La participació es realizarà a través d’una sèrie de grups focals en modalitat online. Cada
grup focal comptarà amb la participació de 6 ponents principals que establiran un debat
obert sobre els puns focals prèviament establits.

Els processos de participació ciutadana en l’àmbit de la Cooperació s’organitzen per a
millorar:
L’apropiació de les polítiques de cooperació per part de la ciutadania i dels agents
implicats.
L’apertura del debat a altres agents aliens a la cooperació, però que poden
contribuir a generar una visió més àmplia, compartida i inclusiva de les polítiques de
cooperació.
La millora de les relacions entre la ciutadania i l’administració responsable en
matèria de cooperació, facilitant dinàmiques de participació en la presa de decisions
i en el control de la política pública de cooperació al desenvolupament que
augmenten el compromís i la qualitat dels processos de construcció democràtica.

Generar una anàlisi precisa de les capacitats generades i de les potencialitats existents
entre els agents de la cooperació per a contribuir al desenvolupament sostenible.
Generar aprenentatges, a través d’un procés de debat i reflexió obert a diversos agents i
a la ciutadania organitzada, que facilite l’apropiació d’una visió estratègica col·lectiva de
la cooperació valenciana al desenvolupament.
Identificar, reconéixer i enfortir els trets identitaris diferencials de la Cooperació
Valenciana i la seua contribució al desenvolupament humà sostenible en l’actual context
internacional globalitzat.
Produir coneixement per a sustentar l’elaboració del V Pla Director de la Cooperació
Valenciana 2021-2024, a través d’una millor definició del àmbits estratègics d’intervenció
prioritària davant el context de la Pandèmia.

Els participants inscrits podràn prendre part en els debats en 3 moments:
Prèviament a la realització dels grup focal, presentant un sencill qüestionari on es
podran sugeriri qüestions per a debatre en el grup focal.
Durant la realització del grup focal, a través del txat.
Al termini del grup focal, fent aportacions online al document de conclusions que
es publicarà en la web de la Direcció General de Cooperació Internacional al
Desenvolupament.

El procés de participació per a l’elaboració del V Pla director de la cooperació valenciana
vol fomentar una forma de treballar que tinga en compte, no només els agents
tradicionals de la cooperació, sinó també la implicació d’altres agents per tal d’establir
noves relacions i sinergies que faciliten la incorporació d’informació i coneixement que
habitualment no estava emmarcat dintre de l’àmbit de la cooperació.
Des d’aquest enfocament, la participació està oberta als agents tant d’organitzacions
diverses de la societat civil com de les universitats i de les institucions públiques. La
participació també estarà oberta a la ciutadania que, des del seu interés i compromís
personal, vullga prendre part en els debats i fer aportacions.

La inscripció es pot fer des de la pàgina web de la Direcció General de Cooperació
Internacional al Desenvolupament, a través del següent enllaç:
http://cooperaciovalenciana.gva.es/es/elaboracio-v-pd
Només cal omplir el formulari d’incripció online. Inmediatament rebràs informació, a
través del correu electrónic, per a poder connectar amb la plataforma online on es
realitzará el grup focal.
La inscripció a cada grup focal estarà oberta fin a 48 hores abans del’hora d’inici.

Cap a una educació per a una
ciutadania global, crítica I mobilitzada
Dimarts 3 de novembre de 2020
16:30 a 18.30 hores

Seguiment i avaluació, gestionar els
coneixements per a generar
aprenentatges
Dijous 26 de novembre 2020
16.30 a 18.30 hores

Reptes de futur en els instruments
de la cooperació valenciana

Cooperació sindical per al
desenvolupament sostenible:
contribució dels sindicats de classe
en el marc de l’Agenda 2030

Dijous 12 de novembre de 2020
16.30 a 18.30 hores

Dimarts 1 de desembre de 2020
16.30 a 18.30 hores

n

Acció humanitària: reduir la fragilitat i reforçar
la resiliència per a construir societats
pacífiques, justes i inclusives

La cooperació al desenvolupament des de
l’àmbit local: cap a una acció municipal
compromesa amb el desenvolupament
sostenible

Dilluns 16 de noviembre de 2020
16.30 a 18.30 hores

Dijous 3 de desembre de 2020
16.30 a 18.30 hores

Els drets de la infància com a eix del nou
Pla Director de cooperació valenciana

Cooperació universitària al
desenvolupament (CUD): reptes i
propostes per al V Pla Director

Dimart 24 de novembre 2020
16.30 a 18.30 hores

Dilluns 14 de desembre 2020
16.30 a 18.30 hores

