Valenciana d'ONGD (CVONGD).

OBJECTIUS

12.15h. Pausa
12.45h. Conferència
L'educació transformadora per a avançar en cultura de pau i justícia global.
Gema Celorio, responsable de l'àrea d'educació per al desenvolupament en l'Institut
HEGOA, investigadora i docent en l'àmbit de la cooperació internacional i l'educació
emancipadora.

13.15h. Taula de debat

La investigació per a la pau: aportacions per a l'elaboració d'una Llei de foment de la
pau i els drets humans en la Comunitat Valenciana.
Manuel Menéndez (coordinador), Director de la Càtedra Pau i Justícia de la Universitat
d'Alacant.

Universitat d'Alacant
Universitat Jaume I
Universitat Miguel Hernàndez
Universitat Politècnica de València
Universitat de València

14.00h. Cloenda

Rosa Pérez Garijo Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica

Xelo Angulo Luna, Directora General de Cooperació Internacional al Desenvolupament


