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10 h.  Inauguració: Fira d’ONG, comerç just i 
ecològic de la Universitat Jaume I  
(de 10 a 18 hores).

 A continuació, inauguració:
• Exposició «Consum responsable, 

turisme responsable i finances 
alternatives» d’Acsud - Las Segovias. 

• Exposició «Comerç just, tu tries el 
que compres» de la Tenda de tot el 
món.

9:30 h. Acreditació dels participants i recollida de 
materials.

10 h.  Inauguració de les Jornades i 
presentació del llibre d’actes del 
Congrés Internacional de Cooperació al 
Desenvolupament UJI, 2009: Cooperació 
al desenvolupament i alternatives 
enfront de la crisi

11:30 h. Pausa-cafè solidària, a càrrec de la Tenda 
de tot el món.

12 h.  Conferència inaugural. Eixida responsable 
a la crisi. Juan Francisco Martín Seco, 
economista.

16 h. Taula redona: Els reptes de la banca ètica 
i les finances responsables. 

 Enrique Vidal, director territorial de 
Ruralcaixa a Castelló

 Joaquín de Ena, director de responsabilitat 
social corporativa del BSCH

 José Redondo, president de la xarxa 
valenciana Fiare

 Vicent Botella, director territorial a 
València de l’Obra Social CAM

17:30 h. Pausa-cafè solidària, a càrrec de la Tenda 
de tot el món.

18 h.  Banca ètica. Francisco Alvárez Molina, 
analista financer.

20 h.  Videofòrum. La double face de le monnaie 
(La doble cara de la moneda), de Vincent 
Gaillard i Jerôme Polidor. VOS francès, 
subtitulat en castellà.

Es pot convalidar per 0’5 crèdits de lliure configuració. Per a 
obtindre els 0,5 crèdits de lliure configuració caldrà acreditar 
l’assistència al 80% de les sessions. A l’efecte, hi haurà un 
control de signatures abans del començament de cada sessió.
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