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El Recinte Modernista acull diverses oficines d’institucions socials, científiques i 
culturals. Actua com a nexe d’unió entre aquestes, la comunitat local, les 
administracions públiques i entitats especialitzades, obrint espais d’interrelació entre 
tot tipus d’agents per generar propostes innovadores i solucions pràctiques a alguns 
dels grans reptes de la societat contemporània. 
 
L’Agenda pel Desenvolupament Post 2030 és una de les iniciatives més ambicioses de 
la història de les Nacions Unides. Sorgeix com un nou marc de governança per al 
desenvolupament sostenible, i estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible  
envers la salut, l’educació, els drets humans, les ciutats, els ecosistemes terrestres i 
marins, entre d’altres àmbits clau. De cara al seu compliment, potenciar l’intercanvi 
d’informació i experiència, l’entesa i la cerca de solucions conjuntes no només és 
aconsellable, és necessari.  
 
“Connectant actors pel desenvolupament sostenible en el context de l’Agenda 
2030” vol propiciar una aproximació holística que és alhora pràctica i orientada a 
l’acció. Aquesta conferència i jornada tècnica es plantegen com una trobada entre les 
institucions allotjades al Recinte Modernista de Sant Pau i els residents de Barcelona i 
d’altres municipis de Catalunya que tinguin interès en conèixer les prioritats de les 
Nacions Unides envers el desenvolupament sostenible i aportar idees de cara a 
l’aplicació de l’Agenda 2030 en el context local i regional.   
 
 
 
 

 

 

“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.” 
 

Ban Ki-moon, Secretari-General de les Nacions Unides 
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CONFERÈNCIA OBERTA. Dimarts 10 de novembre 2015 
Sala Francesc Cambó, Pavelló de l’Administració, Recinte Modernista de Sant Pau, Barcelona. 
Conductora de l’acte: Sra. Carme Colomina i Saló  

 
 

16:00 – 16:30  Recepció de participants i lliurament de documentació 
 

16:30 – 17:00 Benvinguda 
 El Recinte Modernista de Sant Pau: Punt de trobada de l’Agenda 2030  

 Vídeo presentació de Sant Pau i paraules de benvinguda. 

 Jaume Ciurana, Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona de la Diputació de Barcelona. 

Altres representants institucionals.  

 

17:00 – 18:00 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 la Sustainable 
Development Solutions Network (Xarxa de solucions per al Desenvolupament 
Sostenible de les Nacions Unides).  

Teresa Ribera, directora de l’Institut pel Desenvolupament Sostenible (IDDRI) i 
presidenta de REDS (Xarxa nacional de Sustainable Development Solutions 
Network).  

Valentí Junyent Alcalde de Manresa i Diputat Delegat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient, Diputació de Barceona (TBC) 

 

18:00 – 19:15  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, així com estratègies per fer-ho. 

Elisabeth de Nadal, Membre de la junta de la Xarxa Local del Pacte Mundial de 
les Nacions Unides   

Felip Roca,  Secretari General de Metropolis  

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 
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JORNADA TÈCNICA. Dimecres 11 de novembre 2015 
Sala Francesc Cambó i sales annexes, Pavelló de l’Administració, Recinte Modernista de Sant Pau, Barcelona. 

 
 
9:00 – 9:30 Recepció de participants i lliurament de documentació 

 
9:30 – 11:00 Taula rodona:  
 Què suposa per les ciutats i regions implementar l’Agenda 2030?  

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, Responsable de la Campanya del Mil·lenni de les Nacions 
Unides  

Anna Alcalde, Directora Aliança per la Solidaritat i membre d’Action 2015 

Representant de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)  

Josep Lluis Alay Commissionat de Relacions Internacionals, Diputació de 
Barcelona  

 
11:00 – 11:30 Pausa cafè 

  
11:30 – 13:30 Sessions paral·leles  sobre els temes centrals de l’Agenda 2030 (títols a confirmar) 

Experts presentaran els aspectes clau d’alguns dels objectius que formen part de la 

nova agenda i guiaran els participants en debats per tal que puguin sorgir idees per a 

la seva aplicació en contextos locals i regionals.  

 
La contribució dels boscos al desenvolupament sostenible. Coordinat per:  

Institut Forestal Europeu (EFI)  

Centre d’Activitat Regional Consum i Producció Sostenible del Pla d’Acció 
per al Mediterrani (SCP/RAC) 

 
El rol de l’educació superior en l’Agenda 2030. Estan preparades les 
universitats? Coordinat per:  

Aliança Global d’Universitats per la Innovació (GUNI) 

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) 
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Salut com a base per al desenvolupament. Coordinat per:  

l’Organització Mundial de la Salut Oficina d’Enfortiment de Sistemes 
Sanitaris 

Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal)  

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

Universitat de les Nacions Unides, Institut per la Cultura, la Mobilitat i la 
Globalització (UNU-GCM).  

 
La importància dels sistemes d’aigua i sanejament en les estratègies de 
resiliència urbana. Coordinat per: 

UN-Habitat Programa de Perfils de Ciutats Resilients (CRPP) 

UN-Habitat Aliança Global d’Operadors d’Aigua (GWOPA) 
                

Educació inclusiva i intercultural i aprenentatge al llarg de la vida. Coordinat 
per: 

Casa Àsia 

 

13:30 – 15:00 Dinar i connexions entre actors (networking) 

 Espais informals de reunió preparats amb l’objectiu de promoure noves converses i 

trobades entre els assistents per tractar objectius comuns i complementaris.   

 

15:00 – 16:00 Plenari:  
 Criteris per a la planificació estratègica i els actors locals i regionals 

Presentació dinàmica i participativa de les principals conclusions i recomanacions de les 

sessions paral·leles.  

 

16:00 – 16:40 Cloenda 

Missatges breus i crides a l’acció a càrrec dels directors de les institucions residents del 

Recinte Modernista:  

Tamas Evetovits, Director i especialista en finançament de la salut de l’Oficina de 
l’Organització Mundial de la Salut per l’Enfortiment de Sistemes de Salut (OMS) 

Dan Lewis, Director de la Unitat de Reducció de Riscos Urbans a UN-Habitat 

Josep Maria Vilalta, Secretari Executiu de l’Aliança Global d’Universitats per la 
Innovació. 

Montserrat Riba, Secretaria General de Casa Àsia 

Inazio Martínez, Director del Programa Mediterrani de l’Institut Forestal Europeu 
(EFIMED) 
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En l’actualitat,  el Recinte Modernista de Sant Pau acull les següents institucions: 
 

Aliança Global d’Universitats per la Innovació (GUNI) / Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP) 

Aliança Global d’Operadors d’Aigua (UN-Habitat/GWOPA) 

Casa Àsia 

Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible (SCP/RAC)  

Institut Forestal Europeu (EFI) 

Organització Mundial de la Salut. Oficina Regional Europea per l’Enfortiment de 
Sistemes de Salut (WHO) 

Programa de Perfils de Ciutats Resilients (UN-Habitat/CRPP) 

Universitat de les Nacions Unides. Institut per la Globalització, la Mobilitat i la 
Cultura (UNU-GCM) 
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Un acte organitzat en el context del Dia Internacional de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament 
de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO). 

 


