Taller “imagina”

dijous

21

Donem continuïtat a l’espai IMAGINA per reflexionar
al voltant de les accions de Sensibilització i Educació
per al Desenvolupament que hem fet, estem fent o
podem arribar a fer; tant de forma individual com
coŀlectiva, cercant punts de concreció.
Premisses: (Pla Director 2015-2018 de la Generalitat de Catalunya)

setembre •

20:00

•

Educació per al desenvolupament (EpD), entesa
com el procés de generació d’una ciutadania
global crítica, activa i compromesa.
Àmbits de l’EpD: la sensibilització, l’educació, la
recerca i la incidència.

DESTINATARIS: Entitats de l’àmbit de la Cooperació, Pau i Drets
Humans de comarques de Lleida. Lloc: Oficines de la Coordinadora
d’ONGD i aMS (c/ Dr. Combelles, 11, baixos) de la mà de BrainStore.
Cal confirmar assistència al 973 268 278 o enviant un mail a
sensibilitzacio@coordinadora-ongd-lleida.cat
Nota: aquest taller dóna continuïtat i concreció al 1er taller; per tant,
el document de resultats del 1er taller és el document marc de treball.
Amb el suport:

I la coŀlaboració:

Dels Estatuts de la Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida:
Article 2.- Fins
1. Els fins de la Coordinadora són:
1.

promoure l’intercanvi, la reflexió, la investigació i el treball conjunt de les ONGD
i altres Moviments Solidaris de Lleida, tasca fonamental per a poder defensar
de forma global i amb força suficient les polítiques de solidaritat respectuoses
amb els drets i les necessitats de totes les persones i pobles del món;

2.

(...)

3.

promoure programes de sensibilització i conscienciació dirigits a la societat,
sobre l’autèntica realitat de les persones i els pobles empobrits i sobre el
paper de la cooperació –especialment sobre el paper del canvi d’actituds
i comportaments individuals i coŀlectius– en la lluita contra les causes de la
pobresa i pel canvi de les relacions internacionals, promovent així la participació
activa de les persones;

4.

(...)

5.

(...)

Del Pla Director de Cooperació 2015-2018 de la Generalitat
de Catalunya:
Sobre l’Educació per al Desenvolupament:
•

Educació per al desenvolupament, entesa com el procés de generació d’una
ciutadania global crítica, activa i compromesa, i també la sensibilització i
la comunicació, són elements clau per a bastir una nova aliança entre el
sector de la cooperació i una ciutadania activa que facin créixer l’adhesió
de la societat catalana als valors de la cooperació al desenvolupament i la
solidaritat internacional. El Pla es fa ressò d’aquesta idea i preveu impulsar la
sensibilització, l’educació, la incidència i la recerca.

•

Es treballarà en aquesta direcció des de tots els àmbits de l’EpD: la sensibilització,
l’educació, la recerca i la incidència.

•

En l’àmbit de l’EpD, especialment en l’àmbit de la sensibilització social i de
la incidència política, la comunicació és una aliada fonamental a l’hora de
treballar els continguts, les dades i els arguments en general, i avaluar l’eficàcia
dels missatges i llur adaptació a les diferents audiències, així com als canals de
comunicació. Des d’aquesta perspectiva, la comunicació s’orienta a transformar
actituds des de la comprensió de les causes estructurals que originen les
desigualtats en el gaudiment dels drets humans.

“estalvia’t injustícies, inverteix en valors”
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