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Connectant actors pel desenvolupament sostenible en el context de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Celebrada al Recinte Modernista de Sant Pau els dies 10 i 11 de novembre de 2015, la conferència

“Connectant actors pel desenvolupament sostenible en el context de l’Agenda 2030 de les Nacions

Unides” tenia com objectiu donar a conèixer una de les iniciatives més ambicioses de la història de

les Nacions Unides, l’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible, explorant, a través

d’intervencions d’experts, diàlegs i tallers, els obstacles i les oportunitats per apropar i traslladar els

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a contextos locals i regionals.

Aquesta trobada, organitzada amb la participació de les vuit institucions residents del Recinte

Modernista de Sant Pau i el suport de la Diputació de Barcelona, va reunir a més de 150 persones

provinents d’organismes multilaterals, think tanks, organitzacions no governamentals, empreses,

estudiants, investigadors, funcionaris de govern i personal tècnic. Es va plantejar com un espai de

reflexió i intercanvi que posés èmfasi en la importància d’assolir el compromís i la participació activa

dels diversos actors locals i regionals en els esforços d’implementació. Per iniciar el debat, es van

proposar diverses preguntes als ponents i al públic, com ara: 

Què és l’Agenda 2030 i per què és important?

Com es podrà aplicar en àmbits locals i regionals?

Perquè els ciutadans i les institucions s’haurien
d’implicar en la seva implementació, i quin paper

haurien de tenir?

Com es pot avançar l’Agenda 2030 de manera holística
i estratègica, malgrat el gran número d’objectius i fites

en àmbits específics?

Quins són els temes prioritaris de l’Agenda 2030 envers
els boscos, la salut, l’educació superior, les dones
migrants, l’aigua i sanejament, la resiliència urbana i

l’educació intercultural i inclusiva?

Quina és la visió des de Barcelona i Catalunya?

Connectant actors pel desenvolupament sostenible en el

context de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides 

https://www.santpaubarcelona.org/ca/centre-de-coneixement
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1. Què és l’Agenda 2030 i per què és important?

• L’Agenda 2030 és un marc de govern i un full de
ruta universalment aplicable per aconseguir el
desenvolupament sostenible, tenint en compte la
interrelació entre dinàmiques socials, econòmiques
i mediambientals i donant resposta als principals
reptes de la societat global del Segle XXI.

• Els 17 ODS són el contingut principal de
l’Agenda 2030 i una referència per a tots els estats
que hauran d’assolir noves fites en àmbits com ara:
la pobresa extrema, l’alimentació, la salut,
l’educació, la igualtat de gènere, l’aigua potable i el
sanejament, l’energia accessible i sostenible,
l’ocupació digna, les infraestructures i indústries
resilients, la reducció de desigualtats, les ciutats
resilients, el consum i producció sostenibles, el
canvi climàtic, els oceans i mars, els ecosistemes
terrestres, i la justícia.

• Els ODS són el resultat de diàleg i negociació.
No són un producte de la tecnocràcia d’elits, sinó
del consens entre líders mundials, experts i
ciutadans envers les principals mancances i
amenaces a la humanitat i el planeta en el moment
actual, així com les oportunitats per donar resposta
a aquests reptes.

• L'Agenda 2030 té els seus orígens en més de 40
anys de tractats internacionals, protocols i
conferències globals sobre el medi ambient i
desenvolupament humà. És l’acompliment de la
promesa de la Conferència de Desenvolupament
Sostenible celebrada a Rio de Janeiro el juny de
2012 (“Rio+20”), i el successor dels Objectius de
Desenvolupament del Mil•lenni (ODM).

• És una fita més en un any històric per a les
Nacions Unides, l’any en què l’Organització va
celebrar el seu 70è aniversari, una cimera
global sobre el finançament pel desenvolupament i
la conferència sobre canvi climàtic a París (COP21)

• L’Agenda 2030 crea un discurs comú, un punt
de partida per a la col•laboració i l’acció conjunta
d’un gran ventall d’actors, i també entre països i
regions. Es tracta d’una agenda que interpel•la a
tothom. Ningú pot dir que no l’afecti o que no sigui
del seu interès. Fa una crida per un partenariat
global per assolir els ODS.

Per tot això, l’Agenda 2030 es podria definir com
“l’Agenda Pública del S. XXI”.

• En aquest nou marc de governança mundial, els
governs locals i regionals també estan cridats a
tenir un paper destacat i per tant, cal el seu ferm
compromís.Tots els ODS tenen una aplicabilitat
local i concretament l’11 (fer de les ciutats i dels
assentaments humans un lloc inclusiu, segur,
resilient i sostenible) i el 16 (crear institucions
eficaces, responsables i inclusives) concedeixen
als municipis i regions un paper protagonista.

• L’ambició de l’Agenda 2030 la distingeix
d’altres iniciatives semblants del passat, en les
que mancaven objectius concrets, o bé es
limitaven a un sector o context geogràfic específic.
A partir de l’experiència amb els ODM, el fet de
definir objectius i marcar fites estimula l’acció i
canalitza recursos cap a les finalitats marcades.

• Els ODS contemplen les tres dimensions del
 desenvolupament sostenible (econòmic, social i
mediambiental), fet que assegura la seva
rellevància i aplicabilitat a tot arreu (no només a
països en vies de desenvolupament, com era el
cas dels ODM), i repta als líders i ciutadans a
treballar per resoldre els problemes des d’una
perspectiva sistèmica.
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• L’Agenda 2030 proposa, per primera vegada de
forma oberta i sense por, l’eradicació de la
pobresa extrema. També senyala la lluita contra
el canvi climàtic com una qüestió de màxima
prioritat, i apunta al Conveni contra Canvi Climàtic
de les Nacions Unides (i la COP21) com a
referència primordial en aquest àmbit.

• Amb la voluntat de facilitar la comunicació de
l’Agenda 2030, es fa una aproximació a través de 5
àmbits clau d’actuació: Persones, Planeta,
Prosperitat,  Pau i Partenariat.  El conjunt dels
ODS hauria de servir per fer avenços en tots
aquests aspectes de forma simultània.

• Abans que res, cal reconèixer la importància de
les ciutats i regions en la seva implementació. Els
estats han acordat el text de l’agenda, però
acomplir els objectius marcats dependrà en gran
part de les decisions i accions preses en els
àmbits locals i regionals.

• Les ciutats són llocs on la gent es pot conèixer,
on es poden observar impactes reals i pròxims dels
problemes als quals es dirigeix la nova agenda
global. Són llocs on es poden engegar processos
col•laboratius per donar solució als reptes
plantejats. Tant les ciutats, com les regions són
llocs on es desplega gran part de l’agenda
acordada pels estats.

• Durant la dècada dels noranta i els primers anys
del nou mil•lenni, molts governs locals i regionals
van ajudar a convertir l’Agenda 21  en una
referència internacional per a la integració de
consideracions ambientals en la planificació
estratègica dels territoris. En l’actualitat, el Pacte
d’Alcaldes està mobilitzant ciutats arreu del món
per frenar el canvi climàtic. De la mateixa manera,
l’Agenda 2030 només serà possible si s’impliquen
els governs i institucions locals i regionals, amb un
fort component de participació ciutadana.

2. Com es podrà aplicar en àmbits locals i regionals? 

• Tot i que el lideratge de la integralitat de l’Agenda
no és fàcil de construir, aquests precedents
poden suposar bons exemples a seguir. Els
governs locals i regionals, mitjançant la seva
pròpia actuació i organització, hauran de fer una
aproximació sistèmica i integral i evitar estratègies
o solucions purament sectorials. En aquest sentit,
la creació d’un Grup de Treball Interdepartamental i
l’elaboració d’un Pla Nacional per als ODS per part
de la Generalitat de Catalunya és un pas en la
direcció indicada.

• Per tal de desplegar l’Agenda 2030, cal basarse
en una valoració del punt de partida. És
necessari conèixer la situació actual envers els
ODS, identificant també les iniciatives existents
envers les problemàtiques que defineix l’Agenda,
així com els principals actors d’aquests processos.

• També cal aterrar l’Agenda 2030 en espais de
proximitat. Cal que la gent comprengui la seva
rellevància en contextos propers i quotidians. Per
aquest motiu, la comunicació dels ODS és
urgent i prioritària a les ciutats i regions. 

Debat sobre l'aplicació local de l'Agenda 2030, amb Xavier Longan,
Ana Alcalde, Susanna Rivero i Guy Fleuret / ROBERT RAMOS
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• Als governs locals i regionals els corresponen
posar en marxa el procés d’implementació, i un
dels aspectes més importants a les ciutats i
regions seran les trobades i els intercanvis entre la
ciutadania i les institucions de sectors diversos,
així com les plataformes i dinàmiques que facilitin
el descobriment dels valors i objectius que tenen en
comú, i el que podrien fer conjuntament.

• Els ODS no són vinculants ni compten amb
recursos ni mecanismes de seguiment pel control
dels progressos aconseguits. Per això és important
que els governs locals i regionals agafin l’Agenda
com una oportunitat. Serà imprescindible definir
indicadors nacionals, regionals i locals, que
permetin visualitzar la feina feta, cosa que també
hauria d’afavorir la cerca de recursos i suports
adients per donar continuïtat als projectes en curs.

• En el seu informe de síntesi sobre l’Agenda 2030
el Secretari General de les Nacions Unides, Ban
Kimoon afirma que “l’èxit [de la nova agenda
global de desenvolupament] dependrà de la seva
capacitat d’inspirar i mobilitzar a actors
essencials, noves associacions, públics clau, i
la ciutadania global.”

• Molts ponents i participants de la conferència van
opinar que la comunicació i els programes per
implementar els ODS seran més creïbles i
eficaços si són fruit de la col•laboració i la
implicació d’un gran nombre d’actors. Per exemple:

“És important treballar en xarxa per a l’èxit dels
ODS, ja que la globalització ens demana treballar
de forma connectada entre els diferents àmbits
territorials i sectorials” Jaume Ciurana,
Diputat Delegat de Presidència, Serveis Generals i
Relacions amb la Ciutat de Barcelona, Diputació de
Barcelona

  

3. Per què els ciutadans i les institucions s’haurien d’implicar en

la seva implementació, i quin paper haurien de tenir? 

“Hem de compartir, més que competir. Vol dir
comprendre que el que està passant a un municipi
a 4.000 km d’aquí també té un impacte en la
nostra vida.” Valentí Junyent, Alcalde de Manresa
i Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi
Ambient, Diputació de Barcelona

“Sense la participació de múltiples actors en la
implementació de l’Agenda 2030, no serà
possible desplegar tot el seu potencial” Manuel
Manonellas, Director General d’Afers Multilaterals i
Europeus de la Generalitat de Catalunya

“[Cal] garantir que hi hagi interacció i treball
conjunt dels actors” Xavier Longan, Coordinador
de l’Oficina de la Campanya del Mil•lenni de les
Nacions Unides a Barcelona

“És més efectiu i eficient si tots els actors del
territori estan treballant des de l’òptica de la
col•laboració i coresponsabilitat.” Oriol Illa,
President de la Taula del Tercer Sector de
Catalunya

Missatge de benvinguda de Jaume Ciurana (Diputació de
Barcelona) / ROBERT RAMOS
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“Cal generar nous espais de participació.” Ana
Alcalde, Action2015

“Cal que la gent col•labori i comparteixi el
coneixement.” Dídac Ferrer, cap de l’Oficina de
Sostenibilitat i Igualtat de la Universitat Politècnica
de Catalunya

“Quan treballes en xarxa no sumes,
multipliques.” Ariel Monells, Director del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament

“El nostre objectiu com a secretariat de la UpM és
promoure la convergència entre els diferents
actors dels 43 estats membres.” Guy Fleuret, Unió
per la Mediterrània

  

“Els ODS són la responsabilitat de tothom, i tots
podem contribuir a la seva consecució. El món
local té l’obligació de donar suport als ODS.”
Tamás Evetovits, Cap de l’Oficina de l’OMS a
Barcelona per l’Enfortiment de Sistemes de Salut

“El treball en xarxa [...] pot ajudar a identificar els
elements per rendir comptes de manera
comprensible (indicadors). [Els ODS] requeriran
un esforç per part dels diferents actors, i
sobretot, les institucions, com més properes a la
realitat del carrer, millor.” Teresa Ribera, Directora
de l’Institut pel Desenvolupament Sostenible i
Relacions Internacionals (IDDRI) a París.

Al llarg de les dues jornades de conferència,
diversos ponents van compartir les seves
reflexions respecte al paper de diferents actors:

• Elisabeth de Nadal, Membre de la junta de la
Xarxa Local del Pacte Mundial de les Nacions
Unides, va instar a les empreses a participarhi
activament per tres motius concrets:
responsabilitat (com a membres de la societat
local i global), retorn (perquè més igualtat, millor
educació i un ús més eficient dels
recursos repercuteix positivament en els resultats
de negoci), i pragmatisme (ningú pot avançar sol).
Segons Nadal, les empreses poden contribuir amb
coneixements, recursos i agilitat en la
implementació de projectes.    

  

• Segons els ponents i participants que van
intervenir en relació amb les universitats, aquestes
haurien d’examinar quin coneixement generen,
de quina manera, com posen en pràctica la
sostenibilitat en el seu propi context, i quin paper
tenen en la comunitat. Opinen que la
“hiperdisciplinarietat” està desfasada i ara cal
promoure aproximacions transdisciplinars. Les
universitats també poden actuar com a pont entre
l’actuació i el coneixement, un lligam imprescindible
per passar de les idees a l'acció i per valorar
l'impacte de les iniciatives en marxa.  
 

  

Ponència de Teresa Ribera (IDDRI) sobre l'Agenda 2030 / ROBERT RAMOS
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• Com l’administració més propera a la ciutadania,
els ajuntaments acostumen a posar de manifest el
seu compromís amb les persones menys
afavorides. Les ciutats s’enfronten a problemes
socials i mediambientals que moltes vegades
tenen el seu origen fora de les seves fronteres. És
lògic i estratègic que prenguin part, també, de
la cerca de solucions. Una de les responsabilitats
més grans dels governs locals serà l’assoliment de
l’ODS número 11 referent a “ciutats i assentiments
humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles”.
Mitjançant l’actuació de les ciutats envers aquest
objectiu, també avançaran en molts altres àmbits
prioritaris de l’Agenda 2030.

• El tercer sector ja treballa envers els ODS com
una “qüestió missional”. Són entitats dedicades als
col•lectius vulnerables, i poden contribuir molt de
cara a l’eradicació de la pobresa, la millora de
l’educació, l’ocupació i la construcció  de
ciutats inclusives, entre d’altres qüestions
prioritàries de l’Agenda 2030. Focalitzen l’atenció a
les causes dels problemes, com ara l’augment de
desigualtats en els darrers anys.

• Per altra banda, els governs regionals són
“l’exèrcit per aconseguir els ODS” en l’opinió del
Secretari General de l’Organització de Regions
Unides (ORU Fogar), Carles Llorens. Alhora, la
Responsable d’Afers Exteriors i Cooperació de la
Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat de

  

Catalunya, Susanna Rivero, va afirmar que les
administracions regionals tenen la responsabilitat
de definir un full de ruta regional, tenint en
compte les capacitats i nivells de
desenvolupament del territori i vetllant per la
coherència de polítiques i una estratègia integral i
coordinada d’implementació.

• Segons Ana Alcalde, Directora Aliança per la
Solidaritat i membre d’Action2015, és important
que l’àmbit públic generi nous espais de
participació política en els quals els ciutadans
siguin apoderats i no simplement consultats (o
informats). Per a ella, la capacitat de connectar
els ciutadans amb la institució serà fonamental.
Això té a veure amb la transparència i l’escrutini
públic. Cal que les institucions es deixin controlar
més per la ciutadania, han de permetre un major
control ciutadà, apostar per construir una
ciutadania activa, una societat civil capaç de
controlar les seves institucions en l’àmbit local.

• El Director de Justícia Social i Cooperació
Internacional de l’Ajuntament de Barcelona i
Secretari General de Metropolis, Felip Roca, va
subratllar la importància de donar solucions als
desequilibris entre territoris rurals i urbans, un
repte que afecta a països de tots els continents
que requereix la intervenció tant de les
administracions locals com dels governs regionals.
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• Diversos ponents van subratllar la importància de
crear incentius pels treballs transversals envers
l’Agenda 2030. Un exemple a la regió mediterrània
és la “Urban Project Finance Initiative” que ha fet
convergir les estratègies urbanes i les opcions de
finançament mitjançant un marc comú que promou
projectes integrals i posa en valor iniciatives
punteres i bones pràctiques.

• Es va ressaltar la importància de la formació
envers els ODS, i també en metodologies de
treball col•laboratiu i intersectorial. En aquest
sentit, es va fer una crida per la creació de
plataformes que fomentin el diàleg i la cooperació
entre diferents entitats i persones per facilitar la
definició i posada en marxa de projectes
compartits.

• L’Agenda 2030 hauria de servir de referència
en la planificació dels territoris i en la política
sectorial. Cal aprofitar al màxim la feina ja feta en
aquests àmbits. No es tracta necessàriament de
substituir cap política existent, però és important
definir prioritats tenint en compte els ODS i
identificant possibles contradiccions entre
polítiques sectorials.

• De la mateixa manera, es va posar èmfasi en el
fet que l’Agenda 2030 no és un assumpte només
de l’àrea de cooperació, ni de cap departament
de l’administració pública. Cal pensar en termes
de solucions holístiques, i per això és necessari
construir les respostes entre tots. En aquest sentit,
la creació de grups de treball
interdepartamentals pot facilitar el disseny i
desplegament d’estratègies eficaces.

• Implantar aquests canvis requerirà la construcció
de noves narratives polítiques, relats compartits i
coneguts que facin explícites les connexions entre
àmbits temàtics i els problemes que abans es
consideraven “sectorials” o “llunyans”.

  

En aquest sentit, les aliances entre universitats,
instituts de recerca, la societat i la política jugaran
un paper fonamental.

• Finalment, els indicadors de progrés tindran la
clau de la qüestió perquè, segons com es
defineixin, centraran l’atenció en aspectes
purament sectorials i de forma aïllada, o bé
serviran per demostrar la interdependència dels
ODS i exigir una aproximació holística a la
implementació de l’Agenda 2030.

  

4. Com es pot avançar l’Agenda 2030 de manera holística i

estratègica, malgrat el gran número d’objectius i fites en àmbits

específics? 
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El matí de la segona jornada de la conferència va
oferir als participants sis espais de reflexió i treball
envers algunes de les qüestions recollides en
l’Agenda 2030. Aquestes sessions paral•leles van
ser organitzades per institucions residents del
Recinte, en col•laboració amb altres entitats i
experts de l’entorn local. Aquí es resumeixen les
conclusions més destacades dels sis tallers.

  

Coordinada per la Global University Network for
Innovation (GUNi) i l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques (ACUP). 

1. Hi ha una relació directe o indirecte de l’educació
superior i la recerca amb tots els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS). Malgrat això,
el procés d’elaboració de l’Agenda 2030 ha estat
marcat per l’absència de les institucions
d’educació superior. Cal assegurar la contribució
de l’educació superior i de la recerca per
aconseguir l'acompliment dels ODS.

2. Les universitats poden i han de garantir una
educació que contribueixi a formar ciutadans
responsables i capaços de contribuir al
desenvolupament sostenible.

3. La recerca pot i ha de contribuir a trobar
respostes als grans reptes.

4. Les institucions d’educació superior han de donar
suport a les administracions públiques en la
definició i l’elaboració de metodologies per posar
en marxa l’Agenda 2030, així com la creació
d’indicadors per tal de poder mesurar el l’impacte
dels projectes engegats.

5. Però per tenir un paper destacat en l’Agenda
2030 i acomplir amb la seva responsabilitat, les
institucions d’educació superior han de
transformarse. Cal que examinin el seu paper en
la societat i integrar els ODS de forma
transversal en totes les activitats.

  

5. Quins són els temes prioritaris de l’Agenda 2030 respecte els

boscos, la salut, l’educació superior, les dones migrants, l’aigua

i sanejament, la resiliència urbana i l’educació intercultural i

inclusiva?

Coordinat per Inazio Martínez de Arano, Director de
l’Oficina Regional Mediterrània de l’Institut Forestal
Europeu (EFI) i Giorgio Mosangini, Team Leader de
SwitchMed, Emprenedoria Verda i Societat Civil
del Centre d’Activitat Regional pel Consum i
Producció Sostenibles (SCP/RAC)

1. La cura dels boscos permet avançar gairebé tots
els 17 ODS. Generen ocupació. Els productes
forestals tenen aplicacions en la medicina,
l’alimentació i la indústria. Són ecosistemes
imprescindibles a la preservació de la biodiversitat,
i també són font d’energia neta i embornals de
CO2, fet que els fa indispensables per la lluita
contra el canvi climàtic.

2. Una gestió sostenible dels boscos permet fer
front a l’èxode rural i contribueix a la creació de
nous llocs de treball. Els boscos també han de
formar part de nous models de consum i producció
sostenibles.

3. Per a tot això es necessiten polítiques
transversals i multiactor que permetin un major
diàleg i una  gestió col•laborativa dels boscos.

  

La contribució dels boscos al
desenvolupament sostenible

El rol de l’educació superior en
l’Agenda 2030. Estan preparades
les universitats?
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6. Les universitats poden ajudar en la coordinació
de projectes per implementar l’Agenda 2030 en el
territori, creant espais de col•laboració i aprofitant
mecanismes ja existents com pot ser l’Associació
Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) a nivell
local o la Global University Network for
Innovation (GUNi) a nivell global.

1. L’Agenda 2030 posa èmfasis en la importància
de la paritat de gènere i els drets dels immigrants,
però manquen dades sobre aquests aspectes. Cal
estudiar les tendències. El coneixement de la
realitat és un primer pas endavant per poder
promoure la inclusió.

2. La participació de les dones migrants en l’esfera
pública contribueix a millorar la seva integració en
la societat receptora i a avançar en els seus drets i
condicions en altres àmbits, com ara el treball.

3. Calen compromisos més ferms dels governs pel
que fa el compliment de les convencions
internacionals com la convenció sobre l’eliminació
de totes les formes de discriminació contra les
dones (CEDAW) o la convenció de treballadores
domèstiques.

4. La societat civil pot reforçar les iniciatives que
defensen els drets de les dones migrants
mitjançant la seva presència en la vida pública
local.

  

Coordinat per Tamás Evetovits, Cap de l’Oficina de
l’OMS a Barcelona per l’Enfortiment de Sistemes
de Salut i Rafael Vilasanjuan, Director de Política i
Desenvolupament Global de l’Institut de Salut
Global (ISGlobal).

1. La salut interpel•la els 17 ODS. Sense la salut
seria difícil, si no impossible avançar envers
l’ocupació, l’educació, la pau o la igualtat. Entre les
fites de tots els ODS, hi ha referències a la salut i
benestar. És la base al desenvolupament
sostenible.

2. La prioritat pel que fa a l’ODS número 3 referent
a la salut és no perdre a cap país – i guanyar en
aquells països que encara no s’ha assolit – la
cobertura universal de salut. Actualment no està
garantida, ni a Europa on 70 milions de persones
encara no tenen accés gratuït a la sanitat.

3. També són importants altres aspectes com
l’equitat i l’accés a dades sanitàries més fidels a
cada territori.

  

Salut com a base per al
desenvolupament

Dones migrants a Catalunya:
aconseguir la igualtat de gènere i
apoderar dones i nenes

Coordinat per Parvati Nair, Directora l’Institut sobre
la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la
Universitat de les Nacions Unides (UNUGCM),
Valeria Bello, investigadora d’UNUGCM, i Megha
Amrith, Investigadora d’UNUGCM.

  

Públic a l'auditori Francesc Cambó /ROBERT RAMOS
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Coordinat per Gaelle Patin Laloy, Responsable del
Programa de Diversitat i Interculturalitat de Casa
Àsia, i Imma Llort, Coordinadora de l’Escola
Bambú, el programa d’educació intercultural i
inclusiva de Casa Àsia

1. L’educació gratuïta, equitativa i inclusiva és un
dret universal. L’ODS número 4 reivindica aquest
dret, i alhora subratlla la importància de mantenir
accés a la formació al llarg de la vida.

2. Involucrar a diversos actors en la el disseny dels
currículums, com ara els agents multiculturals,
mediadors, entitats del barri, etc., contribueix a
millorar la qualitat i rellevància de l’oferta educativa
del territori.

3. La reducció del fracàs escolar en alumnat
provinent d’altres països serà un gran repte en als
propers anys a Catalunya. Això implica apostar per
la igualtat d’oportunitats i utilitzar les eines
necessàries com el reforç escolar i
l’acompanyament dels estudiants.

  

Coordinat per l’Aliança Global d’Associacions
d’Operadors d’Aigua d’ONUHabitat (GWOPA) i el
Programa de Cituats Resilients d’ONUHabitat
(CRPP)

El 2030 més del 80% de la població serà urbana i
estarà concentrada, en gran part, en les ciutats de
costa. Això implica una gran pressió en termes
d’energia, serveis, infraestructures, transport
i infraestructures netes.

1. El partenariat és una eina clau de l’Agenda 2030
envers l’aigua, el sanejament i les ciutats
resilients. Implica que les persones i entitats que
tenen coneixements respecte una tècnica, eina o
estratègia comunica i col•labora amb altres pel
benefici mutu d’aprenentatge i el desenvolupament
sostenible. 

2. L’educació i el coneixement sobre la gestió de
recursos és necessària per a tots els actors
implicats, tant els actors polítics i socials, com la
ciutadania.

3. La interrelació amb els sectors d’innovació i
desenvolupament, les institucions acadèmiques,
els operadors públics i privats, les institucions

La importància dels sistemes
d’aigua i sanejament en les
estratègies de resiliència urbana

Educació intercultural i inclusiva
al llarg de la vida

públiques i les associacions de veïns són
importants per detectar les necessitats diàries i
millorar la qualitat de serveis. És imprescindible
que es treballi des d’una visió integral del territori.

Debat sobre l'aplicació de l'agenda 2030 /ROBERT RAMOS
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administracions, i un ampli ventall d’actors puguin
conèixerse, dialogar i identificar prioritats, el que
hauria de donar com a resultat accions cada
vegada més sòlides i eficaces.

• Un dels problemes que es viu actualment té a
veure amb la governança, que pot afectar
principalment l’assoliment dels ODS sobre el canvi
climàtic. La conferència sobre canvi climàtic a
París (COP21, 30 novembre a 11 desembre 2015)
podria ser considerada el primer gran pas endavant
de cara a la implementació de l’Agenda 2030. És
essencial que els governs demostrin capacitat
per posarse d’acord en la gestió de la transició
cap a un model econòmic baix en carboni, una
economia que ha de servir també de base per
avançar el conjunt dels ODS.

En el plenari de cloenda, representants
d’institucions allotjades dins el Recinte Modernista
de Sant Pau van traslladar als participants la seva
perspectiva respecte als ODS en contextos locals i
regionals. A continuació es resumeixen aquests
comentaris, que alhora serveixen de conclusió a la
conferència i suggeriment pel que fa el
desplegament de l’Agenda 2030 als municipis
catalans.

• En l’opinió del Cap de la Unitat de Reducció de
Riscos d’ONUHabitat i Director del Programa de
Ciutats Resilients, Dan Lewis, l’Agenda 2030
institucionalitza la universalitat del
desenvolupament sostenible. El reconeixement
de la responsabilitat compartida, juntament amb
l’establiment d’objectius específics en diversos
àmbits és una gran oportunitat. És la primera
vegada que tots els governs nacionals estan
connectats en aquestes qüestions. Els actors
locals i regionals poden aprofitar aquesta
circumstància per definir i desenvolupar nous
projectes alineats amb l’Agenda 2030, o bé per
trobar noves fonts de finançament per iniciatives
que ja impulsen un o més dels ODS.

  

Al llarg de la conferència, diversos ponents van
oferir la seva opinió respecte a la implementació de
l’Agenda 2030. A continuació es destaquen alguns
d’aquests comentaris, junt amb unes reflexions
més generals dels participants.

• El Comissionat de Relacions Internacionals de la
Diputació de Barcelona, Josep Lluís Alay, va
declarar que l’Agenda 2030 tindrà èxit si la gent
se la creu i la societat civil s’implica en el
projecte. En aquest sentit, és important recordar
que els obstacles i les oportunitats per fer avançar
els ODS no són els mateixos a tot arreu. Els
països que encara pateixen mancances
democràtiques, conflictes armats o condicions de
pobresa s’hauran d’enfrontar a un conjunt de reptes
ben diferents als que existeixen a Europa. En
aquest sentit, és important crear lligams entre
actors i institucions de diferents contextos
geogràfics, des d’una actitud de respecte i
complicitat.

• També és important posar el focus en la
coherència de polítiques i l’exemple més clar el
tenim a la Mediterrània, amb la crisi migratòria.
Europa ha de saber que no viu sola i ha d’estar
preparada per fer front a aquesta crisi i a d’altres
que puguin esdevenir, amb una resposta en línia
amb l’Agenda 2030.

• L’Administrador de Torn de la Molt Il•lustre
Administració de la Fundació Privada de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, Josep Ramón Pérez
va afirmar que “l’Agenda 2030 és ambiciosa,
però no inassolible”, un sentiment compartit per
un gran nombre de participants de la conferència.

• Diversos ponents van destacar el poder de la
ciutadania per exigir i participar en la
implementació dels ODS. En aquest sentit, també
es va celebrar l’existència d’espais de trobada,
com aquesta conferència, perquè permeten que les
agències multilaterals, institucions científiques i 

6. Quina és la visió des de Barcelona i Catalunya?
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• El Director de l'Oficina Regional Mediterrania de
l’Institut Forestal Europeu, Inazio Martínez, va
reflexionar sobre la importància de l’últim ODS
referent a la creació d’un veritable partenariat
global per avançar l’Agenda 2030. Va insistir en la
necessitat de cultivar l’empatia, i per això, cal
parlar més, conversar per comprendre. En la
seva opinió, moltes discussions teòriques
s’acaben quan la gent s’entén.  També obre les
portes a la innovació social.

• Rafael Bueno, Director de Política, Societat i
Programes Educatius de Casa Àsia, va opinar que
la societat és cada vegada més conscienciada, i
pot tirar del carro amb la seva experiència, creença
i treball.

Eduard Vallory, president del Centre UNESCO a
Catalunya, va concloure la conferència reiterant la
importància de treballar de forma conjunta i
col•laborativa per assolir l’Agenda 2030, així com
la necessitat de treballarla, principalment des
de l’educació.

  

• El Cap de l’Oficina de l’OMS a Barcelona per
l’Enfortiment de Sistemes de Salut, Tamás
Evetovits, va posar èmfasis en el fet de que els
ODS són la responsabilitat de tothom. Cal
demanar rendició de comptes als governs, però
també a les empreses i altres institucions. El fet
de que els ODS van sorgir d’un procés participatiu
vol dir que tothom també té una cosa a dir i fer
envers el seu acompliment.

• El Director Executiu de la Global University
Network for Innovation (GUNi) i Secretari Executiu
de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques
(ACUP), Josep Maria Vilalta, va argumentar a favor
de la connexió de polítiques, a més a més de la
connexió d’actors per avançar l’Agenda 2030.
En aquest sentit, l’educació, la recerca i la
innovació són elements estratègics. Cal evitar que
la recerca quedi allunyada de la realitat. Per això,
des de l’ACUP s’estudia la possibilitat de crear un
observatori com a reforç als projectes
d’implementació i espai d’anàlisi permanent a
Catalunya. També va animar a la Fundació de Sant
Pau a seguir treballant per connectar els diversos
actors i objectius i amb els reptes globals,
fomentant la reflexió i la recerca necessària per
prendre accions sobre el terreny.

Conclusions amb els directors de les institucions: Inazio Martínez, Rafael Bueno, Josep Maria Vilalta, Tamás
Evetovits i Dan Lewis. Moderat per Kathrine Raleigh / ROBERT RAMOS
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10.11.2015 Conferència oberta
Conductora de l’acte: Sra. Carme Colomina i Saló, periodista.

16.30 – 17h Benvinguda
El Recinte Modernista de Sant Pau: Punt de trobada de l’Agenda 2030. Paraules de benvinguda a càrrec de
Josep Ramón Pérez, Administrador de Torn de la Molt Il•lustre Administació de la Fundació Privada de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau (FPHSCSP).

Vídeo presentació de Sant Pau
Salutacions institucionals:
Manuel Manonelles, director general d’Afers Multilaterals i Europeus de la Generalitat de Catalunya.
Jaume Ciurana, Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona de la Diputació
de Barcelona.

17 – 18h Conferència Què és l’Agenda 2030?
Panoràmica general de l’Agenda 2030: què és, com s’ha desenvolupat, i la seva rellevància en contextos locals i
regionals.
Vídeo missatge a càrrec de Jeffrey Sachs, Director de Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
Teresa Ribera, Directora de l’Institut pel Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals (IDDRI) i presidenta de
REDS (xarxa local de SDSN).
Valentí Junyent Alcalde de Manresa i Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient, Diputació de Barcelona.

18 – 19.15h Diàleg: L’aplicació de l’Agenda 2030: Connectant actors locals i regionals
Un intercanvi de punts de vista sobre perquè és important connectar les persones, les institucions, les polítiques públiques
i els projectes per tal d’assolir els objectius de la nova agenda de forma més ràpida i eficient.
Elisabeth de Nadal, Membre de la junta de la Xarxa Local del Pacte Mundial de les Nacions Unides.
Dídac Ferrer, Cap de l’Oficina de Sostenibilitat i Igualtat de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Oriol Illa, President de la Taula del Tercer Sector a Catalunya.
Ariel Monells, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
Carles Llorens, Secretari General ORU FOGAR
Moderat per: Felip Roca, Director de Justícia Social i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona i Secretari
General de Metropolis.

11.11.2015 Jornada tècnica
Conductora de l’acte, sessió matí: Sra. Carme Colomina i Saló, periodista.

9.30 – 11h Taula rodona: Què suposa per les ciutats i regions implementar l’Agenda 2030? I, per on començar?
Diàleg sobre com aplicar l’Agenda 2030 i els Objectius pel Desenvolupament Sostenible amb una metodologia integral i
pràctica per generar avenços reals en contextos locals i regionals.
Xavier Longan, Coordinador de l’oficina de la Campanya del Mil•lenni de les Nacions Unides a Barcelona.
Ana Alcalde, Directora de l'Aliança per la Solidaritat i membre d’Action2015.
Susanna Rivero Baughman, Responsable d’Afers Exteriors i Cooperació de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat
(Generalitat de Catalunya), i representant de nrg4SD.
Guy Fleuret, Àrea de Transport i Desenvolupament Urbà, Unió per la Mediterrània (UpM).
Moderat per: Josep Lluis Alay, Commissionat de Relacions Internacionals, Diputació de Barcelona.

11.30 – 13.30h Sessions paral•leles sobre temes centrals de l’Agenda 2030
Què està passant en la meva àrea d’interès i com podem contribuir perquè progressi?
Idees per a la seva aplicació en contextos locals i regionals.

7. Programa final
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1 — La contribució dels boscos al desenvolupament sostenible
Coordinat per: Inazio Martínez de Arano, Director de l’Oficina Regional Mediterrània de l’Institut Forestal Europeu
Giorgio Mosangini, Director  de l’Àrea d’Emprenedoria Verda i Societat Civil del Centre d’Activitat Regional Consum i
Producció Sostenible del Pla d’Acció per al Mediterrani (SCP/RAC).
Amb la col•laboració de:
Teresa Baiges, Centre de la Propietat Forestal.
Joan Botey, Propietari Forestal i Emprenedor.
Joachim Englert, Social Forest.
Xavier Cazorla i Clarisó, eleMents.

2 — El rol de l’educació superior en l’Agenda 2030. Estan preparades les universitats?
Coordinat per: Cristina Escrigas, Assessora de Projectes de la Global University Network for Innovation (GUNi).
Nadja Gmelch, Tècnica de projectes de la Global University Network for Innovation (GUNi) i l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques (ACUP).
Amb la col•laboració de: Jordi Segalàs, Universitat Politècnica de Catalunya.
Andrea Costafreda, Universitat Ramon Llull.

3 — Salut com a base per al desenvolupament
Coordinat per: Tamás Evetovits, Cap de l´Oficina de l´OMS a Barcelona per l´Enfortiment de Sistemes de
Salut, Organització Mundial de la Salut.
Rafael Vilasanjuan, Director de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).
Amb la col•laboració de: Carmen Cabezas, Subdirectora general de Promoció de la Salut
 de la Generalitat de Catalunya.

4 — Dones migrants a Catalunya: aconseguir la igualtat de gènere i apoderar
dones i nenes Coordinat per: Parvati Nair, Directora de l’Institut sobre la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la
Universitat de les Nacions Unides (UNUGCM)
Valeria Bello, Investigadora d’UNUGCM.
Megha Amrith, Investigadora d’UNUGCM.

5 — La importància dels sistemes d’aigua i sanejament en les estratègies de resiliència urbana
Coordinat per: José Luís Martín, oficial de Programa de l'Aliança Global d’Associacions d’Operadors d’Aigua (GWOPA),
d’ONU Habitat.
Dan Lewis, Cap de la Unitat de Reducció de Riscos d’ONUHabitat i Director del Programa de Ciutats Resilients d’ONU
Habitat.

6 — Educació intercultural i inclusiva al llarg de la vida
Coordinat per: Gaelle Patin Laloy, Responsable del Programa Diversitat i Interculturalitat de Casa Àsia.
Imma Llort, Coordinadora de l’Escola Bambú, programa d’educació intercultural i inclusiva de Casa Àsia.
Sessió d’intercanvi de bones pràctiques sobre propostes per a l’acció amb la col•laboració de l’Ajuntament de Barcelona,
centres educatius, universitats, educació en el lleure, associacions i ONG.

13.30 – 15h Dinar i connexions entre actors (networking)

15 – 16h Plenari: Criteris per a la planificació estratègica i els actors locals i regionals
Presentació de les principals conclusions i recomanacions de les sessions paral•leles.
Moderat per: Cristina Escrigas, Assessora pel Desenvolupament de Projectes, Global University Network for
Innovation (GUNi).
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16 – 16.40h Plenària de cloenda
Missatges breus a càrrec de directors d’institucions residents del Recinte Modernista:
Tamás Evetovits, Cap de l´Oficina de l´OMS a Barcelona per l´Enfortiment de Sistemes de Salut, Organització Mundial de
la Salut.
Dan Lewis, Cap de la Unitat de Reducció de Riscos d’ONUHabitat i Director del Programa de Ciutats Resilients d’ONU
Habitat.
Josep Maria Vilalta, Director Executiu de la Global University Network for Innovation (GUNi) i de l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques (ACUP).
Rafael Bueno, Director de Política, Societat i Programes Educatius de Casa Àsia.
Inazio Martínez, Director de l'Oficina Regional Mediterrània de l’Institut Forestal Europeu (EFIMED).
Moderat per: Kathrine Raleigh, Cap de Programes i Continguts, Recinte Modernista de Sant Pau, FPHSCSP.

16.40 – 16.45h Tancament de la conferència
Eduard Vallory, President del Centre UNESCO Catalunya.



Connectant actors pel desenvolupament sostenible en el context de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.  

 Centres de relacions internacionals i desenvolupament de polítiques: Barcelona Centre for International Affairs
(CIDOB), ISGlobal, Fundació Dones LID, DEVEX, Institut de la Cultura Xina, Unió pel Mediterrani, Fundació Anna Lindh,
Metropolis,  el World Biometics Foundation, UNESCO Catalunya, la Xarxa del Pacte  Mundial de les Nacions Unides, la
Campanya del Mil•lenni d'UNDP, el Banc Mundial, ORU Fogar i nrg4SD.

 Organitzacions no governamentals: Acció per la Solidaritat, Associació per l'Orientació de Dones Migrants a
Catalunya, el Centre de Cooperació Creu Roja  Mediterrani, Metges del Món, Fundació Autònoma Solidària, els Comitès
Catalans d’ACNUR i UNICEF i Global Humanitària.

  Institucions Residents al Recinte Modernista de Sant Pau: la Global University Network for Innovation (GUNi);
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP); Casa Àsia; l’Institut Forestal Europeu (EFI); el Programa de Ciutats
Resilients d’ONUHabitat (CRPP); l’Institut Forestal Europeu (EFI); l’Aliança Global d’Associacions d’Operadors d’Aigua
d’ONUHabitat (GWOPA); el Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC); l’Institut sobre
la Globalització, la Cultura i la Mobilitat de la Universitat de les Nacions Unides (UNUGCM), i l’Oficina de l’Organització
Mundial de la Salut a Barcelona per l’Enfortiment de Sistemes de Salut (OMS).

 
.

 

.

Més de 150 persones van participar en la conferència, entre ells: representants d'organitzacions multilaterals,
investigadors, empresaris, treballadors del sector públic, representants polítics, d'ONGs, estudiants de màster de
relacions internacionals, periodistes, consultors o experts a títol individual.

Representants de les següents institucions van ser presents a la conferència: 

 Empreses: AGBAR, Caixa Bank, BCASA, Elements, Invènies i Opticits.

 Institucions acadèmiques:  Royal Melbourne Institute of Technology, les Universitats de Vic, de Barcelona, de Girona, la
Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de València o la Universitat Ramon Llull, a més d'instituts especialitzats com
l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTAUAB), l'Institut universitari de
recerca en Ciència i Tecnologies de la Sostenibilitat (UPC).  I les Càtedres UNESCO de Sostenibilitat de la UPC i del
Desenvolupament Humà Sostenible de la UdG.

Representants ajuntaments: Ajuntament de Barcelona, concretament del Departament de Relacions Internacionals i del
Consorci d'Educació, de l'Ajuntament de Matadepera i de Vilassar de Dalt. I la  Diputació de Barcelona des de diferents
àrees, com la de Relacions Internacionals, Medi ambient i la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat

 Generalitat de Catalunya: l'Agència de Salut Pública, el Departament de Salut, la Secretaria de Medi Ambient i
Sostenibilitat, o la Direcció General per la Immigració. Altres institucions públiques com l'Institut Català de les Dones,
l'Institut Català de la Fusta, el Fons Català de Cooperació, o l'Euroregió Pirineus Mediterrània.

 
.

ANNEX: Assistents
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Organitzat amb la participació de: 

Amb el suport de: I la col·laboració de:


