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BUTLLETÍ 

SUDEGO 1 

Estimat lector/a, 

Benvinguts a la primera edició del Butlletí SUDEGO! 

Aquest butlletí conté informació sobre el projecte, els 

resultats intel·lectuals i els esdeveniments per a la 

implementació dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible en els països integrats en el projecte. 

Equip SUDEGO 

www.sudego.eu  

 

 

Itàlia, del 22 de maig al 7 de juny de 2018 

Llegiu més a la pàgina 6 

http://www.sudego.eu/
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Sobre el projecte                                                                               www.sudego.eu 

Al setembre de 2015, les Nacions Unides 

van aprovar els 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODGs) que 

s'inclouen en l'Agenda 2030 com a 

objectius que s'han d'assolir o, almenys, 

apropar-se. És una decisió important, 

després del procés iniciat amb la Cimera 

de la Terra a Rio '92, la primera reunió 

mundial sobre el medi ambient, on els 

governs dels diferents països van decidir 

fer tot el possible per la protecció de la 

natura i la promoció d'un 

desenvolupament sostenible.  

La UE l'22/11/16 va declarar les pautes 

per implementar l'Agenda 2030 amb tots 

els estats de la UE "La UE i els seus 

Estats membres estan fermament 

compromesos a implementar l'Agenda per 

aconseguir el desenvolupament sostenible 

en les seves tres dimensions: econòmica, 

social i ambiental, d’una manera 

equilibrada i integrada ". A més, un dels 

documents bàsics de la UE (Full de ruta 

cap a una Europa eficient en l'ús dels 

recursos '11) ha posat èmfasi que la 

prioritat per a Europa és millorar una 

economia sostenible al 2050. 

Els 17 Objectius de Desenvolupament 

Sostenible són únics i reconeixen que la fi 

de la pobresa ha d'anar acompanyats 

d'estratègies: 

 Construir el creixement econòmic; 

 Abordar una gamma de necessitats 

socials: educació, salut, protecció 

social, oportunitats de treball. 

 Abordar el canvi climàtic i la 

protecció del medi ambient. 

El projecte SUDEGO es centra en cinc 

dels 17 ODS:  

Objectiu 3: Salut i benestar; Objectiu 5: 

Igualtat de gènere; Objectiu 7: Energia 

neta i assequible; Objectiu 12: Consum i 

producció responsables i Objectiu 15: 

Vida terrestre. 

 

Els principals objectius del projecte són: 

 Produir mòduls didàctics 

innovadors que s'oferiran a docents 

i formadors i els faran servir per 

donar a conèixer millor els cinc 

Objectius de Desenvolupament 

Sostenible; 

 Fomentar la conscienciació i el 

compromís dels estudiants, 

vinculant el sistema productiu, i 

buscant possibles solucions, 

relacionades amb la implementació 

dels ODS, i orientant la seva 

capacitació. 

Grups destinataris: 

 Docents (cicle superior de primària 

i secundària) i formadors; 

 Estudiants dels nivells II i III (cicle 

superior de primària i secundària); 

 Sistema d'empreses locals i parts 

interessades de l'administració 

pública. 
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Els cinc Objectius de desenvolupament sostenible en concret                www.sudego.eu 

 

 

Objectiu 3: Salut i benestar 
 

Assegurar vides saludables i promoure el benestar per a tothom en totes les edats 
és essencial per al desenvolupament sostenible. S'han aconseguit avenços 
significatius en l'augment de l'esperança de vida i la reducció d'alguns dels 
assassins comuns associats amb la mortalitat infantil i materna. 
 
S'han aconseguit importants avenços en l'accés a l'aigua potable i el sanejament, la 
reducció de la malària, la tuberculosi, la poliomielitis i la propagació del VIH / SIDA. 
No obstant això, es necessiten molts més esforços per eradicar completament una 
àmplia gamma de malalties i abordar molts problemes de salut persistents i 
emergents diferents. 

 

 

Objectiu 5: Igualtat de gènere 
 

Si bé el món ha aconseguit avenços cap a la igualtat de gènere i l'apoderament de 
les dones en virtut dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (inclosa la 
igualtat d'accés a l'educació primària entre nenes i nens), les dones i les nenes 
continuen patint discriminació i violència a tot arreu del món. 
 
La igualtat de gènere no només és un dret humà fonamental, sinó una base 
necessària per a un món pacífic, pròsper i sostenible. 
 
Proporcionar a les dones i les nenes accés equitatiu a l'educació, l'atenció mèdica, 
el treball decent i la representació en els processos de presa de decisions polítiques 
i econòmiques alimentarà les economies sostenibles i beneficiarà les societats i a la 
humanitat en general. 

 

 

Objectiu 7: Garantir l'accés a una energia assequible, fiable, sostenible 
i moderna per a tots  

 

L'energia és fonamental per a gairebé tots els grans desafiaments i oportunitats que 
el món s'enfronta avui. Ja sigui per a l'ocupació, la seguretat, el canvi climàtic, la 
producció d'aliments o l'augment dels ingressos, l'accés a l'energia per a tots és 
essencial. 
 
L'energia sostenible és una oportunitat, transforma vides, economies i en 
conseqüència, el planeta. 
 
El secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, està liderant una iniciativa 
d'Energia Sostenible per a tothom, per garantir l'accés universal als serveis moderns 
d'energia i millorar l'eficiència, augmentant l'ús de fonts renovables. 
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Objectiu 12: Assegurar patrons de consum i producció sostenibles  

 
El consum i la producció sostenibles tracten de promoure l'eficiència dels recursos i 
l'energia, la infraestructura sostenible i l'accés a serveis bàsics, llocs de treball 
verds i decents i una millor qualitat de vida per a tothom. La seva implementació 
ajuda a aconseguir plans generals de desenvolupament, reduir costos econòmics, 
ambientals i socials futurs, enfortir la competitivitat econòmica i reduir la pobresa. 
 
El consum i la producció sostenibles tenen com a objectiu "fer més i millor amb 
menys", augmentar els guanys nets de benestar de les activitats econòmiques en 
reduir l'ús dels recursos, la degradació i la contaminació al llarg de tot el cicle de 
vida , alhora que augmenta la qualitat de vida. Involucra diferents parts 
interessades, incloses empreses, consumidors, responsables polítics, 
investigadors, científics, minoristes, mitjans de comunicació i agències de 
cooperació per al desenvolupament, entre d'altres. 
 
També requereix un enfocament sistèmic i la cooperació entre els actors que operen 

en la cadena de subministrament, des del productor fins al consumidor final. Implica 

involucrar els consumidors a través de la sensibilització i l'educació sobre el consum 

i els estils de vida sostenibles, proporcionant als consumidors informació adequada 

a través d'estàndards i etiquetes i participant en la contractació pública sostenible, 

entre altres. 

 
 

 

Objectiu 15: Gestionar de manera sostenible els boscos, combatre la 

desertificació, aturar i invertir la degradació de la terra, aturar la pèrdua 

de biodiversitat 

 
Els boscos cobreixen el 30 per cent de la superfície de la Terra i a més de 
proporcionar seguretat alimentària i refugi, els boscos són clau per combatre el canvi 
climàtic, protegir la biodiversitat i les llars de la població indígena. Tretze milions 
d'hectàrees de boscos es perden cada any, mentre que la degradació persistent de 
les terres seques ha portat a la desertificació de 3.6 mil milions d'hectàrees. 
 
La desforestació i la desertificació, causades per les activitats humanes i el canvi 

climàtic, plantegen grans desafiaments per al desenvolupament sostenible ja que 

afecten les vides i els mitjans de vida de milions de persones en la lluita contra la 

pobresa. S'estan realitzant esforços per gestionar els boscos i combatre la 

desertificació. 
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 Itàlia 2030. Innovar, requalificar, invertir i transformar. 
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La segona edició del Festival Italià de Desenvolupament 

Sostenible, es durà a terme del 22 de maig al 7 de juny 

de 2018 a tot el país per difondre la cultura del 

desenvolupament sostenible, fomentar el diàleg i 

compartir idees i solucions innovadores. ASviS, que 

reuneix més de 180 organitzacions de la societat civil del 

sector econòmic i social italià, organitza el Festival 

juntament amb els seus membres i amb el suport dels 

seus socis. El Festival s'estendrà al llarg de 17 dies, un 

per a cada un dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) contemplats en l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides. Aquesta iniciativa nacional comptarà 

amb centenars d'esdeveniments destinats a promoure 

la transformació i comprometre la societat civil, per 

encoratjar als líders del país a complir els compromisos 

assumits davant l'Assemblea General de l'ONU al 

setembre de 2015. 

 

UBICACIÓ 
MAXXI | Museo nazionale delle arti del XXI secolo 
Via Guido Reni, 4/a 
00196 - Rome 

DATA 
22 de maig de 2018 - 7 de juny de 2018 
A les 9:30 am - 4:00 pm 

ORGANITZADOR 
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018  

La conferència europea sobre "ODS, clima i futur 
d'Europa" del 31 de maig de 2018 a Milà, organitzada 
per l'Aliança Italiana per al Desenvolupament 
Sostenible, tindrà lloc en un moment crític en el qual els 
europeus reflexionaran sobre el seu futur. És 
responsabilitat de cada un de nosaltres. És 
responsabilitat de la Comissió, en la configuració del seu 
Comunicació sobre la implementació dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), el pressupost de la 
UE i el programa 2020-2025. És responsabilitat dels 
caps d'Estat i de Govern, que han d'estar preparats per 
a "innovar". La conferència avançarà una nova narrativa 
per a Europa basada en els ODS. El programa 
"Transformant el nostre món" de l'Agenda 2030 és una 
invitació a "Transformar la nostra Europa" i a fer dels 
europeus els campions del "salt endavant de la 
humanitat", que és necessari per fer front als canvis del 
segle XXI. 

 

ODS, clima i el futur d’Europa - Festival de Desenvolupament Sostenible 

 

UBICACIÓ  
UniCredit Pavilion 
Piazza Gae Aulenti, 10 
20124 - Milano 

DATA 
31 de maig de 2018 
A les 9:30 am - 5:30 pm 

ORGANITZADOR  
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/evento-asvis-
31-maggio/    

http://www.sudego.eu/
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/evento-asvis-31-maggio/
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/evento-asvis-31-maggio/
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             Conveni per al compromís dels ciutadans amb la sostenibilitat 2012 - 2022, Barcelona 

 

Barcelona té una estratègia per crear una 

cultura de sostenibilitat: el seu Compromís 

Ciutadà amb la sostenibilitat. Un llegat de 

Rio'92 i el moviment de l'Agenda 21 Local. 

Més de 1.000 organitzacions signatàries 

(diferents empreses, ONG, organitzacions 

socials, universitats, centres educatius, 

etc.) es van comprometre a realitzar plans 

d'acció voluntaris per contribuir a compartir 

els seus deu objectius que estan molt 

relacionats amb els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible de l'ONU . 

El 25 de gener, més de 280 persones de la 

Xarxa Barcelona + Sostenible es van reunir 

per analitzar els últims 5 anys del 

Compromís dels Ciutadans per a la 

Sostenibilitat i es van plantejar reptes per 

al futur. 

Aquest any marca el cinquè aniversari de 

la publicació del Compromís Ciutadà per la 

Sostenibilitat 2012-2022, un bon moment 

per reflexionar sobre com ha progressat en 

aquesta mitja dècada i com volem 

continuar en la meitat que falta. Aquesta 

necessitat es va transmetre a la Convenció 

Barcelona + Sostenible, que es va reunir el 

25 de gener al Centre Cívic de Cotxeres de 

Sants, en què van participar unes 300 

persones de més de 150 organitzacions, 

empreses i centres educatius de la xarxa. 

L'amfitrió va ser el periodista Bruno 

Sokolowicz, qui va donar l'inici a la 

Convenció de B + S mentre els assistents 

es van congregar a l'auditori. 

Posteriorment, la tinent d'alcalde 

d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet 

Sanz, va donar la benvinguda oficial a 

l'esdeveniment. 

Els estudiants del programa d'Escoles 

Sostenibles van exercir un paper de 

lideratge. Tres representants de l'Escola 

Betània Patmos, l'Institut Quatre Cantons i 

l'Escola Escola Costa i Llobera van explicar 

a l'audiència l'experiència dels últims cinc 

anys i els desafiaments que es proposen. 

Posteriorment, es va projectar un vídeo 

que relacionava les accions que s'estan 

duent a terme des de les Escoles 

Sostenibles vinculades als objectius del 

Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. 

Un dels moments més esperats de la 

Convenció va arribar amb la intervenció en 

forma de diàleg entre Bruno i Jordi Pigem, 

el filòsof de la ciència i escriptor, que es 

defineix com post materialista. Durant la 

conversa, Pigem ha assenyalat que "Cada 

persona pot triar desenvolupar altruisme 

creatiu o egoisme destructiu. No ha 

d'enfocar-se en el creixement econòmic 

sinó en el creixement de les persones". 

 

Miri el vídeo "Escoles sostenibles que transformaran les ciutats” aquí. 
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