“Més enllà del 2015:
Diàlegs sobre el futur de l’Agenda del
Desenvolupament Post‐2015”
15:30‐16:00 Registre de participants

16:00‐16:15 Presentació de la jornada

16:15‐17:45

“Treballant pel desenvolupament més enllà del 2015: Nous reptes,
noves oportunitats”

Principals temes de debat:






Introducció a la sessió i al procés Post‐2015.
Les lliçons apreses del procés dels Objectius de Desenvolupament del Mil∙lenni (ODM).
El nou context global (2015 vs. 2000): implicacions multi‐nivell: regional i local.
El paper de la cooperació descentralitzada.
El context internacional des de la perspectiva de la societat civil.

Modera:
o

Felip Roca
Director del Servei de Solidaritat i Cooperació Internacional, Ajuntament de Barcelona.

Ponents:
o

Marina Ponti
Directora per Europa, Campanya del Mil∙lenni de Nacions Unides.

o

Lysa John
Directora d’Outreach, Secretariat del Panel d’Alt Nivell de Nacions Unides sobre l’Agenda del
Desenvolupament Post‐2015.

o

Núria Marin
Alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, i representant de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies (FEMP).

o

Gerard Vives
Coordinador per Europa, Campanya “Beyond 2015”.

17:45‐18:00 Pausa cafè

18:00‐19:30

“Construint una nova agenda del desenvolupament en un món
canviant: propostes, actors i finançament pel nou paradigma”

Principals temes de debat:





L’Agenda Post‐2015 i la seva interrelació amb altres processos (Objectius de
Desenvolupament Sostenible ‐ODS, “més enllà del PIB”, etc.).
Aliances entre vells i nous actors.
Com aconseguir mecanismes de co‐responsabilitat i participació adequats.
El finançament de l’Agenda Post‐2015 (i el paper del finançament innovador pel
desenvolupament).

Modera:
o

Xavier Longan
Coordinador de la Campanya del Mil∙lenni de Nacions Unides a Barcelona.

Ponents:
o

Josep Maria Vilalta
Secretari Executiu, Associació Catalana d’Universitats Públiques.

o

Octavi de la Varga
Cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament, Diputació de Barcelona.

o

Francesc Mateu
President, Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament.

o

Manuel Manonelles
Director, UBUNTU – Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil.

19:30 Paraules de Cloenda

Per a més informació: info@ubuntu.upc.edu

