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AGENDA 2030 
Objectius de 
desenvolupament  
sostenible



Al segle XXI tenim molts reptes per abordar per tal de 
millorar el món en què vivim. En aquest sentit, el setembre 
de 2015 l’Assemblea General de Nacions Unides va 
aprovar l’agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible 
per promoure un creixement econòmic sostingut, adoptar 
mesures urgents contra el canvi climàtic, posar fi a la 
pobresa i aconseguir la igualtat de gènere, entre d’altres 
aspectes. Aquesta agenda 2030 planteja 17 objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) integrats, que abasten 
en global els àmbits econòmic, social i mediambiental.

Actualment, la pandèmia de la COVID-19 ens ha fet 
reflexionar sobre alguns efectes locals de la globalització. 
És una crisi que afecta tots els àmbits de la societat i que, 
segurament, ens ha d’ajudar a promoure i comprometre’ns 
amb els ODS. Així doncs, ens pot fer pensar, entre d’altres 
qüestions, en la importància de la salut pública, la inversió 
en investigació i la millora de l’educació inclusiva, així 
com la promoció d’un model de societat més sostenible, 
aspectes que queden reflectits en els ODS de salut i 
benestar, d’educació de qualitat,  de ciutats i comunitats 
sostenibles, i de promoció i consum responsables.

Tots i totes som necessaris per aconseguir aquests 
objectius. Tot i que els governs els puguin promoure, 
som les persones les qui els hem de portar a terme per 
aconseguir un món més humanista i sostenible. D’aquesta 
manera, tots els actes que es portaran a terme durant el 
període d’octubre a desembre en el marc del programa 
d’activitats de la UVic-UCC ens han d’ajudar a tenir una 
visió crítica de la nostra societat per tal de contribuir a la 
seva millora.



TALLERS

26  de novembre de 17 a 19 h a l’Aula d’Educació 
Visual i Plàstica (B004).
Taller de Reciclatge Creatiu amb la Fundació 
MAP.
Organitza: Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals  
en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de 
Residus 2020.

De l’1 al 30 de novembre a www.umanresa.cat.
La Manresa del 2030 (taller online).
Organtiza: UManresa en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Manresa.

EXPOSICIONS

De l’1 al 30 d’octubre a l’Espai Josep Vernis.
Dones trencant barreres.  
Transformant les ciutats mediterrànies.
Organitza: Unitat d’Igualtat I Oficina de Gestió 
Cultural de la UVic-UCC.
Col·labora: Institut Europeu del Mediterrani.

Del 2 al 30 d’octubre a la Torre dels Frares.
Interdependents corresponsables.
Organitza: Oficina de Gestió Cultural. 
Col·labora: Fundació Solidaritat, Universitat  
de Barcelona.

Del 2 al 12 de novembre al vestíbul principal –  
Edifici FUB1.
ODS Reptes compartits. Exposició. 
Agenda Manresa 2030. Estand informatiu.
Organitza: UManresa.
Col·labora: Ajuntament de Manresa, Sindicalistes 
Solidaris i UGT Catalunya amb el suport de la 
Diputació de Barcelona.

Novembre del 2020. Biblioteca Joan Triadú.
Exposició bibliogràfica i guia de lectura Agenda 
2030. Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.
Organitza: Biblioteca Joan Triadú.

Del 4 al 27 de novembre.  
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA.
Saps què són els ODS? Campanya a les xarxes 
socials, exposició i activitats.
Organitza: Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. 

Novembre i desembre del 2020.  
Biblioteca Ricard Torrents.
Exposició bibliogràfica i difusió a les 
xarxes socials Agenda 2030. Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.
Organitza: Biblioteca Ricard Torrents

CONFERÈNCIES

16 d’octubre, a les 8:30h i a les 12:30h a 
l’aula F301, Miramarges.
Canvi global, biodiversitat i equilibri ecològic.   
A càrrec d’Oriol Colomo, biòleg ambiental. 
Organitza: Facultat d’Educació, Traducció  
i Ciències Humanes.

28 d’octubre, a les 12 h a l’aula T112,  
edifici Torre dels Frares.
Formigues ibèriques/mediterrànies: relació  
de les formigues com a bioindicadores als 
boscos  
de ribera.  
A càrrec de Vera Zina (Universitat de Portugal).
Organitza: Facultat de Ciència i Tecnologia.

28 d’octubre a les 12 h a la Sala Mercè Torrents. 
Com treballar els ODS de forma cooperativa a 
cicle superior de primària. L’Exemple de l’Escola 
Pompeu Fabra de Salt .   
A càrrec Margarita Guinó, mestra escola Pompeu 
Fabra de Salt, Joan Callarisa professor de la UVic-
UCC, Kabita Brunet i Laia Rius, alumnis UVic-UCC 
i mestres de primària. 
Organitza: Facultat d’Educació, Traducció  
i Ciències Humanes. 

6 de novembre a les 18.30 h a l’aula F102, edifici 
FUB1.
Economia Circular, experiències de territori.  
A càrrec de Josep Rosell, consultor a SÍMBIOSY 
i Director de Projectes a OÎCOS Estratègia 
Ambiental.
Organitza: Facultat de Ciències Socials d’UManresa 
en col·laboració amb l’Associació d’empresaris de 
Bufalvent, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Manresa i el Consell Comarcal del Bages.

24 novembre a les 12 h a la Sala Mercè Torrents. 
El paper de la pràctica musical en el benestar  
de les persones.    
A càrrec de Lluís Solé. 
Organitza: Facultat d’Educació, Traducció  
i Ciències Humanes. 
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SESSIONS DOCENTS VIRTUALS

2 d’octubre, a les 11 h. 
Anàlisi de polítiques alimentaries-nutricionals  
que tenen un impacte en el binomi dieta-salut.  
A càrrec de Joy Ngo de la Cruz.
Organitza: Facultat de Ciències de la Salut  
i el Benestar de la UVic.

6 d’octubre, a les 8.30 h. 
El desenvolupament d’una guia alimentària 
basada en aliments dirigits a un públic 
en concret, com a eina per promoure una 
alimentació equilibrada i sostenible.  
A càrrec de Joy Ngo de la Cruz. 
Organitza: Facultat de Ciències de la Salut  
i el Benestar de la UVic.

13 d’octubre, a les 8.30 h.
La reducció del malbaratament d’aliments. 
A càrrec de Joy Ngo de la Cruz.
Organitza: Facultat de Ciències de la Salut  
i el Benestar de la UVic.

28 d’octubre, a les 9 h.
L’acompanyament a les persones en temps  
de la covid-19. 
A càrrec de Joy Ngo de la Cruz.
Organitza: Facultat de Ciències de la Salut  
i el Benestar de la UVic.

4 de novembre, a les 9 h. 
La veu de qui ha passat per l’experiència de la 
covid-19.  
A càrrec de David Fernández.
Organitza: Facultat de Ciències de la Salut  
i el Benestar de la UVic.

18 de novembre, a les 9 h.
Què ens explica la història. El rastre de Florence 
Nightingale a la Colònia Fabra i Coats de 
Borgonyà. 
A càrrec de Consol Bou.
Organitza: Facultat de Ciències de la Salut  
i el Benestar de la UVic.

25 de novembre, a les 9 h.
Passat i present en la construcció de la salut i  
el benestar de les persones en l’Agenda 2030. 
A càrrec del Dr. Joel Piqué-Buisan.
Organitza: Facultat de Ciències de la Salut  
i el Benestar de la UVic.

LECTURA

18 de novembre de 14 a 15 h. a la Sala  
Segimon Serrallonga.
Lectures en conversa.  
Club de lectura de la UVIC-UCC.
Germanes de Shakespeare de Pilar Godayol  
(selecció de capítols)
Organitza: Biblioteca Ricard Torrents.
Col·labora: Oficina de Gestió Cultural.

Del 21 al 29 de novembre.  
A l’entrada de la Biblioteca Ricard Torrents i al 
vestíbul de la Biblioteca de la Torre dels Frares.
Llibres lliures.
Organitza: Biblioteca Ricard Torrents i Àrea 
d’Infraestructures i Serveis Generals en el marc de 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus 2020.

27 de novembre, a les 19 h.  
A l’entrada de la Biblioteca Ricard Torrents i al 
vestíbul de la Biblioteca de la Torre dels Frares.
Presentació del llibre, Mirades africanes, amb 
fotografies de César Herrero, a càrrec dels 
autors dels textos, Ramon Bufí i Ester Busquets, 
del grup Agermanament sense fronteres.
Organitza: Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA.

CINEMA

24 de novembre, a les 21.30 h a l’Atlàntida.
La nova escola (2020, Ventura Durall).
Organitza: Cineclub Vic.
Col·labora: Facultat d’Educació, Traducció  
i Ciències Humanes i Oficina de Gestió Cultural.

AULA D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA GENT GRAN 
CENTELLES

17 de novembre, a les 18 h al Casal Francesc 
Macià  
de Centelles.
Els boscos del riu, els grans desconeguts.  
A càrrec de Marc Ordeix i Rigo. Coordinador del 
Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis (CERM)  
de la UVic-UCC.
Col·labora: Unitat de Divulgació Científica de la 
UVic-UCC. Programa “UDivulga. Ciències i Societat”, 
que compta amb la col·laboració de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnologia – Ministerio 
de Ciencia e Innovación.
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TAULA RODONA

23 de novembre, a les 18 h. 
Aula Magna i on-line (Model híbrid).
Art i Tecnologia: un espai de trobada  
per fer front a la violència de gènere. 
A càrrec de Mavi Sánchez-Vives,  
Jesús Carmona i Júlia Barceló.
Amb la participació de Beatriz Zorrilla i  
projecció de l’animació Ni una lágrima más. 
Moderació a càrrec de M. Carme Sanmartí i
presentació a càrrec d’Anna Pérez-Quintana.
Organitza: Facultat de Ciències i Tecologia de la 
UVic, Unitat d’Igualtat i Oficina de Gestió Cultural.
Amb el suport de: Pacto de Estado Contra la 
Violencia de Género - Ministerio de Igualdad.

CONFERÈNCIES VIRTUALS

Dixit
mon.uvic.cat/cess/

Tertúlies de literatura científica 
mon.uvic.cat/tlc/

10s Jornades RDI TIC Salut i Social
ticsalutsocial.cat/

Setmana de la ciència a la UVic
uvic.cat/setmana-de-la-ciencia
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Organització

UManresa
Facultat de Ciències Socials

UVic
Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals
Facultat d’Educació, Ciències Humanes i Traducció
Facultat de Ciències i Tecnologia
Dixit
Centre d’Estudis Sanitaris i Socials
Oficina de Gestió Cultural
Biblioteca Ricard Torrents
Unitat d’Igualtat
Unitat de Divulgació Científica de la UVic-UCC

Hi col·laboren
Ajuntament de Manresa 
Associació d’empresaris de Bufalvent
Aula d’Extensió Universitària per la gent gran de Centelles
Biblioteca Joan Triadú
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
Cineclub Vic
Consell Comarcal del Bages
Diputació de Barcelona
Fundació Solidaritat, Universitat de Barcelona
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología -  
Ministerio de Ciencia e Innovación
Institut Europeu del Mediterrani
Pacto de Estado Contra la Violencia de Género -  
Ministerio de Igualdad
Sindicalistes Solidaris
UGT Catalunya 

www.uvic-ucc.cat
www.umanresa.cat
www.uvic.cat


