Polítiques de Justícia global:
límits i oportunitats per a la
transformació social
La política pública
de cooperació s’està
repensant i des de Lafede.
cat volem aprofitar
aquesta conjuntura
per obrir un procés de
reflexió que ens permeti
construir noves línies de
treball col·lectives i un
posicionament polític
des del paradigma de
la justícia global.

Eix 1:

Eix 2:

Eix 3:

Quins imaginaris i
quins reptes?

Quina
governança?

Quines estratègies
i instruments?

Quin ha de ser el nou rol de
les organitzacions del Nord
Global i com redefinim el model
d’incidència i les polítiques de
Justícia Global tenint en compte
la diversitat d’ecologies del
saber i altres epistemologies?

Com avançar en la
coherència de polítiques
públiques com a requisit
principal per garantir
la Justícia Global?

Quina relació hi ha
entre les polítiques de
Cooperació, Educació
per al Desenvolupament i
Acció Humanitària o altres
instruments, des d’una
perspectiva de Justícia Global?

aa29 de novembre de
17.30 h a 19 h

aa17 de gener de
17.30 h a 19 h

aa7 de febrer de
17.30 h a 19 h

aa24 de gener de
17.30 h a 19.30 h

aa13 de desembre de
17.30 h a 19 h

AMB EL SUPORT DE:

aa14 de febrer de
17.30 h a 19.30 h

ORGANITZA:

#justiciaglobal

Polítiques de Justícia global:
límits i oportunitats per a la
transformació social
Eix 2:
Quina
governança?
Com avancem en la
coherència de polítiques per
a la justícia global?; com
s’assegura el lideratge i
participació d’actors del sud
global i d’altres actors del
territori?; quin rol juguen les
administracions públiques?
Al voltant d’aquestes i altres
preguntes s’articularà el
debat del segon eix del
cicle, que vol contribuir a
identificar mecanismes per
promoure una governança
més equitativa sobre els
béns comuns globals.

Dilluns 17 de gener de 17:30 h a 19 h
Jornada virtual amb persones expertes

Dilluns 24 de gener de 17:30 a 19:30 h
Espai de treball presencial per a entitats

PARTICIPEN:

Taller presencial amb entitats per aterrar les
idees claus sorgides en la sessió amb experts/
es, a partir de dinàmiques de reflexió i debat.

aaIolanda Fresnillo, sociòloga i activista.
Treballa com a investigadora sobre
deute, desenvolupament, finances
responsables i polítiques públiques.
aaMiquel Carrillo, enginyer Químic IQS, consultor
en cooperació internacional i vinculat des
de sempre a Enginyeria sense Fronteres.

INSCRIPCIONS:
aaInscripció dilluns 17 de gener:
https://forms.gle/B3Rq5yrxcMR7378FA
Les persones inscrites rebreu l’enllaç
del zoom per correu electrònic.
aaInscripció dilluns 24 de gener:
https://forms.gle/UHiH1tHJA9KFL4XU7
Lloc: Sala d’actes de l’Espai Arcadi
Oliveres (Tàpies 1-3 Barcelona)

AMB EL SUPORT DE:

ORGANITZA:

#justiciaglobal

