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ACTA de la REUNIÓ del JURAT de la II EDICIÓ dels PREMIS COOPERACIÓ COMUNITAT
VALENCIANA

El passat 5 de novembre de 2021 es va reunir el Jurat de la II EDICIÓ dels PREMIS COOPERACIÓ
COMUNITAT VALENCIANA llançada per al Coordinadora Valenciana d’ONGD, composat per:

● Lorena Tortosa en nom de la Unió de Periodistes Valencians,
● Carola Calabuig en nom de la Universitat Politècnica de València,
● María Jesús Figuerola Santamaria en nom de Caixa Popular,
● Sonia Martín Carrascosa en nom de la Coordinadora Valenciana d’ONGD
● i Edgard Vega en nom de la Coordinadora Valenciana d’ONGD i
● Agnieszka Bonk Turowska, qui assisteix a la reunió en la seua condició de Secretaria,

sense dret de vot.

La reunió comença recordant que l’objectiu de l’esdeveniment és reconéixer el compromís de
persones, institucions, empreses, mitjans de comunicació i moviments socials valencians amb els
drets humans i la justícia global; i amb tal fi el jurat ha deliberat i escollit de manera consensuada
les millors candidatures presentades entre l’1 de juliol i 17 d’octubre 2021.

A la convocatòria es van presentar un total 18 candidatures.

Una vegada avaluats, el Jurat acorda atorgar els següents premis:

● En la categoria de PERSONES, INSTITUCIONS, ORGANITZACIONS o EMPRESES
COMPROMESES: ALBERTO GUERRERO.

● En la categoria de COMUNICACIÓ: trajectòria de mitjans de comunicació o periodistes de
la Comunitat Valenciana: YOLANDA ÁLVAREZ.

● En la la subcategoria de PERIODISME JOVE COMPROMÉS: GERMÁN CABALLERO MARTÍ.
● En la categoria de CAMPANYES de xarxes, plataformes o moviments socials valencians:

EX AEQUO
● CAMPAÑA 'LA VENTANILLA INDISCRETA'
● CAMPANYA PEL TANCAMENT DELS CIES COMUNITAT VALENCIANA

Llegida l'acta per la totalitat dels/les components del jurat i estant d'acord amb el seu contingut
autoritzen a Agnieszka Bonk Turowska, com a secretaria del jurat a la signar l'acta en conformitat
de la mateixa.

Signat:

Agnieszka Bonk Turowska
Secretaria


		2021-11-15T14:32:07+0100
	AGNIESZKA MONIKA|BONK|TUROWSKA




