
Un any més, la Fundació Pagesos Solidaris, la 
Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, l’Oficina 
de Desenvolupament i Cooperació de la UdL i 
l’Ajuntament de Lleida, coorganitzen les 11es 
Jornades de Codesenvolupament.
En aquesta nova edició, es pretén generar 
un espai de reflexió, debat i intercanvi 
d’experiències per establir les línies de 
coherència entre les accions i les polítiques de 
codesenvolupament vers el desenvolupament 
humà (social, econòmic, cultural i ambiental) 
revisant la doble dimensió, tant del discurs com 
de l’acció en origen i en destí.

Un año más, la Fundació Pagesos Solidaris, 
la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida, la 
Oficina de Desenvolupament i Cooperació de 
la UdL y el Ajuntament de Lleida, coorganizan 
las 11as Jornadas de Codesarrollo.
En esta nueva edición, se pretende generar 
un espacio de reflexión, debate e intercambio 
de experiencias para establecer las líneas de 
coherencia entre las acciones y las políticas de 
codesarrollo en relación al desarrollo humano 
(social, económico, cultural y ambiental) 
revisando la doble dimensión, tanto del discurso 
como de la acción en origen y en destino.

Jornada gratuïta i oberta a tothom.

Lloc dia 7: Cafè Teatre de l’Escorxador (c/ Roca Labrador, núm. 4)
Lloc dia 8: Sala de Juntes de la Facultat de Dret i Economia                 

(c/ Jaume II, núm. 73, 1a Planta)

Espai Pòsters: data límit per notificar 02/11/2012                  
pagesossolidaris@pagesossolidaris.org

Més informació: 973 22 32 44

1 Crèdit de Lliure elecció (UdL):
- Reflexió d’una de les Taules

- Assistència al 80% de la Jornada.
- Matrícula gratuïta.

- Més informació: 973 00 35 35



Dimecres 7 de novembre
Lloc: Cafè Teatre de l’Escorxador.
Inauguració de les Jornades. Passi 
del vídeo Aprenent dels processos de 
Codesenvolupament al municipi de Lleida, 
(15 min) i el documental Wandinyà, rodat 
al Senegal i a Catalunya, fent una mirada 
original sobre la realitat de la immigració 
aquí i allà (50 min).
Actuació musical de “Aluspear & The Reggae 
Band” acompanyat de tastets gastronòmics 
de diferents parts del món.

Dijous 8 de novembre
Lloc: Sala de Juntes de Dret i Economia.
Lliurament documentació
Conferència Inaugural: “Oportunitats 
dels col.lectius migrats en el marc del 
codesenvolupament”, a càrrec del Sr. Arcadi 
Oliveres, Universitat Autònoma de Barcelona
Pausa - Cafè (espai pòsters)
Taula “El codesenvolupament i les polítiques 
migratòries” modera: Sra. Núria Camps, 
Universitat de Lleida.

Sr. Carlos Giménez, Instituto sobre 
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social, 
IMEDES- UAM.
Sr. David Álvarez, Instituto Universitario de 
Cooperación al Desarrollo,IUDC-UCM.
Sr. Albert Roca, Universitat de Lleida.  

Miércoles 7 de noviembre
Lugar: Cafè Teatre de l’Escorxador.
Inauguración de las Jornadas. Pase 
del vídeo Aprenent dels processos de 
Codesenvolupament al municipi de Lleida, 
(15 min) y el documental Wandinyà, 
rodado en Senegal y Cataluña, con una 
mirada original sobre la realidad de la 
inmigración aquí y allá (50 min).
Actuación musical de “Aluspear & The Reggae 
Band” acompañado de degustaciones 
gastronómicas de diferentes partes del mundo.

Jueves 8 de noviembre
Lugar: Sala de Juntes de Dret i Economia.
Entrega documentación
Conferencia Inagural: “Oportunidades de 
los colectivos migrados en el marco del 
codesarrollo”, a cargo del Sr. Arcadi Oliveres, 
Universitat Autònoma de Barcelona
Pausa - Café (espacio pósters)
Mesa “El codesarrollo y las políticas 
migratorias” modera: Sra. Núria Camps, 
Universitat de Lleida.

Sr. Carlos Giménez, Instituto sobre 
Migraciones, Etnicidad y Desarrollo 
Social, IMEDES- UAM.
Sr. David Álvarez, Instituto Universitario 
de Cooperación al Desarrollo,IUDC-UCM.
Sr. Albert Roca, Universitat de Lleida.  

Taula “La unió entre les accions i les 
polítiques de codesenvolupament  revisant la 
doble dimensió del discurs i l’acció” modera: 
Sra. Carme Figuerola, Universitat de Lleida.

Sra. Yoya Alcoceba, Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament.

Sr. Rafa Crespo, Antropòleg i membre del 
Centre d’Estudis Africans.

Sra. Nilda Murillo, membre del grup mixt 
Associació Bolivia Pluricultural, experiència 
de codesenvolupament a Lleida.

Pausa-cafè

Conferència de cloenda: “Un nou 
codesenvolupament en temps diferents” a 
càrrec del Sr. Carlos Gómez Gil, Universitat 
d’Alacant.

Conclusions

Durant les Jornades hi haurà un espai expositiu 
i d’explicació d’experiències vinculades al 
codesenvolupament (Pausa-Cafè).

Durante las Jornadas habrá un espacio 
expositivo y de explicación de experiencias 
vinculadas al codesarrollo (Pausa-Café).

Mesa “La unión entre las acciones y las 
políticas de codesarrollo  revisando la doble 
dimensión del discurso y la acción” modera: 
Sra. Carme Figuerola, Universitat de Lleida.

Sra. Yoya Alcoceba, Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament.

Sr. Rafa Crespo, Antropólogo y miembro 
del Centre d’Estudis Africans.

Sra. Nilda Murillo, miembro del grupo 
mixto Asociación Bolivia Pluricultural, 
experiencia de codesarrollo en Lleida.

Pausa-café

Conferencia de clausura: “Un nuevo 
codesarrollo en tiempos diferentes” a cargo 
del Sr. Carlos Gómez Gil, Universidad de 
Alicante.

Conclusiones
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