JORNADES – PREMIS AL SERVEI PÚBLIC (21-23 JUNY)
Ponents destacats:
Sha Zukang és subsecretari general d’Assumptes
Econòmics i Socials de l’ONU. Treballa en aquest
departament de les Nacions Unides des de 2007. Ha
participat com a principal negociador i representant del
govern xinés a nombrosos tractats internacionals de control
d’armament i desarmament, entre ells el Tractat de no
proliferació d’armes nuclears, la Convenció sobre armes
biològiques i la Convenció sobre prohibicions o restriccions
de l’ús d’algunes armes convencionals. Ha contribuït de
manera significativa a les iniciatives de desminatge de la
Xina i a altres parts del món. Ha estat, entre altres càrrecs,
president de la Junta de Comerç i Desenvolupament, i president del grup de
governs del consell d’administració de l’Organització Internacional de Treball.

Bruno Kaufmann és especialista en Ciències
Polítiques, investigador en conflictes i periodista en
els camps de la democràcia, el conflicte i el
desenvolupament des de mitjans dels anys 80. Ha
assessorat com a expert a nombrosos governs
nacionals i organitzacions internacionals, entre elles la
Unió Europea, el Parlament alemany, el Consell
Europeu, i diverses organitzacions de suport a la
democràcia a Àsia, com la Fundació Korea
Democràcia o la Fundació per la Democràcia a
Taiwan. Desprès d’un temps amb l’ONG de Desenvolupament Suís ‘Declaració
de Berna’, va ser coordinador de la xarxa de ciutadans europeus per preparar
una constitució transnacional amb drets democràtics directes. És autor i editor
de nombrosos llibres sobre democràcia moderna, entre ells la ‘Guia cap a una
Democràcia Directa’, i el manual ‘Iniciativa per Europa’, sobre l’emergència de
la iniciativa dels ciutadans europeus.

Jesús Lizcano és president de Transparencia
Internacional-España, delegació local de l’organització no
governamental global dedicada a combatre la corrupció i
analitzar avenços institucionals en el camp de la rendició
de comptes de les administracions. L’entitat treballa
sobretot en el camp de la informació, tant de bones
pràctiques com dels nivells globals de corrupteles.
Lizcano és catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat
Autònoma de Madrid, on a més dirigeix el Màster en Auditoria Comptable,
Econòmica i Financera. Dirigeix les revistes Encuentros Multidisciplinares, i la
Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión. És autor d’una nodrida
bibliografia en el seu camp professional.

Fernando Vallespín és catedràtic de Ciència Política a la Universitat
Autònoma de Madrid, on ha exercit la major part de la seva
carrera acadèmica. Ha estat Vicerector de Cultura, director
del Departament de Ciència Política i director del Centre de
Teoria Política. Entre 2004 i 2008 va ser president del
Centre d’Investigacions Sociològiques. També ha estat
professor visitant a les universitats de Harvard, Frankfurt i
Heidelberg, Veracruz i Malàisia. Entre les seves principals
obres destaquen ‘Nuevas teorías del Contrato Social‘,
l’edició d’ ‘Historia de la Teoría Política’ en sis volums i ‘El
futur de la política’. També ha publicat articles acadèmics i
capítols de llibres de Ciència i Teoria Política a revistes
espanyoles i estrangeres. És membre de diversos consells editorials a revistes
espanyoles i estrangeres, i és col·laborador del diari El País.
Jeremy Millard
Sociòleg i geògraf, té 35 anys d’experiència en el camp de l’e-government, les
noves teconologies i el servei al ciutadà a Europa i diferents punts del món.
Treballa a l’Institut Tecnològic Danès com a consultor en governació i
desenvolupament regional. Va coordinar el projecte IST Prisma que va estudiar
les bones pràctiques en govern electrònic i va desenvolupar models futurs per
aplicar bones pràctiques en aquest camp. Ha realitzat un estudi per a la
Comissió Europea sobre e-participació i reorganizació de l’ administració per
millorar
la
prestació
de
serveis
electrònics.

Roberto
Villarreal
és
doctorat
en
Ciències
Econòmiques per l’Institut de Massachussetts i té una
llarga carrera en política pública i govern pel
desenvolupament econòmic, social i regional. Treballa a
Nacions Unides des de 2009 com a cap de la divisió de
desenvolupament
del
Departament
d’Assumptes
Econòmics i Socials. Ha exercit diferents càrrecs de
responsabilitat al govern federal de Mèxic: sotssecretari
pel
desenvolupament
urbà
al
Ministeri
de
Desenvolupament Social, cap de la unitat de les
polítiques socials i regionals..etc. Té una àmplia experiència també en temes
nacionals i supranacionals de l’Amèrica Llatina, Nord Amèrica, Europa i altres
continents i països on ha dirigit missions internacionals.

