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La Fundació MUSOL col.labora des de 1998 amb els ens locals i regionals a Europa, Espanya, Àfrica i 
Amèrica Llatina, promovent el seu compromís i actuació a favor del desenvolupament sostenible.

L’aprovació en 2015 de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible per part de l’Organització de 
les Nacions Unides suposa un gran desafiament per a les institucions locals, autonòmiques i estatals, així 
com per a les organitzacions de la societat civil i les empreses. Els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret 
d’exigir el seu compliment a tot el món, ja que aquesta agenda és comuna per a tots els països, tant per als 
més rics com els més pobres. Si analitzem els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), les 
169 metes i els indicadors definits per l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, resulta clar que a 
Espanya (i en els països descentralitzats) gran part del treball necessari per a complir l’Agenda s’ha de fer 
en les Comunitats Autònomes i en els Ajuntaments, en ser les institucions que tenen les competències 
per a actuar en molts dels àmbits interessats pels ODS.

L’àmbit local i autonòmic és l’esfera d’intervenció tradicional de la Fundació MUSOL i l’experiència acu-
mulada en cooperació internacional per al desenvolupament sostenible i en educació per a la ciutadania 
global permeten a la Fundació emprendre el repte de l’Agenda 2030 amb un gran bagatge d’experiències 
i amb un consolidat i ampli capital social.

D’acord a la llarga experiència de MUSOL de col.laboració amb diferents serveis dels ajuntaments i 
tenint en compte el compromís amb l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible reiterat per les orga-
nitzacions europees i globals representatives del moviment bibliotecari, les biblioteques, en particular les 
biblioteques públiques municipals, són un actor clau per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Els serveis bibliotecaris compten amb una presència en el territori molt articulada i consoli-
dada i un gran nombre de persones freqüenten aquests centres ja no solament per a demanar llibres en 
préstec sinó també per a gaudir d’un ampli ventall de serveis i esdeveniments. El personal de les bibliote-
ques, en general molt format, motivat i compromès amb el rol cultural i social que tenen en els barris i en 
els pobles, ha aconseguit mantenir les biblioteques al dia, introduint activitats i serveis coherents amb els 
avanços tecnològics, així com amb les noves demandes de les persones usuàries d’aquests centres. En 
definitiva, les biblioteques són un sector dinàmic i molt connectat al seu entorn local i global. 

Les biblioteques faciliten l’accés a la informació, a la cultura i a la formació, contribuint a mitigar la 
desigualtat determinada per les diferències d’ingressos i permetent a totes les persones, inclusivament 
a les quals compten amb menys recursos, d’informar-se, llegir, estudiar així com accedir a altres serveis 
essencials per a la seua formació (accés a internet, cursos, etc.). En aquest sentit, les biblioteques tenen 
un rol fonamental per a aconseguir en el nostre entorn més immediat diversos Objectius de Desenvolu-
pament Sostenibles fixats per l’Agenda 2030 i assegurar l’exercici de diversos drets humans, com el dret a 
l’accés a la informació i a l’educació. Al mateix temps, les biblioteques acosten les persones a problemà-
tiques globals, faciliten la comprensió dels fenòmens complexos de la globalització, de la desigualtat, dels 
conflictes i d’altres factors les conseqüències dels quals afecten a les persones en el seu dia a dia (per 
exemple, el terrorisme o l’auge del discurs de l’odi i del racisme). En aquest sentit, les biblioteques juguen 

INTRODUCCIÓ



6

1.- L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, L’AGENDA 2030  
DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS).

un paper imprescindible en la difusió de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible i en la lectura i 
anàlisi de la realitat local i global a través del prisma de la sostenibilitat i dels drets humans. En definitiva, 
la implicació de les biblioteques és essencial perquè l’Agenda 2030 siga assumida com a agenda comuna 
per totes les persones, així com per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible tant en 
l’entorn més immediat com a nivell global.

Aquest text es dirigeix a les persones responsables de les biblioteques, en particular de les biblioteques 
públiques municipals, així com al personal que treballa en elles o que col.labora de forma voluntària o 
ocasional en la seua programació d’activitats. En resum, ens dirigim a càrrecs polítics responsables de les 
polítiques bibliotecàries, a bibliotecaris i bibliotecàries, voluntaris i voluntàries de biblioteques, així com a 
dinamitzadors i dinamitzadores de clubs de lectura, contacontes i altres col.laboradors i col.laboradores 
de les biblioteques. Si bé, per l’especialització municipalista de MUSOL, aquesta publicació està dirigida 
principalment a les biblioteques municipals, els seus continguts poden ser fàcilment traslladats a bibliote-
ques depenents d’altres institucions públiques i privades.

Confiem que aquest manual siga una eina útil per a incorporar les biblioteques a l’Agenda 2030, cons-
cients que l’assoliment d’Objectius de Desenvolupament Sostenible serà possible solament si totes les 
institucions, organitzacions i empreses s’involucren i convençudes que els enormes reptes econòmics, 
socials i mediambientals actuals, locals i globals, troben una resposta vàlida en el consens mundial sobre 
el desenvolupament sostenible i els drets humans, escenificat amb l’aprovació unànime de l’Agenda 2030 
de desenvolupament sostenible a Nova York en 2015.
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1.- L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, L’AGENDA 2030  
DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS).

Tal com hem esmentat, els continguts d’aquest apartat es basen en el manual “Integració de l’educació 
per al desenvolupament en l’educació per a adults dels municipis espanyols”, publicat per MUSOL en 2015 
(Ruiz Sanjuan, 2015) i actualitzat en 2017 (Ruiz Sanjuan 2017).

L’educació és un dret humà plasmat en la Declaració Universal dels Drets Humans del 1948. En la 
Declaració Universal dels Drets Humans del 1948 s’afirma (paràgraf 2, article 26):

“L’educació tindrà per objecte el ple desenvolupament de la personalitat hu-
mana i l’enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamen-
tals; afavorirà la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les nacions i tots 
els grups ètnics o religiosos; i promourà el desenvolupament de les activitats de 
les Nacions Unides per al manteniment de la pau.”

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), organisme de 
les Nacions Unides creat en 1945, va desenvolupar els aspectes de l’educació dirigits “a la comprensió i 
la tolerància” establits per la Declaració Universal dels Drets Humans. En 1974, la UNESCO va aprovar la 
Recomanació sobre l’Educació per a la Comprensió, la Cooperació i la Pau Internacional i l’Educació rela-
tiva als Drets Humans i les Llibertats Fonamentals. En ella es reconeix explícitament per primera vegada 
l’Educació per al Desenvolupament, en instar a Estats i organitzacions de l’àmbit educatiu a considerar 
l’educació com un mitjà per a contribuir a solucionar

“els problemes fonamentals que condicionen la supervivència i el benestar 
de la humanitat —desigualtat, injustícia, relacions internacionals basades en 
l’ús de la força— i cap a mesures de cooperació internacional que puguen faci-
litar la seua solució.”

Posteriorment, els Estats van traslladar a les seues lleis i a les seues polítiques públiques les orien-
tacions de la UNESCO quant a educació per al desenvolupament. La Llei Espanyola de Cooperació Inter-
nacional per al Desenvolupament (LCID) de 1998 presenta l’educació per al desenvolupament com un 
instrument de la cooperació al desenvolupament, quedant definida així en l’article 13:

“S’entén per educació per al desenvolupament i sensibilització social el con-
junt d’accions que desenvolupen les Administracions públiques, directament o 
en col.laboració amb les organitzacions no governamentals per al desenvolu-
pament, per a promoure activitats que afavorisquen una millor percepció de la 
societat cap als problemes que afecten als països en desenvolupament i que 
estimulen la solidaritat i cooperació actives amb els mateixos, per la via de cam-
panyes de divulgació, serveis d’informació, programes formatius, suport a les 
iniciatives en favor d’un comerç just i consum responsable respecte dels pro-
ductes procedents dels països en desenvolupament.”

Per a abordar l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible i els Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible en les biblioteques és essencial emmarcar aquests continguts en el context de l’educació per al 
desenvolupament així com explicar l’origen de l’Agenda 2030 en el marc de l’articulat sistema d’agendes 
internacionals de desenvolupament.

En primer lloc, els continguts i les activitats incloses en aquesta publicació s’emmarquen en l’educació 
per al desenvolupament. Es tracta d’un sector de la cooperació internacional per al desenvolupament que 
ha viscut una evolució en els seus continguts i metodologies i que aconseguix les accions de sensibilització 
sobre temes relacionats amb el desenvolupament sostenible, tal com les exposicions fotogràfiques i les 
campanyes; les accions de formació i educació, tal com les xarrades i els cursos; les iniciatives per a im-
plicar les persones en la promoció del desenvolupament sostenible, tal com l’adopció d’hàbits de consum 
coherents amb el desenvolupament sostenible o la incidència política amb recollides de signatura etc. per 
a influenciar els prenedors de decisions. En el primer apartat d’aquest capítol abordem de forma molt 
resumida l’evolució i la descripció de l’educació per al desenvolupament.

En segon lloc, abordar l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible sense conèixer el seu origen i els 
antecedents que van portar a la seua adopció unànime per l’Organització de les Nacions Unides en 2015, 
no permetria comprendre l’abast i la rellevància d’aquesta agenda. Per açò, en el segon apartat d’aquest 
capítol abordarem de forma molt resumida com es va gestar l’Agenda 2030 i descriurem els seus contin-
guts i la seua estreta relació amb la declaració universal dels drets humans, referència imprescindible de 
tota agenda de desenvolupament. Descriurem els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible previstos 
per l’Agenda 2030 i les seues 169 metes, així com farem referència als indicadors i a les principals novetats 
introduïdes per l’Agenda 2030 respecte a les agendes anteriors, en particular respecte a l’Agenda de des-
envolupament del mil.lenni que va ser aprovada en 2000 i que va acabar en 2015.

Els apartats d’aquest capítol es basen essencialment en el manual de MUSOL “Integració de l’educació 
per al desenvolupament en l’educació per a adults dels municipis espanyols”. La primera edició va ser pu-
blicada en 2015 (Ruiz Sanjuan et al., 2015) i el manual va ser actualitzat en 2017 (Ruiz Sanjuan et al., 2017), 
integrant, entre altres elements, l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. Per a una introducció 
completa a l’educació per al desenvolupament recomanem llegir dit manual, disponible en la pàgina web 
de MUSOL (www.musol.org) en l’apartat de publicacions.

1.- L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, 
L’AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I ELS 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS).

1.1    L’ EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT.
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1.- L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, L’AGENDA 2030  
DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS).

L’educació per al desenvolupament és un concepte dinàmic, no lliure de certa complexitat derivada de 
la multiplicitat de dimensions que abasta com a procés educatiu (Ruiz Sanjuan et al., 2015, 11). En síntesi, 
segons proposa Alejandra Boni (2005), podem afirmar que l’educació per al desenvolupament és:

UNA EDUCACIÓ GLOBAL.

Des d’una perspectiva interdisciplinària, intenta relacionar el local amb el global ressaltant el caràcter 
interdependent d’ambdues dimensions. És una educació que insisteix en les interconnexions entre passat, 
present i futur. Es pretén, així, augmentar el coneixement sobre la realitat del Sud i la realitat del Nord, 
facilitant el que les persones puguen conèixer les forces econòmiques, socials i polítiques que expliquen 
i provoquen l’existència de la pobresa, la desigualtat, l’opressió i condicionen les nostres vides com a in-
dividus pertanyents a qualsevol cultura del planeta. D’aquesta manera, es promou la comprensió global, 
la formació de la persona, i el compromís en l’acció participativa (pensar globalment, actuar localment).

UNA EDUCACIÓ INTEGRAL.

Forma en coneixements, habilitats, valors i actituds. Les seues pràctiques pedagògiques són partici-
patives i experiencials, […] fomenten habilitats cooperatives i promouen pràctiques veritablement demo-
cràtiques. És una educació que condueix a la ciutadania políticament alerta en el local i en el global.

UNA EDUCACIÓ BASADA EN MOSTRAR ELS PROBLEMES I LES SEUS CAUSES.

Exposa els interessos, contradiccions i conflictes dels discursos econòmics, socials, científics, polítics, 
culturals i ètics relacionats amb el desenvolupament. Sobre la base de l’anàlisi dels nexes causa-efecte 
dels fenòmens socials globals, fonamenta i cerca el compromís i l’acció per a afavorir el desenvolupa-
ment humà sostenible des de la dimensió individual, local i internacional.

UNA EDUCACIÓ EN VALORS.

Pren els valors morals presents en la Declaració Universal dels Drets Humans com a horitzó axiolò-
gic. Està basada en la raó dialògica, el respecte i l’acceptació de la diferència, el principi de alteritat i el 
desenvolupament humà sostenible. Mitjançant aquest procés educatiu es desenvolupen valors, actituds 
i destreses que incrementen l’autoestima de les persones, i les capacita per a ser més responsables dels 
seus actes; afavoreix la creació d’una ciutadania èticament solidària, conscient que les seues decisions 
afecten a les seues pròpies vides i també a les dels altres (Ruiz Sanjuán et al., 2015, 13).

1.1.1 L’ EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L’EDUCACIÓ
PER AL DESENVOLUPAMENT.

L’educació per al desenvolupament ha evolucionat molt, paral.lelament a l’evolució del concepte de 
desenvolupament i de la cooperació, a la qual està estretament vinculada des dels seus inicis. Tal com 
resumeixen eficaçment Ruiz Sanjuán et al. (2015) podem distingir cinc generacions d’educació per al des-
envolupament, d’acord a l’evolució observada en els seus enfocaments, continguts i pràctiques, sent cons-
cients que es tracta d’un exercici de simplificació i generalització històrica, ja que cada generació no és un 
compartiment estanc, sinó que respon a diferents visions i sensibilitats referent al concepte de desenvo-
lupament, per la qual cosa les velles estratègies perviuen avui al costat de les aportacions més recents.
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1.- L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, L’AGENDA 2030  
DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS).

PRIMERA GENERACIÓ. MODEL CARITATIU-ASSISTENCIAL.

Vinculada al corrent confessional, aquesta generació sorgeix en els anys cinquanta, quan 
els problemes del desenvolupament i la bretxa Nord-Sud eren temes aliens en les relacions 
internacionals i en l’interès del públic. Amb un plantejament assistencial, se centrava en 
l’enviament d’ajuda humanitària, aliments i personal de les organitzacions no governamen-
tals a l’anomenat “Tercer Món”. No es realitzava educació per al desenvolupament pròpia-
ment dita, però sí es van desenvolupar les primeres activitats de sensibilització social i re-
captació de fons per a dur a terme accions en els països del Sud, la qual cosa va asseure el 
precedent de l’ED.

Moltes de les accions i estratègies pròpies d’aquesta primera generació segueixen vigents 
avui: diverses organitzacions mantenen l’enfocament assistencial, prevalent l’obtenció de re-
cursos i la notorietat, i oblidant, a vegades la responsabilitat educativa en les seues aparicions 
en els mitjans. Entre les seues eines destaquen els apadrinaments, el màrqueting amb cau-
ses solidàries i la solidaritat espectacularitzada, el màxim exponent de la qual són els cone-
guts com a “tele maratons”. Aquestes iniciatives aconsegueixen audiència i recapten fons, 
però no tenen un impacte educatiu efectiu en el públic.

En general, és un model que apel.la a la compassió, utilitza imatges catastrofistes, mos-
trant els efectes de la pobresa i cercant una resposta immediata, destinada fonamental-
ment a les activitats de recaptació de fons, mentre que l’objectiu d’educar passa a tindre 
importància secundària. És una sensibilització que mostra la notícia (desastre, fam, etc.) però 
sense mostrar les seues causes.

Aquest tipus d’activitats presenten un greu inconvenient: no solament mostra als països 
receptors de donacions com a meres víctimes, sinó que tranquil.litza la consciència del do-
nant a través d’una simple acció que no compromet la seua forma de vida.

SEGONA GENERACIÓ. MODEL “DESESENVOLUPISTA.”

En els anys seixanta apareix el tema del subdesenvolupament en l’agenda internacional 
i en l’interès públic com el problema del “Tercer Món”. El canvi de mentalitat es nota en or-
ganismes multilaterals, ONGD i governs, per la qual cosa sorgeix en aquesta dècada l’Ajuda 
Oficial al Desenvolupament (AOD)1. Així, l’educació per al desenvolupament apareix de la mà 
dels postulats “desenvolupistes”, que presenten el desenvolupament com la fi i el mitjà dels 
nous estats poscolonials.

L’educació per al desenvolupament se centra en aquests anys en la sensibilització de la 
ciutadania del Nord sobre la situació de les poblacions del Sud, posant en marxa activitats 
informatives sobre els projectes duts a terme pels agents de la cooperació al desenvolu-
pament i els esforços de les comunitats per a progressar per si mateixes. La recaptació de 
fons segueix sent un objectiu important, però ara la fi no justifica els mitjans: s’informa sobre 
el context en el qual s’actua i sobre els i les beneficiàries. El discurs es distancia del assis-
tencialisme i s’insisteix en la idea de “cooperació”, entesa com a activitat mitjançant la qual 
“s’ajuda a les persones que volen ajudar-se a si mateixos”, però sense qüestionar el model de 
desenvolupament dominant ni identificar obstacles estructurals de caràcter transnacional.

1  El Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) 
va adoptar en 1971 la definició d’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) més acceptada fins avui: “Els fluxos de recursos que les 
agències oficials, inclosos els governs estatals i locals, o les seues agències executives, destinen als països en desenvolupament i les 
institucions multilaterals”. Aquests fluxos de diners públics, a més, “han de dedicar-se a la promoció del desenvolupament econòmic 
i el benestar social d’un país en vies de desenvolupament”.

Segons l’enfocament “desenvolupista”, els països en vies de desenvolupament aconse-
guiran el grau de benestar adequat seguint el camí dels països industrialitzats. Al no incidir 
en les causes estructurals de la pobresa, aquest enfocament permet eludir la responsabilitat 
del Nord. En aquesta línia, els missatges d’educació per al desenvolupament presenten els 
projectes fora del seu context, transmetent la idea implícita que el desenvolupament s’acon-
seguirà realitzant més i millors projectes a nivell “micro”, al marge d’altres factors globals o 
“macro”. Aquests arguments acaben justificant indirectament que l’educació per al desenvo-
lupament seguisca centrada en les campanyes de petició de fons.

TERCERA GENERACIÓ. MODEL CRÍTIC Y SOLIDARI.

En els anys setanta apareixen enfocaments més crítics al costat d’una creixent presa de 
consciència sobre la responsabilitat històrica del Nord i un paper més activista dels països 
del Sud en l’àmbit internacional. En aquest marc apareix un nou paradigma que denúncia 
la creixent interdependència global: per al desenvolupament d’uns quants és necessari el 
subdesenvolupament d’uns altres. En eixa època, augmenta l’interès que presta l’agenda 
internacional a les qüestions del desenvolupament, sobretot les relacionades amb la satis-
facció de les necessitats bàsiques; sorgeixen moviments socials que donen suport als movi-
ments d’alliberament nacional; i es demanda un nou ordre econòmic internacional.

És un nou context per a l’educació al desenvolupament, que passa d’un enfocament as-
sistencial a un altre estructuralista, que cerca les causes del subdesenvolupament i la po-
bresa, analitza les relacions Nord-Sud i critica les polítiques de desenvolupament vigents. 
Tracta de conscienciar sobre problemes globals (el creixement demogràfic, la deterioració 
mediambiental, etc.) i posa en relleu la interdependència global. Es qüestiona la imposició 
dels models de desenvolupament occidentals i s’insisteix en la necessitat de l’acció nacional 
i internacional per a modificar el statu quo.

D’aquesta forma, basant-se en els principis de la solidaritat, l’equitat i la justícia, aquesta 
generació respon a les lluites polítiques del Sud, cercant un desenvolupament dels països 
més desfavorits sense les pressions dels països rics. Es realitzen fonamentalment campan-
yes de denúncia i de suport a moviments socials i revolucionaris a mitjà i llarg termini.

Aquests canvis comporten un augment de les iniciatives dels diferents actors de la coo-
peració internacional al desenvolupament, que assumeixen la necessitat d’obrir els currícu-
lums escolars als “problemes mundials”, per a reflectir en el sistema educatiu les qüestions 
del desenvolupament i incorporar les propostes crítiques, solidàries i emancipadores dels 
corrents de renovació pedagògica, els moviments socials emergents i els nous enfocaments 
del desenvolupament.
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QUARTA GENERACIÓ. MODEL DEL DESENVOLUPAMENT HUMÀ I SOSTENIBLE.

La dècada dels anys vuitanta és l’anomenada “dècada perduda”; s’inicia amb la crisi del 
deute i els programes d’ajust estructural i acaba amb la finalitat del bipolarisme. En aquests 
anys, en els països empobrits es deixa de somiar amb la idea del desenvolupament per a 
lluitar senzillament per la supervivència econòmica i fer front als alts costos socials que han 
tingut els programes d’ajust estructural. A Europa sorgeix un important moviment pacifista 
que impulsa l’Educació per a la Pau, sorgida en la dècada anterior, aportant importants as-
pectes a l’educació per al desenvolupament.

La dècada dels anys noranta suposa la fi de la guerra freda i el naixement d’un nou ordre 
internacional. La visió del desenvolupament se centra en l’ésser humà, passant de limi-
tar-se als aspectes polítics, socials i econòmics del subdesenvolupament a introduir nous te-
mes: conflictes armats, drets humans, immigració, gènere, racisme, medi ambient i desen-
volupament sostenible, etc., que es configuren com els principals temes de l’educació para al 
desenvolupament en els anys noranta. Sota aquesta nova visió, les Nacions Unides proposen 
en 1990 la noció de “desenvolupament humà”, una nova forma d’entendre el desenvolupa-
ment que se centra en els efectes reals que aquest té en la vida de les persones en lloc de 
limitar-se als indicadors econòmics tradicionals.

L’educació per al desenvolupament convergeix amb altres “Educacions per a” i passa 
a ser considerada una fi en si mateixa, que ha de promoure la comprensió dels problemes 
Nord-Sud i ser capaç d’influir en les decisions de la vida quotidiana. Segons aquesta nova 
visió, el canvi global depèn tant del Sud com del Nord, en una perspectiva de “coresponsa-
bilitat”. Els actors de l’educació per al desenvolupament comencen a utilitzar les campanyes 
massives paral.lelament a línies de recerca i publicació com a eines de l’educació per al des-
envolupament.

CINQUENA GENERACIÓ. MODEL DE LA CIUTADANÍA GLOBAL.

A la fi dels anys noranta es pren consciència que el problema del Tercer Món no és un 
problema aïllat. La crisi de l’estat de benestar obri pas a un procés accelerat de globalització 
i privatització de l’economia mundial que afecta a tot el planeta. D’altra banda, la debilitació 
de l’Estat nació –que posa en perill la democràcia representativa– i dels naixents règims de-
mocràtics exigeix cercar nous marcs de governabilitat global.

En aquest context, l’educació per al desenvolupament es dota de nous continguts, la qual 
cosa facilita la comprensió crítica del model de globalització i reafirma el vincle entre el des-
envolupament, la justícia i l’equitat. D’aquesta forma, aquesta última generació apel.la a la 
responsabilitat global (o coresponsabilitat) i a la igualtat de drets entre tots els éssers hu-
mans; posa de manifest la interdependència Nord-Sud, promovent una consciència de la 
ciutadania orientada a la implicació i a l’acció local i global; i impulsa estratègicament l’enfo-
cament de “gènere en desenvolupament” per a contribuir a la superació de les desigualtats 
i injustícies per raons de gènere.

Conseqüentment amb l’exposat, el nou paradigma de l’educació per al desenvolupament 
considera que els desafiaments plantejats pel procés de globalització s’han d’enfrontar des 
de la promoció d’una consciència de ciutadania global, és a dir, analitzant críticament els 
fenòmens globals des de la perspectiva de la justícia i l’equitat, per a posteriorment promou-
re pautes de participació i acció ciutadana enfront de les dinàmiques globals generadores 
de pobresa i desigualtat. En aquest sentit, cada ciutadà/a, onsevol que visca, forma part de la 
societat global i necessita saber que és responsable, juntament amb els seus conciutadans/
es, en la lluita contra la pobresa i l’exclusió, que és l’arrel de qualsevol tipus de desigualtat i 
injustícia.

En el context de la globalització, l’enfocament de ciutadania global pretén substituir la 
parcialitat de l’enfocament geogràfic Nord/Sud, que tendeix a tallar l’anàlisi real de la situa-
ció mundial. En realitat, no és el “Sud” com a tal el que està exclòs, sinó que són les classes 
populars del “Sud”, a més d’un segment creixent de la població del “Nord”, les que són les 
víctimes de l’exclusió.

Aquesta visió va prenent cos en els fòrums socials mundials. Els avanços de l’educació 
per al desenvolupament queden patents en aquests fòrums i declaracions, en els quals es va 
reafirmant la idea que les organitzacions socials del Nord i les del Sud han de coordinar-se, 
a través de xarxes nacionals i internacionals, per a aconseguir uns objectius comuns. Així, 
les organitzacions del Nord s’han de centrar en la incidència política per al canvi de les polí-
tiques dels països desenvolupats cap als països del Sud, amb enfocament de llarg termini; i 
les organitzacions del Sud s’han d’enfocar en la mobilització i l’apoderament dels grups més 
pobres i vulnerables.
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Ja que aquest text s’emmarca en l’educació per al desenvolupament de cinquena generació, val la 
pena descriure els trets essencials d’aquesta:

En síntesi, alguns trets rellevants que estan en la base de l’educació per al desenvolupament de 5ª 
generació són:

La persona en el centre de l’acció educativa i com a protagonista dels pro-
cessos d’ensenyament-aprenentatge. No solament per a contribuir a la 
seua formació personal sinó per a capacitar-la en l’acció col.lectiva.

La interculturalitat com a proposta de convivència però, sobretot, com 
marc d’aprenentatge i canvi cultural.

La justícia social, la cooperació, l’equitat i els drets humans com a valor 
per a una nova ètica social.

Concenciar, tal y como plantejava el pedagog Paulo Freire, como a eina 
emancipadora, com a procés que permet prendre conciència de la realitat i 
de les capacitats individuals i col.lectives per actuar sobre la mateixa.

La implicació política de la societat per a convertir a cada ciutadà en prota-
gonista de la transformació social cap a una societat més justa.

La ciutadania global com a concepte fonamental per a acollir les deman-
des i les necessitats més apressants de les societats actuals,en el con-
venciment que l’educació ha de ser capaç d’incloure una dimensió global, 
mundialista, com a instrument per a capacitar a les persones a desembo-
licar-se en un mitjà polític i social afectat per la interrelació de fenòmens 
amb orígens diversos i amb explicacions complexes.

UNA SISENA GENERACIÓ D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT?

En els últims anys s’ha començat a parlar d’educació per al desenvolupament de sisena generació. Si 
be el concepte no està encara consolidat en les recerques i en la producció teòrica en matèria, és impor-
tant fer referència a açò perquè arreplega importants elements de l’evolució del context global del punt 
de vist social, polític i econòmic i pot marcar les tendències futures en l’educació per al desenvolupament, 
incorporant aspectes metodològics fruit de la innovació en àmbit educatiu.

Tal com sol passar amb els nous conceptes, encara lluny d’una definició unànime i consolidada, diver-
sos autors han atribuït característiques diverses a la sisena generació de l’educació per al desenvolupa-
ment, si be convergents quant al caràcter innovador del punt de vista metodològic, a l’enfocament crític pel 
que fa al concepte de desenvolupament i coherents amb la creixent integració global.

Segons García-Rincón de Castro (2016), en un poc més d’una dècada, hi ha hagut una autèntica revo-
lució dels mètodes i tècniques educatives amb la introducció progressiva tant de l’educació formal com 
en la no formal de les intel.ligències múltiples, l’aprenentatge per a la comprensió, el visual thinking o 
pensament visible, l’aprenentatge cooperatiu, el PBL (Problem Based Learning), l’aprenentatge per Eines 
per a construir la Identitat Cosmopolita i projectes, la PNL (Programació Neuro-Lingüística), les rutines de 
pensament, l’aprenentatge experiencial (cicle de Kolb), el model europeu de Competències Clau Educati-
ves, etc. Segons aquest autor l’educació per al desenvolupament de sisena generació pot ser denominada 
de l’Educació de la Identitat Cosmopolita i Global, posant encara més èmfasi en la realitat global molt 
integrada que les persones pensen i actuen, superant la dicotomia clàssica “Pensar global, actuar local” 
i passant de l’exercici de la ciutadania global, propi de la cinquena generació, a la identitat cosmopolita i 
global. García-Rincón de Castro (2016, 3) resumeix en el següent quadre les principals característiques 
de l’educació per al desenvolupament de sisena generació o Educació de la Identitat Cosmopolita i Global:

Cronología Model EpD Enfoc EpD Objectius EpD

2010 Educació de la identitat 
Cosmopolita i global.

-Educació competencial, l’ EpD com 
a competència clau en l’ensenyament 
mitjà.

-Integració de l’EpD en el currículum 
escolar.

-Era de la neurociència i les intel.
ligències múltiples.

-Avanços en innovació educativa i 
noves metodologies.

-Interdependència global:en el polític, 
social, cultural, tecnològic i econòmic.

-tornada de l’existencialisme i l’es-
piritualitat després de la reflexió del 
posmodernisme i la crisi global.

-Incorporació i acceptació progressiva 
de la intel.ligència emocional, la PNL 
(programació Neurolingüística), el 
coaching, el focusing i les rutines de 
pensament, als processos educatius.

-Diàleg interreligiós i accent social de 
l’església en l’era del Papa Francisco.

-Educar la identitat cos-
mopolita i global.

-Educar des de la bio-
grafia personal: xicoteta 
història en la gran his-
tòria.

-Educar per a SER.

-Educació integral i ho-
lística.

-Vocació personal i rea-
litzativa vinculada a la 
ciutadania cosmopolita 
i global.

Figura 1: resum de les principals característiques de l’educació per al desenvolupament de sisena generació (font: García-Rincón 
de Castro, 2016, 3).
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Els lineaments de la sisena generació són d’extrem interès, en particular en la integració de les inno-
vacions en matèria educativa que acaben plasmant una nova manera de fer Educació per al desenvolupa-
ment. 

Altres autors han posat l’accent en la crítica al concepte de desenvolupament i per tant a la necessitat 
d’enfocar l’educació per al desenvolupament de sisena generació com a “Educació per al post-desenvolu-
pament” Ufanós Ratlla, J. (2009, 60). D’acord a Ufanós Ratlla, J. (2009, 59), 

Malgrat el seu nou rostre “humà i sostenible”, en el nom de desenvolupament 
se segueix legitimant la integració de tots els països al mercat mundial i a la 
uniformització sociocultural de totes les poblacions a l’estil de vida i a les normes 
socials occidentals.   

Per a aprofundir la visió crítica del concepte de desenvolupament que fonamenta l’argumentació d’Ufa-
nós Ratlla, J. (2009) quant a la sisena generació de l’educació per al desenvolupament o educació per al 
post-desenvolupament, remetem als autors

que rebutgen el desenvolupament definit sota criteris universalistes i critiquen 
que, sota el nom de “desenvolupament”, les potències occidentals han perpe-
tuat el seu domini durant els últims 50 anys. Aquests autors mantenen que l’aju-
da al desenvolupament és un instrument d’alienació i submissió. El post-desen-
volupament fa referència, per tant, a la possibilitat de crear diferents discursos 
que no es troben intervinguts per la construcció del desenvolupament ideada 
pels països rics, i a la d’elaborar una nova conceptualització de desenvolupa-
ment alternativa en funció de les característiques de les diferents regions del 
món (Cunego, Ruiz Sanjuan, 2014,21).

Entre aquests autors, sense ànim d’exhaustivitat, destaquem Arturo Escobar (Escobar, 2005), Gilbert 
Rist (Rist, 2002) i Serge Latouche (Latouche, 1993). 

1.1.2   LINEAMENTS METODOLÒGICS I CONTINGUTS
DE L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT.

Del punt de vista metodològic, per a aconseguir els seus propòsits, el procés educatiu en l’educació per 
al desenvolupament es basa en quatre eixos metodològics que s’empren en etapes successives.

En primer lloc, l’educació per al desenvolupament informa. Per a açò resulta fonamental difondre in-
formació relativa a la situació de pobresa i falta de desenvolupament, i sobre els vincles que s’estableixen 
entre aquesta situació i l’abundància de recursos en altres parts del planeta.

En segon lloc, forma (no es prou amb informar). L’educació per al desenvolupament implica encami-
nar a l’ésser humà a un procés de reflexió analítica i crítica de la informació que ha rebut. Ha de ser un 
esforç conscient, sistemàtic i deliberat que porte a una presa de consciència.

En tercer lloc, conscièntitza. Aquest procés comporta que les persones assumisquen de forma gradual 
els seus límits i les seues possibilitats, així com les dels altres. Permet avaluar aquestes situacions amb 
criteris de justícia i solidaritat, i permet desenvolupar una voluntat de canviar aquestes situacions comba-
tent les injustícies.

Aquesta metodologia holística d’aprenentatge genera, en quart lloc, el compromís individual per la 
transformació social a través de l’acció (participació política i mobilització). L’educació per al desenvo-
lupament com a procés holístic ha d’incitar i comprometre a les persones a abordar els problemes del 
desenvolupament, tant a curt com a llarg termini, i influir en la trajectòria de la vida pública. (Ruiz Sanjuán 
et al., 2015, 13).

L’educació per al desenvolupament promou el desenvolupament educatiu de la persona en tres di-
mensions de continguts: cognitiu/conceptual, procedimental i actitudinal.2

CONTINGUTS CONCEPTUALS.

Abans de res, és necessari adquirir una estructura conceptual bàsica sobre el desenvolupament des 
d’un enfocament transversal, que incloga coneixements sobre economia, política, història, dret, antropo-
logia, medi ambient i sociologia, entre uns altres. En aquesta dimensió de l’educació per al desenvolupa-
ment es pretén transmetre coneixements d’especial rellevància per a comprendre els reptes del desen-
volupament relacionats amb temàtiques tals com, entre unes altres:

	 Justícia social i equitat: comprensió de les desigualtats i injustícies dins de les societats i 
entre elles; coneixement de les necessitats humanes i dels drets humans. El principi de no discrimi-
nació, propi dels drets humans, és fonamental per a fomentar la inclusió social i la justícia. En aquesta 
àrea és especialment rellevant la comprensió de l’enfocament d’equitat de gènere.

	 Interculturalitat y diversitat: comprensió de les diversitats que existeixen dins de les so-
cietats i com les vides dels altres poden enriquir la nostra; coneixement dels prejudicis cap a la diver-
sitat i com es poden combatre. Entendre i valorar el dret a la diversitat cultural constitueix un element 
bàsic per al canvi cap a models socials més equitatius i sostenibles.

	 Globalització i interdependència: comprensió de les interrelacions entre les dinàmiques 
econòmiques, polítiques, socials, culturals i mediambientals a nivell mundial.

	 Desenvolupament: comprensió del concepte de desenvolupament, desenvolupament 
humà i desenvolupament sostenible; coneixement dels diferents components del desenvolupament.

2  Elaboració pròpia a partir de la classificació presentada en l’Estratègia d’Educació per al Desenvolupament de la Coope-
ració Espanyola (2007), que ha sigut al seu torn extractada de: Boni, A., i Pérez-Foguet, A. (eds.) (2006). Construir la ciutadania global 
des de la universitat. Intermón-Oxfam, ISF. Barcelona (Espanya).
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evolució històrica del concepte i alternatives propostes; comprensió dels límits de l’actual model de 
desenvolupament vigent en la nostra societat.

	 Pau i conflicte: comprensió dels conflictes passats i dels presents, i de la prevenció i me-
diació en els conflictes; comprensió de la pau positiva.

	 Ajuda al desenvolupament: comprensió dels antecedents històrics de l’ajuda al desenvo-
lupament i de la cooperació internacional, les seues formes i processos, la diversitat d’instruments i 
els principals arguments polítics, econòmics, socials i culturals que subjauen en el seu ús.

	 Ciutadania global:. comprensió del significat ètic de la comunitat mundial d’iguals, de 
la responsabilitat de la ciutadania en el desenvolupament i de les propostes polítiques per a la seua 
realització.

CONTINGUTS PROCEDIMENTALS.

L’educació per al desenvolupament promou habilitats com: 

- Capacitat crítica

- Capacitat analítica

- Empatia

   

Es caracteritza per ser un procés d’aprenentatge actiu i participatiu; analitzar els diferents aspectes 
des d’una perspectiva global; i desenvolupar una actitud crítica i analítica que permeta desarticular argu-
ments, estereotips i imatges inadequades de la problemàtica Sud-Nord, per a posteriorment re-articular 
argumentacions efectives i integrals que tinguen en compte les interrelacions de les dinàmiques globals.

CONTINGUTS ACTITUDINALS.

L’educació per al desenvolupament promou actituds coherents amb el marc conceptual i cognitiu es-
mentat anteriorment i relacionat amb la solidaritat, la justícia social i els drets humans, categories essen-
cials per a entendre els processos econòmics, socials, culturals i polítics que regeixen l’ordre mundial i 
enfrontar-se a ells.

Aquests valors i actituds poden ser l’empatia, la identitat i l’autoestima, el valorar als altres i el respecte 
a la diversitat, el compromís amb la justícia social i la no discriminació, la igualtat de gènere, la preocupació 
pel medi ambient i el compromís amb un desenvolupament sostenible.

Es tracta d’entendre que les dimensions cognitives i procedimentals estan intrínsecament vinculades 
a l’ètica comportamental: els coneixements i els valors no poden examinar-se per separat, i l’anàlisi de 
la realitat respon a una visió del món determinada. En aquest sentit, l’educació per al desenvolupament 
adquireix una dimensió política, en la qual la participació i l’acció individual i social es converteixen en 
instruments per a aconseguir un desenvolupament humà i sostenible per a tots i totes en el plànol local, 
nacional i internacional.

En síntesi, l’educació per al desenvolupament es pot entendre com un pro-
cés educatiu de formació-reflexió-acció que es produeix a mitjà i llarg termini. 
Com a resultat d’aquest procés, es desenvolupen en la ciutadania competències 
(cognitives, procedimentals i actitudinals) que augmenten la conscienciació i el 
compromís ciutadà: amb els drets humans, la responsabilitat social, l’equitat 
entre els sexes, el sentiment de pertànyer a un sol món. A través de l’educació 
per al desenvolupament s’amplia la visió del món i es pren consciència de les 
disparitats existents entre les diverses condicions de vida dels éssers humans, 
dels esforços que es realitzen per a superar-les, i de la necessitat de participar 
en accions democràtiques que influïsquen en les condicions socials, polítiques, 
econòmiques o mediambientals que afecten a la pobresa i al desenvolupament 
humà i sostenible.
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D’acord a Ruiz Sanjuan et Al. (2017), diversos acords i declaracions internacionals defineixen els grans 
principis, els principals lineaments metodològics i els objectius de la cooperació i educació per al desen-
volupament. Aquests acords i declaracions es gesten en el si d’organitzacions internacionals, entre unes 
altres l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) i, en particular, les Na-
cions Unides. L’organització de les Nacions Unides és la que gaudeix de la legitimitat i representativitat ne-
cessàries per a marcar els lineaments de la cooperació i educació per al desenvolupament a nivell global, 
sobre la base del consens de tots els països.

En aquest manual no aprofundirem els acords i les declaracions internacionals inherents la cooperació 
i educació per al desenvolupament a nivell global, ja que són continguts necessaris per a les persones que 
desenvolupen la seua carrera professional o el seu àmbit d’interès en aquest sector específic. 

No obstant açò, és imprescindible abordar el principal acord mundial que orienta els esforços de coo-
peració i educació per al desenvolupament de tots els països, l’Agenda 2030 de desenvolupament soste-
nible. 

Qualsevol activitat d’educació per al desenvolupament hauria de fer referència a aquesta agenda i als 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). A més, el caràcter universal de l’Agenda 2030 de desen-
volupament sostenible, que s’explica més a baix, implica totes les institucions, organitzacions i persones 
en el difícil procés de compliment dels ODS en l’entorn més immediat, així com en l’entorn global.

1.2.1      ELS ANTECEDENTS: COM S’HA ARRIBAT A L’AGENDA 2030 
DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE?

Al setembre de 2000, basada en un decenni de grans conferències i cims de les Nacions Unides, els di-
rigents del món es van reunir en la Seu de les Nacions Unides a Nova York, per a aprovar la Declaració del 
Mil.lenni, comprometent als seus països amb una nova aliança mundial per a reduir els nivells d’extrema 
pobresa i establint una sèrie d’objectius, coneguts com els Objectius de Desenvolupament del Mil.lenni 
(ODM), que devien complir-se per a l’any 2015.

1.2   L’AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I ELS
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS).

Els ODM eren 8 i abastaven múltiples aspectes de desenvolupament humà i sostenible. Cada ODM 
tenia a més metes que concretaven el que es volia aconseguir. Els ODM eren:

Figura 2: Els Objectius de Desenvolupament del Mil.lenni (Font: https://politicacriticadotcom.files.wordpress.com/2013/04/odm.png).1.Erra-
dicar la pobresa extrema i la fam. 2 Educació básica per a tots. 3. Igualtat d’oportunitats per a l’home i la dona.4 reduir la mortalitat infantil.5 millorar la 
salut en la maternitat. 6 avançar en la lluita contra el VIH i altres enfermetats.7 Asegurar un medi ambient sa i segur.8 Aconseguir una societat global per 
al desenvolupament.

Des d’aleshores, s’han aconseguit millores molt importants en relació amb la consecució dels ODM, 
entre uns altres:

•	 La pobresa a nivell mundial ha disminuït.

•	 La xifra de xiquets i xiquetes que assisteixen a l’escola primària és més alta que mai.

•	 S’ha ampliat en gran manera l’accés a l’aigua potable.

•	 S’han salvat milions de vides gràcies a les inversions destinades a combatre la malària, la 
SIDA i la tuberculosi.

No obstant açò, cal destacar que no tots els ODM es van complir, a vegades perquè eren massa ambi-
ciosos, altres vegades perquè la comunitat internacional no va fer els esforços necessaris per a açò. Per 
exemple, es van registrar avanços insuficients en els ODM relacionats amb la mortalitat materna i neona-
tal, la malnutrició infantil i la igualtat de gènere.

Malgrat açò, segons l’UNICEF Comitè Español, el balanç dels ODM és positiu: “han sigut un instrument 
molt vàlid per a unir voluntats, i el fet de tenir objectius mesurables possibilitava saber si s’estava avançant 
o no, i també et permetien fer incidència política amb els països implicats” (El món, 2015). 

Els avanços dels ODM van ser desiguals del punt de vista geogràfic: els països més pobres entre els 
països en desenvolupament van avançar menys que els altres en l’assoliment dels ODM.

A final de 2015, termini per al compliment dels ODM, estava clar que quedava molt treball per fer i, al 
mateix temps, que els ODM havien aconseguit per primera vegada aglutinar els esforços dels actors de la 
cooperació per al desenvolupament al voltant d’objectius compartits, fruit del consens de tots els països. 
Per açò, en el si de l’Organització de la Nacions Unides es van emprendre abans de 2015 intenses negocia-
cions per a formalitzar un nou marc internacional per a la cooperació i l’educació per al desenvolupament.



2524

1.- L’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT, L’AGENDA 2030  
DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS).

1.2.2      UNA NOVA AGENDA PER A TOTS I TOTES: L’AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE I ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

Les llargues negociacions entre tots els països del planeta per a crear una nova agenda global de des-
envolupament van donar els seus fruits i en 2015 va ser aprovada l’Agenda 2030 per al desenvolupament 
sostenible, una agenda que va ser elaborada amb una àmplia participació ciutadana a nivell global. 

Per a la descripció de l’Agenda 2030 ens basem principalment en els continguts de la pàgina web 
de l’Organització de la Nacions Unides sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (http://www.
un.org/sustainabledevelopment), a la qual remetem per a consultar informació detallada.

El “desenvolupament sostenible”, en el qual es basa l’Agenda 2030 com indica el títol de la mateixa, 
s’articula en tres eixos, la sostenibilitat econòmica, la sostenibilitat social i la mediambiental. No obstant 
açò, l’Agenda 2030 a partir del concepte de desenvolupament sostenible ha estructurat uns eixos més 
complexos. Els 5 eixos de l’Agenda 2030 són “planeta, persones, prosperitat, pau i aliances”, denominades 
en anglès les 5 P: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership. 

A partir de les 5 Ps, s’han elaborat definit 17 Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i 169 me-
tes, així com indicadors per a mesurar cada ODS.

Figura 4: Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (Font: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asam-
blea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/).

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible –aprovada pels dirigents mundials al setembre de 2015 en un cim històric de les Nacions Unides– 
van entrar en vigor oficialment l’1 de gener de 2016. Amb aquests nous Objectius d’aplicació universal, en 
el període 2016-2030 els països intensificaran els esforços per a posar fi a la pobresa en totes les seues 
formes, reduir la desigualtat i lluitar contra el canvi climàtic garantint, al mateix temps, que ningú es quede 
arrere.

Figura 3: les 5 Ps de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible 
(font: https://www.google.es/search?q=generalitat+valenciana+ods&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLg_zwrsbcAhVOfMAKHRB7DC8Q_AUICygC&biw=1745&bih=861#imgrc=sciqzBjvbS5vxM).).
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Els 17 ODS y i les seues respectives metes són les següents.

OBJECTIU 1. 
POSAR FI A LA POBRESA EN TOTES LES SEUES FORMES A TOT EL MÓN.

1.1  Per a 2030, eradicar la pobresa extrema per a totes les persones en el 
món, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars 
dels Estats Units al dia.

1.2  Per a 2030, reduir almenys a la meitat la proporció d’homes, dones, xi-
quets i xiquetes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seues 
dimensions en concert a les definicions nacionals.

1.3  Posar en pràctica a nivell nacional sistemes i mesures apropiades de 
protecció social per a tots, inclosos nivells mínims, i, per a 2030, aconseguir 
una àmplia cobertura dels pobres i els vulnerables.

1.4  Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular els pobres i 
els vulnerables, tinguen els mateixos drets als recursos econòmics, així com 
accés als serveis bàsics, la propietat i el control de les terres i altres béns, 
l’herència, els recursos naturals, les noves tecnologies apropiades i els ser-
veis financers, inclosa la microfinanciació.

1.5  Per a 2030, fomentar la resiliència dels pobres i les persones que es 
troben en situacions vulnerables i reduir la seua exposició i vulnerabilitat als 
fenòmens extrems relacionats amb el clima i altres crisis i desastres econò-
mics, socials i ambientals.

1.A  Garantir una mobilització important de recursos procedents de diver-
ses fonts, fins i tot mitjançant la millora de la cooperació per al desenvo-
lupament, a fi de proporcionar mitjans suficients i previsibles als països en 
desenvolupament, en particular els països menys avançats, per a posar en 
pràctica programes i polítiques encaminats a posar fi a la pobresa en totes 
les seues dimensions.

1.B  Crear marcs normatius sòlids en els plànols nacional, regional i in-
ternacional, sobre la base d’estratègies de desenvolupament en favor dels 
pobres que tinguen en compte les qüestions de gènere, a fi de recolzar la 
inversió accelerada en mesures per a eradicar la pobresa.

OBJECTIU 2.
POSAR FI A LA FAM, ACONSEGUIR LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LA MILLORA 
DE LA NUTRICIÓ I PROMOURE L’AGRICULTURA SOSTENIBLE.

2.1  Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, en 
particular els pobres i les persones en situacions vulnerables, inclosos els 
lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any.

2.2  Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot acon-
seguint, a tot tardar en 2025, les metes convingudes internacionalment so-
bre el retard del creixement i l’aprimament dels infants menors de 5 anys, i 
abordar les necessitats de nutrició de la població adolescent, les dones em-
barassades i lactants i les persones d’edat.

2.3  Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels pro-
ductors d’aliments en xicoteta escala, en particular les dones, els pobles 
indígenes, els agricultors familiars, els pastors i els pescadors, entre altres 
coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos 
de producció i matèries primes, coneixements, serveis financers, mercats i 
oportunitats per a la generació de valor afegit i ocupacions no agrícolas.

2.4  Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció 
d’aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmenten la pro-
ductivitat i la producció, contribuïsquen al manteniment dels ecosistemes, 
enfortisquen la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, els fenòmens meteo-
rològics extrems, les sequeres, les inundacions i altres desastres, i milloren 
progressivament la qualitat del sòl i la terra.

2.5  Per a 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, les plantes con-
reades i els animals de granja i domesticats i les seues espècies silvestres 
connexes, entre altres coses mitjançant una bona gestió i diversificació dels 
bancs de llavors i plantes a nivell nacional, regional i internacional, i promou-
re l’accés als beneficis que es deriven de la utilització dels recursos genètics 
i els coneixements tradicionals i la seua distribució justa i equitativa, com 
s’ha convingut internacionalment.

2.A   Augmentar les inversions, fins i tot mitjançant una major cooperació 
internacional, en la infraestructura rural, la recerca agrícola i els serveis 
d’extensió, el desenvolupament tecnològic i els bancs de gens de plantes i 
bestiar a fi de millorar la capacitat de producció agrícola en els països en 
desenvolupament, en particular en els països menys avançats.

2.B  Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials en els mer-
cats agropecuaris mundials, entre altres coses mitjançant l’eliminació paral.
lela de totes les formes de subvencions a les exportacions agrícoles i totes 
les mesures d’exportació amb efectes equivalents, de conformitat amb el 
mandat de la Ronda de Doha per al Desenvolupament.

2.C  Adoptar mesures per a assegurar el bon funcionament dels mercats 
de productes bàsics alimentaris i els seus derivats i facilitar l’accés oportú a 
informació sobre els mercats, en particular sobre les reserves d’aliments, a 
fi d’ajudar a limitar l’extrema volatilitat dels preus dels aliments.
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OBJECTIU 3. 

GARANTIR UNA VIDA SANA I PROMOURE EL BENESTAR PER A TOTHOM EN TOTES 
LES EDATS.

3.1  Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 
per cada 100.000 nascuts vius.

3.2  Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i de xiquets menors 
de 5 anys, aconseguint que tots els països intenten reduir la mortalitat neo-
natal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat de xiquets 
menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.

3.3  Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària 
i les malalties tropicals desateses i combatre l’hepatitis, les malalties trans-
meses per l’aigua i altres malalties transmisibles.

3.4  Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no 
transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament i promoure la salut 
mental i el benestar.

3.5  Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, 
inclòs l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol.

3.6  Per a 2020, reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causades per 
accidents de trànsit en el món.

3.7  Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i re-
productiva, inclosos els de planificació de la família, informació i educació, i 
la integració de la salut reproductiva en les estratègies i els programes na-
cionals.

3.8  Aconseguir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció 
contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i 
l’accés a medicaments i vacunes segures, eficaces, assequibles i de qualitat 
per a tots.

3.9  Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties pro-
duïdes per productes químics perillosos i la contaminació de l’aire, l’aigua i 
el sòl.

3.A  Enfortir l’aplicació del Conveni Marc de l’Organització Mundial de la Sa-
lut per al Control del Tabac en tots els països, segons com pertocarà. 

3.B  Recolzar les activitats de recerca i desenvolupament de vacunes i medi-
caments per a les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten 
primordialment als països en desenvolupament i facilitar l’accés a medica-
ments i vacunes essencials assequibles de conformitat amb la Declaració de 
Doha relativa a l’Acord sobre els ADPIC i la Salut Pública, en la qual s’afirma 
el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions 
de l’Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel.lectual Relacio-
nats amb el Comerç quant a la flexibilitat per a protegir la salut pública i, en 
particular, proporcionar accés als medicaments per a tots.

3.C  Augmentar substancialment el finançament de la salut i la contractació, 
el desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal sanitari en els 
països en desenvolupament, especialment en els països menys avançats i 
els xicotets Estats insulars en desenvolupament.

3.D  Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en des-
envolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió 
dels riscos per a la salut nacional i mundial.
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OBJECTIU 4. 

GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT I PROMOURE 
OPORTUNITATS D’APRENENTATGE DURANT TOTA LA VIDA PER A TOTHOM .

4.1  Per a 2030, vetlar per que totes les xiquetes i tots els xiquets acaben els 
cicles de l’ensenyament de primària i secundària, que ha de ser gratuïta, 
equitativa i de qualitat i produir resultats escolars pertinents i eficaços.

4.2  Per a 2030, vetlar per que totes les xiquetes i xiquets tinguen accès a 
servicis d’atenció i desenvolupament en la primera infancia i a un ensenya-
ment  preescolar de qualitat , a fi d’estar preparades i preparats per a l’en-
senyament de primària.

4.3  Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els ho-
mes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, 
inclòs l’ensenyament universitari.

4.4  Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i adults que 
tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, 
per a accedir a l’ocupació, al treball decent i a ser emprenedors.

4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir 
l’accés en condicions d’igualtat de les persones vulnerables, incloses les 
persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els infants en situacions 
de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació profesional.

4.6  Per a 2030, garantir que tots els joves i almenys una proporció substan-
cial dels adults, tant homes com a dones, tinguen competències de lectura, 
escriptura i aritmètica.

4.7  Per a 2030, garantir que tots els alumnes adquirisquen els coneixements 
teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, 
entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible 
i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat entre 
els gèneres, la promoció d’una cultura de pau i no violència, la ciutadania 
mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura 
al desenvolupament sostenible, entre altres mitjans.

4.A  Construir i adequar instal.lacions escolars que responguen a les ne-
cessitats dels infants i les persones discapacitades i tinguen en compte les 
qüestions de gènere, i que oferisquen entorns d’aprenentatge segurs, no 
violents, inclusius i eficaços per a tothom.

4.B  Per a 2020, augmentar substancialment a nivell mundial el nombre de 
beques disponibles per als països en desenvolupament, en particular els 
països menys avançats, els xicotets Estats insulars en desenvolupament i 
els països d’Àfrica, perquè els seus estudiants puguen matricular-se en pro-
grames d’estudis superiors, inclosos programes de formació professional i 
programes tècnics, científics, d’enginyeria i de tecnologia de la informació i 
les comunicacions, en països desenvolupats i altres països en desenvolupa-
ment.

4.C  Per a 2030, augmentar substancialment l’oferta de mestres qualificats, 
entre altres coses mitjançant la cooperació internacional per a la forma-
ció de docents en els països en desenvolupament, especialment els països 
menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament.
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OBJECTIU 5. 

ACONSEGUIR LA IGUALTAT ENTRE ELS GÈNERES I DONAR PODER A TOTES LES 
DONES I LES XIQUETES.

5.1  Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les 
xiquetes a tot el món.

5.2  Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les xique-
tes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l’explotació sexual i altres 
tipus d’explotació.

5.3  Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç 
i forçat i la mutilació genital femenina.

5.4  Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo domésti-
co no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión 
de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así 
como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar 
y la familia, según proceda en cada país.

5.5  Vetlar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d’opor-
tunitats de lideratge a tots els nivells de l’adopció de decisions en la vida po-
lítica, econòmica i pública.

5.6  Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i els drets re-
productius, de conformitat amb el Programa d’Acció de la Conferència Inter-
nacional sobre la Població i el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de 
Beijin i els documents finals de les seues conferències d’examen.

5.A  Emprendre reformes que atorguen a les dones el dret als recursos 
econòmics en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control 
de les terres i altres béns, els serveis financers, l’herència i els recursos na-
turals, de conformitat amb les lleis nacionals.

5.B  Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia 
de la informació i les comunicacions, per a promoure l’apoderament de la 
dona.

5.C  Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure 
la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de les dones i les xiquetes a tots 
els nivells.

OBJECTIU 6.

GARANTIR LA DISPONIBILITAT D’AIGUA I LA SEUA GESTIÓ SOSTENIBLE I EL 
SANEJAMENT PER A TOTHOM.

6.1  Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un 
preu assequible per a tothom.

6.2  Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higie-
ne adequats per a tots i posar fi a la defecació a l’aire lliure, prestant especial 
atenció a les necessitats de les dones i les xiquetes i les persones en situa-
cions vulnerables.

6.3  Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la 
contaminació, l’eliminació de l’abocament i la reducció al mínim de la des-
càrrega de materials i productes químics perillosos, la reducció a la meitat 
del percentatge d’aigües residuals sense tractar i un augment substancial 
del reciclat i la reutilització en condicions de seguretat a nivell mundial.

6.4  Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels re-
cursos hídrics en tots els sectors i assegurar la sostenibilitat de l’extracció 
i el proveïment d’aigua dolça per a fer front a l’escassetat d’aigua i reduir 
substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

6.5  Per a 2030, posar en pràctica la gestió integrada dels recursos hídrics 
a tots els nivells, fins i tot mitjançant la cooperació transfronterera, segons 
siga procedent.

6.6  Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, 
inclosos els boscos, les muntanyes, els aiguamolls, els rius, els aqüífers i els 
llacs.

6.A  Per a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport prestat als 
països en desenvolupament per a la creació de capacitat en activitats i pro-
grames relatius a l’aigua i el sanejament, inclosos l’apilament i emmagat-
zematge d’aigua, la dessalinització, l’aprofitament eficient dels recursos 
hídrics, el tractament d’aigües residuals i les tecnologies de reciclatge i re-
utilització.

6.B  Recolzar i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora 
de la gestió de l’aigua i el sanejament.
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OBJECTIU 7.

GARANTIR L’ACCÉS A UNA ENERGÍA ASSEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE I 
MODERNA PER A TOTHOM.

7.1  Per a 2030, garantiar l’accés universal a serveis d’energia assequibles, 
fiables i moderns.

7.2  Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge de l’energia re-
novable en el conjunt de fonts d’energia.

7.3  Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energética.

7.A  Per a 2030, augmentar la cooperació internacional a fi de facilitar l’ac-
cés a la recerca i les tecnologies energètiques no contaminants, incloses les 
fonts d’energia renovables, l’eficiència energètica i les tecnologies avança-
des i menys contaminants de combustibles fòssils, i promoure la inversió en 
infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.

7.B  Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per a pres-
tar serveis d’energia moderns i sostenibles per a tots en els països en des-
envolupament, en particular els països menys avançats, els xicotets Estats 
insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, 
d’acord amb els seus respectius programes de suport.

OBJECTIU 8. 

PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU I SOSTENIBLE, 
L’OCUPACIÓ PLENA I PRODUCTIVA I EL TREBALL DECENT PER A TOTHOM.

8.1 Mantenir el creixement econòmic per capita de conformitat amb les cir-
cumstàncies nacionals i, en particular, un creixement del producte intern 
brut d’almenys un 7% anual en els països menys avançats.

8.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la 
diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses 
centrant l’atenció en sectors de major valor afegit i ús intensiu de mà d’obra.

8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que recolzen les 
activitats productives, la creació d’ocupació decent, l’emprenedoria, la crea-
tivitat i la innovació, i encoratjar l’oficialització i el creixement de les microem-
preses i les xicotetes i mitjanes empreses, entre altres coses mitjançant 
l’accés a serveis financers.

8.4 Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients 
dels recursos mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de 
la degradació del medi ambient, de conformitat amb el marc decennal de 
programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció, començant 
pels països desenvolupats.

8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball 
decent per a tots els homes i dones, inclosos els joves i les persones amb 
discapacitat, i la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

8.6 Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves que no estan 
empleats i no cursen estudis ni reben capacitació.

8.7 Adoptar mesures immediates i eficaces per a eradicar el treball forçós, 
posar fi a les formes modernes d’esclavitud i la tracta d’éssers humans i 
assegurar la prohibició i eliminació de les pitjors formes de treball infantil, 
inclosos el reclutament i la utilització de xiquets soldats, i, a tot tardar en 
2025, posar fi al treball infantil en totes les seues formes.

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i prote-
git per a tots els treballadors, inclosos els treballadors migrants, en particu-
lar les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

8.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a pro-
moure un turisme sostenible que cree llocs de treball i promoga la cultura i 
els productes locals.
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8.10 Enfortir la capacitat de les institucions financeres nacionals per a en-
coratjar i ampliar l’accés als serveis bancaris, financers i d’segures per a 
tothom.

8.A Augmentar el suport a la iniciativa d’ajuda per al comerç en els països 
en desenvolupament, en particular els països menys avançats, fins i tot en el 
context del Marc Integrat Millorat d’Assistència Tècnica Relacionada amb el 
Comerç per als Països Menys Avançats.

8.B Per a 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a 
l’ocupació dels joves i aplicar el Pacte Mundial per a l’Ocupació de l’Organit-
zació Internacional del Treball.

OBJECTIU 9.

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURES RESILIENTS QUE S’ADAPTEN, PROMOURE LA 
INDUSTRIALITZACIÓ INCLUSIVA I SOSTENIBLE I FOMENTAR LA INNOVACIÓ.

9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, i resilients que 
s’adepten i de qualitat, incloses infraestructures regionals i transfrontere-
res, per a recolzar el desenvolupament econòmic i el benestar humà, amb 
especial recalcament en l’accés equitatiu i assequible per a tots.

9.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar en 
2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a 
l’ocupació i al producte intern brut, d’acord amb les circumstàncies nacio-
nals, i duplicar eixa contribució en els països menys avançats.

9.3 Augmentar l’accés de les xicotetes empreses industrials i altres empre-
ses, en particular en els països en desenvolupament, als serveis financers, 
inclòs l’accés a crèdits assequibles, i la seua integració en les cadenes de 
valor i els mercats.

9.4 Per a 2030, millorar la infraestructura i reajustar les indústries perquè 
siguen sostenibles, usant els recursos amb major eficàcia i promovent 
l’adopció de tecnologies i processos industrials nets i ambientalment racio-
nals, i aconseguint que tots els països adopten mesures d’acord amb les 
seues capacitats respectives.

9.5 Augmentar la recerca científica i millorar la capacitat tecnològica dels 
sectors industrials de tots els països, en particular els països en desenvo-
lupament, entre altres coses fomentant la innovació i augmentant substan-
cialment el nombre de persones que treballen en el camp de la recerca i el 
desenvolupament per cada milió de persones, així com augmentant les des-
peses en recerca i desenvolupament dels sectors públic i privat per a 2030.

9.A Facilitar el desenvolupament d’infraestructures sostenibles i resilients  
en els països en desenvolupament amb un major suport financer, tecnològic 
i tècnic als països d’Àfrica, els països menys avançats, els països en desen-
volupament sense litoral i els xicotets Estats insulars en desenvolupament.

9.B Recolzar el desenvolupament de tecnologies nacionals, la recerca i la 
innovació en els països en desenvolupament, en particular garantint un en-
torn normatiu propici a la diversificació industrial i afegir valor als productes 
bàsics, entre altres coses.

9.C Augmentar de forma significativa l’accés a la tecnologia de la informació 
i les comunicacions i esforçar-se per facilitar l’accés universal i assequible a 
Internet en els països menys avançats a tot tardar en 2020.
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OBJECTIU 10. 
REDUIR LA DESIGUALTAT EN I ENTRE ELS PAÏSOS.

10.1 Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels 
ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana 
nacional.

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política 
de totes les persones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, 
raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, 
en particular mitjançant l’eliminació de les lleis, polítiques i pràctiques dis-
criminatòries i la promoció de lleis, polítiques i mesures adequades a eixe 
especte.

10.4 Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, 
i aconseguir progressivament una major igualtat.

10.5 Millorar la reglamentació i vigilància de les institucions i els mercats 
financers mundials i enfortir l’aplicació d’eixa reglamentació.

10.6 Vetlar per una major representació i veu dels països en desenvolupa-
ment en l’adopció de decisions en les institucions econòmiques i financeres 
internacionals perquè aquestes siguen més eficaces, fiables, responsables 
i legítimes.

10.7 Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i res-
ponsables de les persones, entre altres coses mitjançant l’aplicació de polí-
tiques migratòries planificades i ben gestionades.

10.A Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en des-
envolupament, en particular els països menys avançats, de conformitat amb 
els acords de l’Organització Mundial del Comerç.

10.B Encoratjar l’assistència oficial per al desenvolupament i els corrents 
financers, inclosa la inversió estrangera directa, per als Estats amb majors 
necessitats, en particular els països menys avançats, els països d’Àfrica, els 
xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupa-
ment sense litoral, d’acord amb els seus plans i programes nacionals.

10.C Per a 2030, reduir a menys del 3% els costos de transacció de les re-
meses de la població migrant i eliminar els canals d’enviament de remeses 
amb un cost superior al 5%.

OBJECTIU 11. 

ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS I ELS ASSENTAMENTS HUMANS SIGUEN INCLU-
SIUS, SEGURES, RESILIENTS I SOSTENIBLES.

11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i ser-
veis bàsics adequats, segurs i assequibles i millorar els barris marginals.

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, as-
sequibles, accessibles i sostenibles per a tots i millorar la seguretat vial, 
en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, prestant especial 
atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, 
els infants, les persones amb discapacitat i les persones d’edat.

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capaci-
tat per a una planificació i gestió participatives, integrades i sostenibles dels 
assentaments humans en tots els països.

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultu-
ral i natural del món.

11.5 Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts i de per-
sones afectades pels desastres, inclosos els relacionats amb l’aigua, i reduir 
substancialment les pèrdues econòmiques directes vinculades al producte 
intern brut mundial causades pels desastres, posant l’accent principalment 
en la protecció dels pobres i les persones en situacions vulnerables.

11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, 
fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l’aire i la gestió de les deixa-
lles municipals i d’un altre tipus.

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics 
segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les 
persones d’edat i les persones amb discapacitat.

11.A Recolzar els vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les 
zones urbanes, periurbanes i rurals mitjançant l’enfortiment de la planifica-
ció del desenvolupament nacional i regional.

11.B Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assen-
taments humans que adopten i adoptar polítiques i plans integrats per a pro-
moure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i 
l’adaptació a ell i l’adaptació davant els desastres, i desenvolupar i posar en 
pràctica, d›acord amb el Marc de Sendai per a la Reducció del Risc de De-
sastres 2015-2030, la gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells.

11.C Proporcionar suport als països menys avançats, fins i tot mitjançant 
l’assistència financera i tècnica, perquè puguen construir edificis sostenibles 
i resilients utilitzant materials locals.
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 OBJECTIU 12. 

GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLES.

12.1 Aplicar el Marc Decenal de Programes sobre Modalitats de Consum i Pro-
ducció Sostenibles, amb la participació de tots els països i sota el lideratge dels 
països desenvolupats, tenint en compte el grau de desenvolupament i les capa-
citats dels països en desenvolupament.

12.2 Per a 2030, aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el desaprofitament mundial d’aliments per 
capita en la venda al detall i a nivell dels consumidors i reduir les pèrdues d’ali-
ments en les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues posteriors 
a les collites.

12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes 
químics i de totes les deixalles al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb 
els marcs internacionals convinguts, i reduir de manera significativa el seu al-
liberament a l’atmosfera, l’aigua i el sòl a fi de reduir al mínim els seus efectes 
adversos en la salut humana i el medi ambient.

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de deixalles mi-
tjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.6 Encoratjar a les empreses, especialment les grans empreses i les em-
preses transnacionals, al fet que adopten pràctiques sostenibles i incorporen 
informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.

12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguen sostenibles, de 
conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

12.8 Per a 2030, vetlar per que les persones de tot el món tinguen informació i 
coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida 
en harmonia amb la naturalesa.

12.A Recolzar als països en desenvolupament en l’enfortiment de la seua ca-
pacitat científica i tecnològica a fi d’avançar cap a modalitats de consum i pro-
ducció més sostenibles.

12.B Elaborar i aplicar instruments que permeten seguir de prop els efectes en 
el desenvolupament sostenible amb la intenció d’aconseguir un turisme soste-
nible que cree llocs de treball i promoga la cultura i els productes locals.

12.C Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que encorat-
gen el consum antieconòmic mitjançant l’eliminació de les distorsions del mer-
cat, d’acord amb les circumstàncies nacionals, fins i tot mitjançant la reestruc-
turació dels sistemes tributaris i l’eliminació gradual dels subsidis perjudicials, 
quan existisquen, perquè es pose de manifest el seu impacte ambiental, tenint 
plenament en compte les necessitats i condicions particulars dels països en des-
envolupament i reduint al mínim els possibles efectes adversos en el seu desen-
volupament, de manera que es protegisca als pobres i les comunitats afectades.

OBJECTIU 13. 

ADOPTAR MESURES URGENTS PER A COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC I ELS SEUS 
EFECTES* 
(* RECONEIXENT QUE LA CONVENCIÓ MARC DE LES NACIONS UNIDES SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC ÉS EL 
PRINCIPAL FÒRUM INTERGOVERNAMENTAL INTERNACIONAL PER A NEGOCIAR LA RESPOSTA MUNDIAL 
AL CANVI CLIMÀTIC).

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats 
amb el clima i els desastres naturals en tots els països.

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estra-
tègies i plans nacionals.

13.3 Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional 
en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a ell, la reducció 
dels seus efectes i l’alerta primerenca.

13.A Posar en pràctica el compromís adquirit pels països desenvolupats que 
són part en la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic 
amb l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals 
per a l’any 2020, procedents de totes les fonts, a fi d’atendre a les necessitats 
dels països en desenvolupament, en el context d’una feina significativa de 
mitigació i d’una aplicació transparent, i posar en ple funcionament el Fondo 
Verd per al Clima capitalitzant-ho al més prompte possible.

13.B Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de planificació i 
gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic en els països menys avançats 
i els xicotets Estats insulars en desenvolupament, centrant-se en particular 
en les dones, els joves i les comunitats locals i marginades.
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OBJECTIU 14. 

CONSERVAR I UTILITZAR EN FORMA SOSTENIBLE ELS OCEANS, ELS MARS I ELS 
RECURSOS MARINS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

14.1 Per a 2025, prevenir i reduir de manera significativa la contaminació 
marina de tot tipus, en particular la contaminació produïda per activitats 
realitzades en terra ferma, inclosos els detrits marins i la contaminació per 
nutrients.

14.2 Per a 2020, gestionar i protegir de manera sostenible els ecosistemes 
marins i costaners amb la intenció d’evitar efectes nocius importants, fins i 
tot mitjançant l’enfortiment de la seua resiliència, i adoptar mesures per a 
restaurar-los a fi de restablir la salut i la productivitat dels oceans.

14.3 Reduir al mínim els efectes de l’acidificació dels oceans i fer-los front, 
fins i tot mitjançant la intensificació de la cooperació científica a tots els ni-
vells.

14.4 Per a 2020, reglamentar eficaçment l’explotació pesquera i posar fi a la 
pesca excessiva, la pesca il.legal, la pesca no declarada i no reglamentada i 
les pràctiques de pesca destructives, i aplicar plans de gestió amb fonament 
científic a fi de restablir les poblacions de peixos en el termini més breu pos-
sible, almenys a nivells que puguen produir el màxim rendiment sostenible 
d’acord amb les seues característiques biològiques.

14.5 Per a 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i mari-
nes, de conformitat amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la 
base de la millor informació científica disponible.

14.6 Per a 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que con-
tribueixen a la capacitat de pesca excessiva i la sobreexplotació pesquera, 
eliminar les subvencions que contribueixen a la pesca il.legal, no declarada 
i no reglamentada i abstenir-se d’introduir noves subvencions d’eixa índole, 
reconeixent que la negociació sobre les subvencions a la pesca en el marc 
de l’Organització Mundial del Comerç ha d’incloure un tracte especial i di-
ferenciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països 
menys avançats (Tenint en compte les negociacions en curs de l’Organitza-
ció Mundial del Comerç, el Programa de Doha per al Desenvolupament i el 
mandat de la Declaració Ministerial d’Hong Kong).

14.7 Per a 2030, augmentar els beneficis econòmics que els xicotets Estats 
insulars en desenvolupament i els països menys avançats reben de l’ús sos-
tenible dels recursos marins, en particular mitjançant la gestió sostenible de 
la pesca, l’aqüicultura i el turisme.

14.A Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de 
recerca i transferir la tecnologia marina, tenint en compte els criteris i di-
rectrius per a la transferència de tecnologia marina de la Comissió Oceano-
gràfica Intergovernamental, a fi de millorar la salut dels oceans i potenciar 
la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament dels països en 
desenvolupament, en particular els xicotets Estats insulars en desenvolupa-
ment i els països menys avançats.

14.B Facilitar l’accés dels pescadors artesanals en xicoteta escala als re-
cursos marins i els mercats.

14.C Millorar la conservació i l’ús sostenible dels oceans i els seus recursos 
aplicant el dret internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides 
sobre el Dret del Mar, que proporciona el marc jurídic per a la conservació i 
la utilització sostenible dels oceans i els seus recursos, com es recorda en el 
paràgraf 158 del document “El futur que volem”.
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OBJECTIU 15. 
PROTEGIR, RESTABLIR I PROMOURE L’ÚS SOSTENIBLE DELS ECOSISTEMES TE-
RRESTRES, GESTIONAR ELS BOSCOS DE FORMA SOSTENIBLE DELS BOSCOS, 
LLUITAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓ, DETENIR I INVERTIR LA DEGRADACIÓ DE 
LES TERRES I POSAR FRE A LA PÈRDUA DE LA DIVERSITAT BIOLÓGICA.

15.1 Per a 2020, vetlar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels 
ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua dolça i els serveis que 
proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones 
àrides, d’acord amb les obligacions contretes en virtut d’acords internacionals.

15.2 Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar 
fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar el repobla-
ment i la reforestació a nivell mundial.

15.3 Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls de-
gradats, incloses les terres afectades per la desertificació, la sequera i les inunda-
cions, i procurar aconseguir un món amb una degradació neutra del sòl.

15.4 Per a 2030, vetlar per la conservació dels ecosistemes muntanyencs, inclo-
sa la seua diversitat biològica, a fi de millorar la seua capacitat de proporcionar 
beneficis essencials per al desenvolupament sostenible.

15.5 Adoptar mesures urgents i significatives per a reduir la degradació dels 
hàbitats naturals, detenir la pèrdua de la diversitat biològica i, per a 2020, protegir 
les espècies amenaçades i evitar la seua extinció.

15.6 Promoure la participació justa i equitativa en els beneficis que es deriven de 
la utilització dels recursos genètics i promoure l’accés adequat a eixos recursos, 
com s’ha convingut internacionalment.

15.7 Adoptar mesures urgents per a posar fi a la caça furtiva i el tràfic d’espècies 
protegides de flora i fauna i abordar la demanda i l’oferta il.legals de productes 
silvestres.

15.8 Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies exòti-
ques invasores i reduir de forma significativa els seus efectes en els ecosistemes 
terrestres i aquàtics i controlar o eradicar les espècies prioritàries.

15.9 Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i la diversitat biològica en la 
planificació nacional i local, els processos de desenvolupament, les estratègies 
de reducció de la pobresa i la comptabilitat.

15.A Mobilitzar i augmentar de manera significativa els recursos financers pro-
cedents de totes les fonts per a conservar i utilitzar de forma sostenible la diver-
sitat biològica i els ecosistemes.

15.B Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a 
tots els nivells per a finançar la gestió forestal sostenible i proporcionar incentius 
adequats als països en desenvolupament perquè promoguen aquesta gestió, en 
particular amb la intenció de la conservació i la reforestació.

15.C Augmentar el suport mundial a la lluita contra la caça furtiva i el tràfic d’es-
pècies protegides, en particular augmentant la capacitat de les comunitats lo-
cals per a promoure oportunitats de subsistència sostenibles.

OBJECTIU 16. 
PROMOURE SOCIETATS PACÍFIQUES I INCLUSIVES PER AL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE, FACILITAR L’ACCÉS A LA JUSTÍCIA PER A TOTHOM  I CREAR INSTI-
TUCIONS EFICACES, RESPONSABLES I INCLUSIVES A TOTS ELS NIVELLS.

16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de 
mortalitat connexes a tot el món.

16.2 Posar fi al maltractament, l’explotació, la tracta, la tortura i totes les 
formes de violència contra els infants.

16.3 Promoure l’estat de dret en els plànols nacional i internacional i garan-
tir la igualtat d’accés a la justícia per a tothom.

16.4 Per a 2030, reduir de manera significativa els corrents financers i d’ar-
mes il.lícites, enfortir la recuperació i devolució de béns robats i lluitar contra 
totes les formes de delinqüència organitzada.

16.5 Reduir substancialment la corrupció i el suborn en totes les seues for-
mes.

16.6 Crear institucions eficaces, responsables i transparents a tots els ni-
vells.

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representati-
ves que responguen a les necessitats a tots els nivells.

16.8 Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les 
institucions de governança mundial.

16.9 Per a 2030, proporcionar accés a una identitat jurídica per a tots, en 
particular mitjançant el registre de naixements.

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fona-
mentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

16.A Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la 
cooperació internacional, amb la intenció de crear capacitat a tots els nivells, 
en particular en els països en desenvolupament, per a prevenir la violència i 
combatre el terrorisme i la delinqüència.

16.B Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del 
desenvolupament sostenible.
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OBJECTIU 17. 
ENFORTIR ELS MITJANS D’EXECUCIÓ I REVITALITZAR L’ALIANÇA MUNDIAL PER 
AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

FINANCES

17.1 Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la pres-
tació de suport internacional als països en desenvolupament, amb la finalitat 
de millorar la capacitat nacional per a recaptar ingressos fiscals i d’una altra 
índole.

17.2 Vetlar per que els països desenvolupats complisquen totalment els 
seus compromisos en relació amb l’assistència oficial per al desenvolupa-
ment, inclòs el compromís de nombrosos països desenvolupats d’aconse-
guir l’objectiu de destinar el 0,7% de l’ingrés nacional brut a l’assistència 
oficial per al desenvolupament i del 0,15% al 0,20% de l’ingrés nacional brut 
a l’assistència oficial per al desenvolupament dels països menys avançats; i 
encoratjar als proveïdors d’assistència oficial per al desenvolupament al fet 
que consideren fixar una meta per a destinar almenys el 0,20% de l’ingrés 
nacional brut a l’assistència oficial per al desenvolupament dels països men-
ys avançats.

17.3 Mobilitzar recursos financers addicionals procedents de múltiples 
fonts per als països en desenvolupament.

17.4 Ajudar als països en desenvolupament a aconseguir la sostenibilitat del 
deute a llarg termini amb polítiques coordinades orientades a fomentar el 
finançament, l’alleujament i la reestructuració del deute, segons com per-
tocarà, i fer front al deute extern dels països pobres molt endeutats a fi de 
reduir l’endeutament excessiu.

17.5 Adoptar i aplicar sistemes de promoció de les inversions en favor dels 
països menys avançats.

TECNOLOGIA

17.6 Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud 
i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació i l’accés a elles i 
augmentar l’intercanvi de coneixements en condicions mútuament convin-
gudes, entre altres coses millorant la coordinació entre els mecanismes 
existents, en particular en l’àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un 
mecanisme mundial de facilitació de la tecnología.

17.7 Promoure el desenvolupament de tecnologies ecològicament racio-
nals i la seua transferència, divulgació i difusió als països en desenvolupa-
ment en condicions favorables, fins i tot en condicions concessionàries i pre-
ferencials, per mutu acord.

17.8 Posar en ple funcionament, a tot tardar en 2017, el banc de tecnologia 
i el mecanisme de suport a la ciència, la tecnologia i la innovació per als paï-
sos menys avançats i augmentar la utilització de tecnologia instrumental, en 
particular de la tecnologia de la informació i les comunicacions.

CREACIÓ DE CAPACITAT

17.9 Augmentar el suport internacional a l’execució de programes de fo-
ment de la capacitat eficaces i amb objectius concrets en els països en des-
envolupament a fi de recolzar els plans nacionals orientats a aplicar tots els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, fins i tot mitjançant la cooperació 
Nord-Sud, Sud-Sud i triangular.

COMERCIO

17.10 Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en nor-
mes,obert, no discriminatori i equitatiu en el marc de l’Organització Mundial 
del Comerç, fins i tot mitjançant la conclusió de les negociacions conforme-
ment al seu Programa de Doha per al Desenvolupament.

17.11 Augmentar de manera significativa les exportacions dels països en 
desenvolupament, en particular amb la intenció de duplicar la participació 
dels països menys avançats en les exportacions mundials per a 2020.

17.12 Aconseguir la consecució oportuna de l’accés als mercats, lliure de 
drets i de contingents, de manera duradora per a tots els països menys 
avançats, de conformitat amb les decisions de l’Organització Mundial del 
Comerç, entre altres coses vetlant per que les normes d’origen preferen-
cials aplicables a les importacions dels països menys avançats siguen trans-
parents i senzilles i contribuïsquen a facilitar l’accés als mercats.

QÜESTIONS SISTÈMIQUES
COHERÈNCIA NORMATIVA I INSTITUCIONAL

17.13 Augmentar l’estabilitat macroeconòmica mundial, fins i tot mitjançant 
la coordinació i coherència normativa.

17.14 Millorar la coherència normativa per al desenvolupament sostenible.

17.15 Respectar el lideratge i el marge normatiu de cada país per a establir 
i aplicar polítiques orientades a l’eradicació de la pobresa i la promoció del 
desenvolupament sostenible.
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ALIANCES ENTRE MÚLTIPLES INTERESSATS

17.16 Enfortir l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, com-
plementada per aliances entre múltiples interessats que mobilitzen i promo-
guen l’intercanvi de coneixements, capacitat tècnica, tecnologia i recursos 
financers, a fi de recolzar l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible en tots els països, en particular els països en desenvolupament.

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en les esferes 
pública, pública-privada i de la societat civil, aprofitant l’experiència i les es-
tratègies d’obtenció de recursos de les associacions.

DADES, SUPERVISIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES

17.18 Per a 2020, millorar la prestació de suport per al foment de la capa-
citat als països en desenvolupament, inclosos els països menys avançats i 
els xicotets Estats insulars en desenvolupament, amb la intenció d’augmen-
tar de forma significativa la disponibilitat de dades oportunes, fiables i d’alta 
qualitat desglossats per grups d’ingressos, gènere, edat, raça, origen ètnic, 
condició migratòria, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característi-
ques pertinents en els contextos nacionals.

17.19 Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors 
que permeten mesurar progressos assolits en matèria de desenvolupa-
ment sostenible i que complementen els utilitzats per a mesurar el producte 
intern brut, i recolzar el foment de la capacitat estadística en els països en 
desenvolupament. (ONU, 2015, 17-32.).

Els ODS aprofiten els èxits dels Objectius de Desenvolupament del Mil.lenni (ODM) i trac-
ten d’anar més enllà per a posar fi a la pobresa en totes les seues formes. Els nous objectius 
presenten la singularitat d’instar a tots els països, ja siguen rics, pobres o d’ingressos mitjans, 
a adoptar mesures per a promoure la prosperitat al mateix temps que protegeixen el planeta. 
Reconeixen que les iniciatives per a posar fi a la pobresa han d’anar de la mà d’estratègies 
que afavorisquen el creixement econòmic i aborden una sèrie de necessitats socials, entre 
les quals cal assenyalar l’educació, la salut, la protecció social i les oportunitats d’ocupació, 
alhora que lluiten contra el canvi climàtic i promouen la protecció del medi ambient. A més, 
l’elaboració de l’Agenda 2030 es va realitzar mitjançant un procés participatiu de llarg abast.

Un dels trets que han caracteritzat el procés de definició i adopció de l’Agen-
da 2030 per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
és que va ser molt més participatiu i inclusiu que el dels Objectius de Desen-
volupament del Mil.lenni (ODM) l’any 2000. Mentre que aquests últims van ser 
elaborats en els despatxos d’un reduït grup d’experts i científics, en la gene-
ració dels ODS van participar més d’un milió de persones aportant diversos i 
heterogenis punts de vista. Es van organitzar consultes nacionals i regionals, 
articulades entorn de diferents temes i discussions online amb les aportacions 
de múltiples parts implicades procedents de governs, societat civil, el sector 
privat, l’acadèmia, think tanks i mitjans de comunicació a tot el món. El procés 
de consultes va incloure també una xarxa virtual interactiva d’abast mundial 
denominada.The World We Want. (Ayuso, 2017, 1).

Malgrat que els ODS no són jurídicament obligatoris, s’espera que els governs els adopten com a pro-
pis i establisquen marcs nacionals per a l’assoliment dels 17 objectius, és a dir cada país ha d’elaborar un 
pla per a aconseguir els ODS. Els països tenen la responsabilitat primordial del seguiment i examen dels 
progressos aconseguits en el compliment dels objectius, per a açò serà necessari recopilar dades de qua-
litat, accessibles i oportunes. Les activitats regionals de seguiment i examen es basaran en anàlisis duts 
a terme a nivell nacional i contribuiran al seguiment i examen a nivell mundial. L’èmfasi en la rendició de 
comptes per part de cada país és nou i pretén ser la principal garantia de compliment dels ODS. 
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Per a facilitar el seguiment dels ODS s’ha establit una bateria de 232 indicadors, aprovada al març 2016, 
i un mecanisme de seguiment a escala nacional, regional i global davant Nacions Unides que permetrà 
mesurar si estem aconseguint o no els compromisos presos per la comunitat internacional en aprovar 
l’Agenda 2030. D’aquesta manera es millora la transparència i es facilita el treball de control que la socie-
tat civil pot fer, incidint en els Estats en cas d’incompliment dels ODS. L’article 77 de l’Agenda 2030 esta-
bleix el compromís de tots els països de realitzar exàmens periòdics dels progressos assolits, elaborant 
informes nacionals (ONU, 2015). Aquests exàmens es denominen “Examen Nacional Voluntari”.

Els detalls de cada ODS i de les seues metes i indicadors, es poden consultar en la pàgina web de l’Or-
ganització de les Nacions Unides: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/.

A Espanya, el govern ha creat un òrgan específic per a la implementació dels Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible, obeint als compromisos contrets en signar l’Agenda. Aquest òrgan es diu Grup d’Alt 
Nivell per a l’Agenda 2030 i va ser creat per la Resolució de 13 d’octubre de 2017, de la Secretaria d’Estat 
de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i el Carib. Si bé l’aprovació de l’Agenda 2030 va tenir lloc 
en 2015, el Govern d’Espanya va crear el Grup d’Alt Nivell per a l’Agenda 2030 en 2017, dos anys més tard. 
El grup d’alt nivell té per objectius coordinar la posició espanyola i les actuacions necessàries per al com-
pliment de l’agenda, així com preparar les avaluacions d’Espanya davant el Fòrum Polític d’Alt Nivell sobre 
Desenvolupament Sostenible dels objectius de l’Agenda 2030 del Consell Econòmic i Social de l’Organit-
zació de Nacions Unides (ECOSOC), que és l’òrgan a càrrec del seguiment de l’Agenda 2030 a nivell global. 
En el capítol “2 Per què treballar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible en les biblioteques?” es 
detallen les funcions del Grup d’Alt Nivell per a l’Agenda 2030 del govern d’Espanya.

Els ODS són diferents dels ODM des de diversos punts de vista. Hi ha dues diferències sobre les quals 
ens sembla important reflexionar: el caràcter universal de l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible 
i la importància del medi ambient, en particular del canvi climàtic, en els ODS.

1.2.3 EL CARÀCTER UNIVERSAL I INCLUSIU DE L’AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE.

Tal com destaquen un grup d’Organitzacions No Governamentals espanyoles que formen part del col.
lectiu “Futuro en común”, la universalitat dels objectius implica que les metes acordades són aplicables 
a tots els països i suposa que tots els governs hagen de posar els mitjans i mesures addicionals perquè 
aquestes es complisquen tant a nivell internacional com en els seus propis països (CONGDE/ FUTURO EN 
COMÚN, 2016).

La crisi financera, econòmica i social que des de 2008 afecta als països del Sud d’Europa és un exemple 
clar que la pobresa, la desocupació i les dificultats d’accés a serveis i subministraments bàsics i essen-
cials no són prerrogativa dels països que coneixem com “en desenvolupament” o “pobres”. L’augment de 
la desigualtat en els països afectats per la crisi econòmica financera, econòmica i social començada en 
2008 ha condemnat moltes persones a viure en situació de vulnerabilitat crònica. El que ha passat posa de 
manifest que en el context actual els problemes són globals i comuns, així com les solucions. El caràcter 
universal de l’Agenda 2030 comporta un reconeixement implícit que no hi ha cap país a resguard dels pro-
blemes del desenvolupament, que estan sent generats pel model i l’ordre internacional actual. La segona 
és que suposa un reconeixement de la necessitat que existisca coherència entre les polítiques públiques 
considerades domèstiques i aquelles de dimensió més internacional, així com de la importància de les 
sinergies que puguen generar-se entre elles. L’anterior pot servir, a més, per a reforçar el sentiment de 
treball compartit i cooperatiu entre els països, contribuir a generar suports a favor d’una cooperació inter-
nacional horitzontal, generar una consciència solidària de ciutadania global, i a impulsar la coherència de 
polítiques per al desenvolupament sostenible (CONGDE/ FUTURO EN COMÚN, 2016). 

La universalitat de l’Agenda 2030 implica que tots els països l’han d’aplicar, alineant les seues políti-
ques públiques per a assegurar el compliment dels ODS. Ja no es tracta d’objectius, com el van ser els 
ODM, per als països pobres, sinó d’objectius compartits i comuns a tots els països que s’aplicaran d’acord 
a les diferències de les circumstàncies nacionals.

L’augment de la desigualtat a nivell global és un dels trets de l’evolució del context soci-econòmic dels 
últims decennis. La desigualtat ja no és solament una qüestió de diferències entre països (països del nord 
versus països del sud, països desenvolupats versus països en desenvolupament). Tal com s’ha esmentat, 
la desigualtat afecta de forma cada vegada més accentuada a tots els països, per la qual cosa ens trobem 
amb molts “suds” i “nords” dins dels propis països.

Donada la magnitud de l’increment de la concentració de la riquesa, la mono-
polització d’oportunitats i la desigualtat en la representació política suposen una 
tendència greu i preocupant. Per exemple: Quasi la meitat de la riquesa mundial 
està en mans de només el 1% de la població. La riquesa del 1% de la població 
més rica del món ascendeix a 110 bilions de dòlars, una xifra 65 vegades major 
que el total de la riquesa que posseeix la meitat més pobra de la població mun-
dial. La meitat més pobra de la població mundial posseeix la mateixa riquesa que 
les 85 persones més riques del món. Set de cada deu persones viuen en països 
on la desigualtat econòmica ha augmentat en els últims 30 anys. El 1% més ric 
de la població ha vist com s’incrementava la seua participació en la renda entre 
1980 i 2012 en 24 dels 26 països dels quals tenim dades. (Oxfam International, 
2014, 2-3).

És per açò que l›Agenda 2030 posa èmfasi en el seu enfocament inclusiu i posa el focus en què en l’as-
soliment dels ODS “ningú ha de quedar-se arrere”, al com es pot sumar «No deixar cap lloc arrere» que 
informa el compromís global i suposa arribar fins a l’últim racó del planeta (Ayuso, 2017, 2). L’increment de 
la desigualtat no és l’únic motiu pel qual l’Agenda 2030 és universal i comuna a tots els països. Els reptes 
mediambientals, entre ells el canvi climàtic, són problemes globals que encarnen la interdependència 
entre països i la necessitat d’actuar de manera conjunta i coordinada per a assegurar un planeta vivible a 
les futures generacions. Per la seua importància, dediquem el següent capítol a aquest tema. 
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1.2.4 LA IMPORTÀNCIA DEL MEDI AMBIENT, EN PARTICULAR DEL CANVI CLIMÀTIC, EN ELS 
ODS.

L’augment de la desigualtat i les seues apressants conseqüències socials no són l’únic motiu del 
caràcter universal de l’Agenda 2030 i de la necessitat d’aplicar els ODS en tots els països i no solament en 
els més pobres. Altres problemàtiques globals, en particular de caràcter mediambiental, depenen d’una 
actuació conjunta, coordinada i decidida de tots els països. Una d’aquestes problemàtiques és el canvi 
climàtic i l’Agenda 2030 posa molta èmfasi en açò.  

És la primera vegada que una agenda internacional de primer ordre connecta de manera central les 
qüestions de desenvolupament amb les qüestions ambientals (CONGDE/ FUTUR EN COMÚ, 2016). De fet, 
el nom mateix de l’agenda (“Agenda 2030 de desenvolupament sostenible”) fa referència directa al caràc-
ter sostenible que ha de tenir el desenvolupament a nivell global. Tal com s’ha explicat anteriorment, la 
sostenibilitat té tres components, l’econòmica, la social i la mediambiental.

L’Agenda 2030, en tindre especialment consideració la lluita contra el canvi climàtic, es connecta amb 
una altra gran fita assolida a nivell internacional en 2015, l’aprovació de l’Acord de París. 

La importància que els ODS atorguen al canvi climàtic es deu al fet que aquest fenomen posa en risc 
l’assoliment de tots els ODS i la continuïtat dels nostres sistemes socioeconòmics. En aquest sentit, 
l’Agenda 2030 preveu un ODS específic que es refereix al canvi climàtic (l’ODS 13) i, a més, moltes metes 
d’uns altres ODS fan referència a açò. De fet, només si considerem els efectes del canvi climàtic en cada 
àmbit del desenvolupament sostenible podrem aconseguir els ODS, perquè en cada sector caldrà prendre 
mesures específiques per a adaptar-nos a les conseqüències ja inevitables del canvi climàtic. Lluitar amb 
el canvi climàtic significa reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (diòxid de carboni, etc.) i adap-
tar-se als seus efectes, que són ja inevitables (sequeres, augment de les temperatures, etc.).

En la redacció dels ODS 13 i les seues metes, l’Agenda 2030 fa referència expressa a l’Acord de París 
contra el canvi climàtic.

L’acord de París va ser signat en 2015 en el marc de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre 
el Canvi Climàtic (CMNUCC). La CMNUCC és l’acord internacional de lluita contra el canvi climàtic i conté 
objectius generals de mitigació i adaptació al canvi climàtic, però manca de per si mateix de compromisos 
vinculants i quantificats de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’adaptació al canvi 
climàtic. Ja que la CMNUCC no inclou compromisos vinculants i quantificats, en el marc de la Convenció 
es va signar en 1997 el Protocol de Kyoto. El Protocol de Kyoto va ser un dels instruments jurídics inter-
nacionals de lluita contra el canvi climàtic més importants, doncs contenia compromisos quantificats i 
de compliment obligatori de reducció de les emissions d’alguns gasos d’efecte hivernacle. Aquests com-
promisos van ser assumits per alguns països industrialitzats, per ser els principals responsables de les 
emissions, van començar en 2008 i van acabar en 2012. Una vegada acabat el període 2008-2012 uns pocs 
països van decidir ampliar el Protocol de Kyoto però la majoria va quedar lliure de qualsevol compromís 
de mitigació del canvi climàtic. La comunitat internacional va engegar llargues i complexes negociacions 
per a arribar a un acord que, sempre en el marc de la CMNUCC, establira nous objectius de reducció de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle. En 2015 finalment es va aconseguir signar un nou acord, amb 
molt més consens que el que es va aconseguir amb el Protocol de Kyoto, es tracta de l’Acord de París. De 
fet, L’acord de París és el primer acord des de la Convenció Marc, de caràcter realment global. L’acord de 
París pretén mantenir l’augment de la temperatura mitjana mundial molt per baix de 2 ºC pel que fa als 
nivells preindustrials, i prosseguir els esforços per a limitar aquest augment de la temperatura a 1,5 ºC pel 
que fa als nivells preindustrials, reconeixent que així es reduirien considerablement els riscos i els efectes 
del canvi climàtic. El llindar dels 2º C és el límit indicat pels científics per a evitar efectes incontrolables i 
catastròfic del canvi climàtic. L’acord de Paris determina que “totes les parts han d’emprendre i comu-
nicar esforços ambiciosos” de reducció de les emissions, però cadascun sobre la base del seu nivell de 
desenvolupament. La mitigació és finalment un compromís obligatori de tots els països, encara que per les 
responsabilitats actuals i històriques, l’acord de París deixa ben clar que els països més rics, que són els 
que emeten més gasos d’efecte hivernacle, han de reduir més les seues emissions. L’expressió “a la llum 
de les diferents circumstàncies nacionals” és clau per a entendre com l’Acord de París interpreta i aplica 

el principi de les responsabilitats diferenciada, d’acord a una visió dinàmica i flexible del mateix, totalment 
coherent amb l’abast del mitjà-llarg termini de l’acord. Segons l’acord de Paris, els països han d’aconse-
guir que les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle aconseguisquen el seu punt màxim al més 
prompte possible, tenint present que els països en desenvolupament tardaran més a aconseguir-ho, i a 
partir d’aquest moment reduir ràpidament les emissions de gasos d’efecte hivernacle, per a aconseguir 
un equilibri entre les emissions antropógèniques per les fonts i l’absorció antropògena pels albellons en 
la segona meitat del segle, sobre la base de l’equitat i en el context del desenvolupament sostenible i dels 
esforços per eradicar la pobresa. És a dir, entre 2050 i 2100 la diferència entre les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle en l’atmosfera i la quantitat de gasos d’efecte hivernacle segrestada pels albellons 
de carboni haurà de ser “0”, aconseguir un balanç net nul que significa que no estaríem alliberant “nous” 
gasos d’efecte hivernacle en l’atmosfera (Ruiz Sanjuan et Al., 2017).

L’acord de París i l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible té diversos punts en comú. En primer 
lloc, l’ODS 13 té a veure amb l’acció climàtica i “remitent” expressament a l’acord de París per a la seua 
implementació. A més, l’enfocament d’ambdues agendes és semblat: tal com els ODS són objectius co-
muns per a tots els països, així també l’acord de París compromet tots els països a reduir les seues emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle i a adaptar-se a l’efecte del canvi climàtic. 

Per a aprofundir el canvi climàtic, les seues conseqüències i les polítiques per a lluitar contra aquest 
problema, remetem a l’àmplia literatura existent sobre el tema, eficaçment resumida en l’estudi publicat 
per la Fundación MUSOL “Cambio Climático y Desarrollo. Implicaciones del Cambio Climático en la Coo-
peración para el Desarrollo” (Filippi, 2016).

En resum, tant l’acord de París com l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible apunten a alguna 
cosa fonamental. L’envergadura de les problemàtiques econòmiques, socials i ambientals requereixen 
una estreta col.laboració entre països i el caràcter global d’aquests temes subratllen la interdependèn-
cia dels territoris i la necessitat d’una vertadera ciutadania global que adopte nous patrons de consum i 
producció, que participe en les decisions i en les polítiques públiques locals, nacionals, regionals i globals 
d’acord a les directrius del desenvolupament sostenible. 

Cal especificar que l’Agenda 2030 no es vincula solament a l’Acord de París. El caràcter ampli i global 
de l’Agenda 2030 fa que els ODS servisquen de “paraigües” a moltes altres agendes internacionals apro-
vades en el marc de les Nacions Unides, tal com l’Agenda d’Acció d’Addis Abeba (aprovada en 2015, sobre 
finançament del desenvolupament sostenible), Marc de Sendai per a la Reducció del Risc de Desastres 
(aprovat en 2015), la Nova Agenda Urbana (aprovada en 2016).
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1.2.5 ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I ELS DRETS HUMANS.

L’agenda 2030 de desenvolupament sostenible és una declaració internacional aprovada en el marc 
de les Nacions Unides de gran valor, que suposa un compromís polític unànime, però no legal, dirigit a 
orientar les polítiques públiques d’acord als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Respecte a si és o no una norma jurídica que obliga als seus destinataris, aques-
ta és una qüestió El Consultor dels Ajuntaments nº 20/2016, de 30 d’octubre, Nº 
20, 30 d’oct. de 2016, Editorial Wolters Kluwer 6 / 15 que en el nostre ordenament 
jurídic planteja pocs dubtes: L’art. 96 de la Constitució estableix que «els tractats 
internacionals vàlidament celebrats, una vegada publicats oficialment a Espan-
ya, formaran part de l’ordenament intern. Les seues disposicions només podran 
ser derogades, modificades o suspeses en la forma prevista en els propis trac-
tats o d’acord amb les normes generals del Dret internacional». Si açò és així per 
als Tractats, no hi ha dubte que subscriure una declaració, que és una resolució 
de rang molt inferior a un Tractat, l’Agenda 2030, no forma part del nostre dret 
intern i per tant no tindria caràcter obligatori (García Maties, 2016, 6-7).

L’Agenda 2030 guarda una estreta relació amb la Declaració Universal de Drets Humans, proclamada 
per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, que ha servit de referència per 
a l’elaboració de moltes constitucions de països de tot el món i per a tractats regionals sobre drets humans 
de caràcter vinculant. Entre uns altres, cal esmentar el Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets 
Humans i de les Llibertats Fonamentals (o Convenció Europea de Drets Humans), que va ser ratificat per 
Espanya el 24 de novembre de 1977 i per tant és vinculant en aquest país.

Els ODS no substitueixen els drets humans sinó desenvolupen les metes i els indicadors per a la seua 
concreta aplicació. La varietat i amplitud sectorial dels ODS cobreix la pràctica totalitat dels drets humans, 
tant els drets civils i polítics, com els drets socials, culturals, mediambientals i econòmics.

L’Institut danés de drets humans ha elaborat una eina web, gratuïta i disponible en castellà, per a trobar 
la relació entre ODS i drets humans anomenada “La guía de los derechos humanos a los ODS”, disponible 
a la web http://sdg.humanrights.dk/es/targets2 . Gràcies a aquesta eina es pot identificar fàcilment la relació 
entre ODS i metes i drets humans amb referència a les declaracions i tractats que enuncien els drets 
referits.

A continuació, reportem un resum de les relacions entre ODS i drets humans.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMNET SOSTENIBLE DRETS HUMANS RELACIONATS

OBJECTIU 1. POSAR FI A LA POBRESA EN TOTES LES SEUES FORMES A TOT EL MÓN

Les metes inclouen eradicar la 
pobresa extrema; implementar 
mesures de protecció social; 
i garantir la igualtat d’accés 
d’homes i dones als recursos 
econòmics

Dret a un nivell de vida adequat
DUDH Art. 25; ICESCR art. 11; CRC art. 27
Dret a la seguretat social
DUDH art. 22; ICESCR art. 9; CRPD art. 28; CRC art. 
26
Igualtat de drets de les dones en la vida 
econòmica.
CEDAW arts. 11, 13, 14(2)(g), 15(2), 16(1)]

OBJECTIU 2. POSAR FI A LA FAM, ACONSEGUIR LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LA 
MILLORA DE LA NUTRICIÓ I PROMOURE L’AGRICULTURA SOSTENIBLE

Les metes inclouen acabar amb 
la fam i la malnutrició; millorar la 
producció agrícola, la producció 
d’aliments sostenible i resilient; 
corregir les distorsions del comerç 
i garantir que els mercats de 
productes alimentosos funcionen

Dret a una alimentació adequada DUDH Art. 
25; ICESCR art. 11; CRC art. 24(2)(c)

Cooperació internacional inclosa la garantia 
d’una distribució equitativa dels subministraments 
mundials d’aliments DUDH Art. 28; ICESCR arts. 
2(1),11(2));

OBJECTIU 3. GARANTIR UNA VIDA SANA I PROMOURE EL BENESTAR PER A TOTS EN 
TOTES LES EDATS

Les metes inclouen reduir la mor-
talitat materna; posar fi a les morts 
infantils evitables; acabar o reduir 
altres malalties de la SIDA; dret a 
la salut universal, medicaments 
essencials assequibles, atenció de 
salut sexual i reproductiva; recerca 
de vacunes i accés a medicaments.

Dret a la vida (DUDH art.3 ICCPR art 6) en particu-
lar a les dones (CEDAW art.12) i xiquets (CRC art 6)

Dret a la salut (DUDH art.25; ICESCR art.12) en 
particular a les dones (CEDAW art.12) i infants (CRC 
art 24)

Especial protecció de les mares i els infants 
( ICESCR art.10)

Dret a gaudir dels beneficis del progrés cien-
tífic i de la seua aplicació DUDH Art. 27; ICESCR 
art. 15(1)(b))

Cooperació internacional especialment en rela-
ció amb el dret a la salut i els drets dels infants(-
DUDH Art. 28, DRtD arts,3-4)….. (ICESCR art.2(1);-
CRC art 4
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMNET SOSTENIBLE DRETS HUMANS RELACIONATS

OBJECTIU 4. GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT I PRO-
MOURE OPORTUNITATS D’APRENENTATGE DURANT TOTA LA VIDA PER A TOTS

Les metes inclouen l’accés 
universal a l’educació infantil, 
primària i secundària gratuïta i 
de qualitat; millorar la formació 
professional; igualtat d’accés a 
l’educació; expandir les instal.
lacions educatives, les beques i 
la capacitació de docents.

Dret a l’educació
(DUDH art.26; ICESCR art.13) particularment en relació 
amb els xiquets, CRC art. 23 (3), CRPD art.24) les persones 
amb discapacitat i els pobles indígenes (UNDRIP art.14))

Igualtat de drets de dones i xiquetes en 
l’àmbit de l’educació 
(CEDAW art. 10)

Dret al treball, inclosa la formació tèc-
nica i professional 
(ICESCR art 6)

Cooperació internacional 
(DUDH art. 28; DRtD arts.3-4) particularment en relació 
amb els infants(CRC arts 23(4),28(3), , les persones amb 
discapacitat. (CRPD art 32) i els pobles indígenes (UNDRIP 
art.39)

OBJECTIU 5. ACONSEGUIR LA IGUALTAT ENTRE ELS GÈNERES I L’APODERAMENT DE 
TOTES LES DONES I XIQUETES

Les metes inclouen eliminar la 
discriminació i la violència con-
tra les dones i les xiquetes; va-
lorar la cura no remunerada i el 
treball domèstic; assegurar la 
plena participació de les dones; 
accés a la salut reproductiva; i 
igualtat d’accés de les dones als 
recursos econòmics.

Eliminació de totes les formes de dis-
criminació contra les dones 
(CEDAW arts, 1-5) contra les dones (CRC art. 2en particu-
lar en la legislació, la vida política i pública  (art.7), la vida 
econòmica i social(art. 11, 13)i les relacions familiars(art.16)

Dret a decidir el nombre i espaiat dels 
xiquets.
(CEDAW arts12,16(1);CRC art.24(2)(f)).

Especial protecció per a les mares i els 
xiquets
(ICESCR art.10)

Eliminació de la violència contra les do-
nes i les xiquetes
(CEDAW arts.1-6; DEVAW arts 1-4; CRC arts.24(39, 35)

Dret a unes justes i favorables condi-
cions de treball
(ICESCR art.7; CEDAW art.11)

OBJECTIU 6. GARANTIR LA DISPONIBILITAT D’AIGUA I LA SEUA ORDENACIÓ SOSTENIBLE I 
EL SANEJAMENT PER A TOTS

Les metes inclouen garantir l’ac-
cés universal i equitatiu a aigua 
potable, serveis de sanejament i 
higiene segurs i assequibles per 
a tots; reduir la contaminació; 
augmentar l’eficiència de l’ús 
de l’aigua; i promoure la gestió 
participativa dels serveis d’aigua 
i sanejament.

Dret a aigua potable i sanejament
(ICESCR art.11)

Dret a la salut
(DUDH art. 25; ICESCR art.12)

Igualtat d’accés a l’aigua i al saneja-
ment per a les dones rurals
(CEDAW art.14(2)(h))

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMNET SOSTENIBLE DRETS HUMANS RELACIONATS

OBJECTIU 7. GARANTIR L’ACCÉS A UNA ENERGIA ASSEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE I 
MODERNA PER A TOTS

Les metes inclouen garan-
tir l’accés universal a serveis 
d’energia assequibles, segures 
i modernes.

Dret a un nivell de vida adequat 
(DUDH art. 25; ICESCR art. 11)

Dret a gaudir dels beneficis del progrés 
científic i de la seua aplicación 
DUDH art 27; ICESCR art. 15 (1)(b))

OBJECTIU 8. PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU I SOSTENI-
BLE, L’OCUPACIÓ PLENA I PRODUCTIVA I EL TREBALL DECENT PER A TOTHOM

Les metes inclouen promoure 
el creixement econòmic sos-
tenible; millorar l’eficiència 
dels recursos en la producció 
i el consum; plena ocupació i 
productiva i treball decent per 
a tots; eradicar el treball infan-
til i el tràfic d’infants; protegir 
els drets laborals, inclosos els 
drets de la población  treba-
lladora migrant; i augmentar 
l’accés als serveis financers

Dret al treball i condicions de treball justes 
i favorables 
(DUDH art. 23; ICESCR arts. 6,7,10; CRPD art 27  
Convenis fonamentals de la OIT. La Declaració de la 
OIT relativa als principis i drets fonamentals en el 
treball

Prohibició de l’esclavitud, el treball forçós i 
la tracta d’éssers humans.
(DUDH art.4; ICCPR art.8; CEDAW art. 6; CRC arts. 
34-36)

Igualtat de drets de les dones en relació a 
l’ocupació.
(CEDAW art 11; ILO Conventions No.100 I No.111)

Prohibició del treball infantil 
(CRC art.32; ILO Conventions No 182)

Igualtat de drets laborals dels treballadors 
migrants
(CMW art.25)

OBJECTIU 9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA RESILIENT, PROMOURE LA INDUSTRIALIT-
ZACIÓ INCLUSIVA I SOSTENIBLE I FOMENTAR LA INNOVACIÓ

Les metes inclouen un accés 
assequible i equitatiu a una 
infraestructura de qualitat; 
ocupació que genera indus-
trialització; accés a serveis fi-
nancers i mercats; innovació i 
transferència de tecnologia, i 
augment de l’accés a les TIC.

Dret a gaudir dels beneficis del progrés 
científic i de la seua aplicació 
(DUDH ART.27; icescr ART. 15 (1)(B))

Dret d’accés a la información 
(DUDH art. 19; ICCPR art. 199 (2))

Dret a un habitatge adequat inclosa la terra 
i els recursos
(DUDH art. 25; ICESCR art.11)

Igualtat de drets de les dones al crèdit 
financer i la infraestructura rural 
(CEDAW art. 13(b), art.14(2)).
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMNET SOSTENIBLE DRETS HUMANS RELACIONATS

OBJECTIU 10. REDUIR LA DESIGUALTAT EN I ENTRE ELS PAÏSOS

Les metes inclouen promoure 
majors taxes de creixement per 
als quals formen part del 40% 
inferior; promoure la inclusió so-
cial, econòmica i política; reduir 
les desigualtats en oportunitats 
i resultats; garantir la protecció 
social per a tots; assegurar la 
participació en la presa de deci-
sions econòmiques; facilitant la 
migració i reduint els costos de 
transacció per a les remeses dels 
migrants.

Dret a la igualtat i no discriminació
(DUDH art. 2; ICESCR art.2(2); ICCPR arts. 2(1); 26; 
CERD art.2 (2); CEDAW  art CRC art 2; CRPD art 5; 
CMW art 7; DRtD art. 8(1))
Dret a participar en els assumptes públics
(DUDH art. 21; ICCPR artt 25; CEDAW art 7; ICERD 
art 5; CRPD art 29; DRtD art. 8(2))
Dret a la seguretat social
(DUDH art.22; ICESCR arts.9-10; CRPD art.28)
Promoció de les condicions per a la migració 
internacional
Dret de la població migrant a transferir els seus 
ingressos i estalvis

OBJECTIU 11. ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS I ELS ASSENTAMENTS HUMANS SIGUEN 
INCLUSIUS, SEGURES, RESILIENTS I SOSTENIBLES

Les metes inclouen garantir 
l’accés a l’habitatge, els serveis 
bàsics i el transport públic per 
a tots; planificació participativa 
dels assentaments humans; sal-
vaguardar el patrimoni cultural i 
natural; i enfortir la resiliència als 
desastres.

Dret a un habitatge adequat
(DUDH art. 2; ICESCR art. 2(2),  ICCPR arts. 2(1),26; 
CERD art 2(2); CEDAW art. CRC ART.2; CRPD art.5; 
CMWart.7; DRtD  art.8(1))
Dret a participar en la vida cultural
DUDH art. 2; ICESCR art.15; ICERD arts 5,7;CRPD 
art.30; CRC art.31)
Accessibilitat de transport, instal.lacions i 
serveis(CRPD art.9(1)) infants 
(CRC art.23) I dones rurarls(CEDA art.14(2))
Protecció enfront dels desastres naturals 
(CRPD art.11)

OBJECTIU 12. GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLES

Les metes inclouen aconseguir 
una gestió sostenible i un ús efi-
cient dels recursos naturals; 
millorar el maneig de deixalles; 
promoure la contractació pública 
sostenible; garantir l’accés a la 
informació; i desenvolupar la ca-
pacitat per al desenvolupament 
sostenible.

Dret a la salut, inclòs el dret a un medi am-
bient segur, net, saludable i sostenible. 
(DVDH art.25(1));ICESCR art.12)

Dret a una alimentació adequada i dret a 
l’aigua potable.
(DUDH art.25(1); ICESCR art.11)

Dret de tots els pobles a disposar lliurement 
dels seus recursos naturals.
(ICCPR, ICESCR art.1(2))

OBJECTIU 13. ADOPTAR MESURES URGENTS PER A COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC I ELS 
SEUS EFECTES

Els objectius inclouen enfortir 
la resiliència i l’adaptació al 
canvi climàtic i els desastres 
naturals, fins i tot en les comu-
nitats marginades; implemen-
tació del fons Green Climate. 
(Fons Verd del Clima)

Dret a la salut
Inclòs el dret a un medi ambient segur, net, salu-
dable i sostenible. 8DUDH art.25(1); ICESCR art. 12; 
CRC art.24; CEDAW art. 12; CMW art. 28)

Dret a una alimentació adequada i dret a 
l’aigua potable 
(DUDH art. 25); ICESCR art. 11)

Dret de tots els pobles a disposar lliure-
ment de les seues riqueses naturals 
(ICCPR, ICESCR art. 1(2))

OBJECTIU 14. CONSERVAR I UTILITZAR EN FORMA SOSTENIBLE ELS OCEANS, ELS MARS I 
ELS RECURSOS MARINS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMNET SOSTENIBLE DRETS HUMANS RELACIONATS

Els objectius inclouen reduir 
la contaminació marina; con-
servar ecosistemes costaners, 
àrees marines costaneres i 
poblacions de peixos; garan-
tir l’accés al mercat per als 
pescadors en xicoteta escala; 
protecció de la biodiversitat 
marina.

Dret a la salut
Inclòs el dret a un medi ambient segur, net, salu-
dable i sostenible. 8DUDH art.25(1); ICESCR art. 12; 
CRC art.24; CEDAW art. 12; CMW art. 28)

Dret a una alimentació adequada i dret a 
l’aigua potable 
(DUDH art. 25); ICESCR art. 11)

Dret de tots els pobles a disposar lliure-
ment de les seues riqueses naturals 
(ICCPR, ICESCR art. 1(2))

OBJECTIU 15. PROTEGIR, RESTABLIR I PROMOURE L’ÚS SOSTENIBLE DELS ECOSISTEMES TERRESTRES, 
EFECTUAR UNA ORDENACIÓ SOSTENIBLE DELS BOSCOS, LLUITAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓ, DETENIR 

I REVERTIR LA DEGRADACIÓ DE LES TERRES I POSAR FRE A LA PÈRDUA DE LA DIVERSITAT BIOLÒGICA

Els objectius inclouen la gestió 
sostenible de l’aigua dolça, els 
ecosistemes de muntanya i els 
boscos; combatent la deser-
tificació; detenir la pèrdua de 
biodiversitat; la lluita contra la 
caça furtiva i el tràfic d’espè-
cies protegides.

Dret a la salut, 
Inclòs el dret a un medi ambient segur, net, salu-
dable i sostenible. 8DUDH art.25(1); ICESCR art. 12; 
CRC art.24; CEDAW art. 12; CMW art. 28)

Dret a una alimentació adequada i dret a 
l’aigua potable 
(DUDH art. 25); ICESCR art. 11)

Dret de tots els pobles a disposar lliure-
ment de les seues riqueses naturals 
(ICCPR, ICESCR art. 1(2))

OBJECTIU 16. PROMOURE SOCIETATS PACÍFIQUES I INCLUSIVES PER AL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE, FACILITAR L’ACCÉS A LA JUSTÍCIA PER A TOTHOM  I CREAR INSTITUCIONS EFICA-

CES, RESPONSABLES I INCLUSIVES A TOTS ELS NIVELLS

Els objectius inclouen reduir 
totes les formes de violència; 
posar fi a la violència i el tràfic 
d’infants promoure l’estat de 
dret i la justícia per a tothom; 
reduir els fluxos financers i 
d’armes il.lícits, la corrupció i el 
suborn; desenvolupar institu-
cions efectives; participació en 
la presa de decisions en tots els 
nivells; identitat legal per a tots.

Dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat 
de les persones.
(DUDH art.3; ICCPR arts 6 (1), 9(1); ICPED art.1 )In-
clòs un espai lliure de tortura. /Prohibició de tortura. 
(DUDH art. 5; ICCPR art. 7; CAT art. 2; CRC art 37(a))
Protecció dels xiquets enfront de totes les 
formes de violència, abús o explotació 
(CRC arts 19,37(a)), inclòs el tràfic. (CRC arts.34-36; CRC-
OP1))
Dret d’accés a la justícia i al degut procés. 
(DUDH arts8,10; ICCPR arts.23(3), 14-15;CEDAW art.2(c))
Dret a la personalitat jurídica
(DUDH art.6; ICCPR art.16;CRPD art.12)
Dret a participar dels assumptes públics 
(DUDH art.21; ICCPR art. 25)
Dret d’accés (a la información 
(DUDH art.19; ICCPR art 19(1))

OBJECTIU 17. ENFORTIR ELS MITJANS D’EXECUCIÓ I REVITALITZAR L’ALIANÇA MUNDIAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

Els objectius inclouen l’enforti-
ment dels recursos nacionals i 
internacionals; sostenibilitat del 
deute; transferència de tecno-
logia i desenvolupament de ca-
pacitats; promovent el comerç; 
millorar la coherència política i 
institucional; respectant l’espai 
de polítiques dels països; pro-
moure associacions de múltiples 
parts interessades; mesures per 
al progrés, dades desagregades.

Dret dels pobles a l’autodeterminació.
(ICCPR, ICESCR art.1(1); DRtD art. 1(1))
Dret de tots els pobles al desenvolupament 
i cooperació internacional.
(DUDH art.28;ICESCR art.2(1); CRC art.4; CRPD 
art.32(1) DRtD arts.3-5)
Dret de tothom a gaudir dels beneficis del 
progrés científic i la seua aplicació, inclosa la 
cooperació internacional en el camp científic.
(DUDH art.27(1);ICESCR art. 15(1))
Dret a la privasitat 
(DUDH art.12; ICCPR art.17), inclòs el respecte dels 
drets humans i els principis ètics en la recopilació de 
dades i l’ús d’estadístiques(CRPD art.31(1))

Figura 5: els ODS i els drets humans (font: http://sdg.humanrights.dk/es/targets2). Traducció: Carmen Poyatos).
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Llista d’instruments internacionals de drets humans: 

•	 1948 – Declaració Universal dels Drets Humans (DUDH).

•	 1965 –Convenció Internacional sobre l’Eliminació de totes les Formes de Dis-
criminació Racial (CERD).

•	 1966 -Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (ICCPR).

•	 1966 – Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals (ICESCR). 

•	 1979 – Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació con-
tra la Dona (CEDAW). 

•	 1984 – Convenció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o 
degradants (CAT). 

•	 1986 – Declaració Sobre el Dret al Desenvolupament (UNDRTD). 

•	 1989 –  Convenció sobre els Drets dels Infants (CRC). 

•	 1990 – Convenció internacional sobre la protecció dels drets de tots els treba-
lladors migratoris i dels seus familiars (CMW). 

•	 1993 – Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona (DEVAW). 

•	 2000 – Protocol facultatiu de la Convenció sobre els Drets del Xiquet relatiu a la 
participació de xiquets en els conflictes armats (OP-1). 

•	 2006 – Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapa-
citat(CRPD). 

•	 2006 – Convenció Internacional per a la protecció de totes les Persones contra 
les Desaparicions Forçades (ICPEP). 

•	 2007 – Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes 
(UNDRIP).
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 L’Agenda 2030 és una agenda universal que concerneix a totes les institucions, organitzacions, em-
preses i persones del planeta. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible no són objectius que han de 
ser aconseguits solament pels països en desenvolupament. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
són objectius comuns que han d’aconseguir-se, d’acord a la realitat específica de cada país, a tot el món, 
inclusivament a Espanya. En aquest sentit, l’Agenda 2030 no marca les prioritats solament als actors de la 
cooperació internacional per al desenvolupament sinó orienta les polítiques domèstiques a Espanya i en la 
resta de països del món. 

Tal com s’ha explicat més amunt, el Govern d’Espanya en 2017 va crear el Grup d’Alt Nivell per a l’Agen-
da 2030 (Resolució de 13 d’octubre de 2017, de la Secretaria d’Estat de Cooperació Internacional i per a 
Iberoamèrica i el Carib) que té dos objectius:

a) Coordinar la posició espanyola i les actuacions necessàries per al compliment dels objectius de 
l’Agenda 2030.

b) Preparar les avaluacions d’Espanya davant el Fòrum Polític d’Alt Nivell de l’ECOSOC.

El seu mandat inclou l’elaboració d’una estratègia nacional de desenvolupament sostenible, que haurà 
de permetre a Espanya complir els ODS, així com impulsar la integració dels ODS i les seues metes en els 
respectius marcs nacionals de polítiques públiques i coordinar i donar coherència a les diverses polítiques 
sectorials i a les iniciatives legislatives.

Pel caràcter descentralitzat de l’estat espanyol, els Objectius de Desenvolupament Sostenible es com-
pliran a Espanya solament si les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments es comprometen i incorporen 
l’Agenda 2030 en les seues polítiques. Les Comunitats Autònomes i els Ajuntaments exerceixen diverses 
competències crucials per a aconseguir els ODS a Espanya (educació, salut, etc.). De fet, el Grup d’Alt 
Nivell per a l’Agenda 2030 del govern d’Espanya té, entre les seues funcions, la d’establir mecanismes 
d’interlocució i coordinació sobre l’Agenda amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com 
garantir la comunicació amb la societat civil.

Per la seua proximitat, els Ajuntaments són les administracions públiques millor dotades per a arribar, 
juntament amb les associacions i les Organitzacions no governamentals, a la ciutadania. En aquest sentit, 
són les institucions més apropiades per a sensibilitzar a la societat sobre el Desenvolupament Sostenible, 
en particular sobre l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Al mateix temps, els 
ajuntaments exerceixen competències clau per a aconseguir els ODS i la seua proximitat a la ciutadania i 

2.-  PER QUÈ TREBALLAR L’AGENDA 2030 DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN LES BIBLIOTEQUES?



6362

2.- PER QUÈ TREBALLAR L’AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN 
LES BIBLIOTEQUES?

Figura 6: Aportacions de les biblioteques als Objectius de Desenvolupament Sostenible (font: https://www.ifla.org/publications/
node/10546). Traducció al Valencià de Laura Muñoz.

presència en el territori els garanteix un coneixement adequat del context local per a planificar de forma 
apropiada i pertinent les polítiques públiques dirigides a aconseguir els ODS.

Entre els serveis prestats als/es ciutadans/es per part dels Ajuntaments destaca la gestió de les biblio-
teques, pel nombre de centres existents, el seu arrelament social i territorial i el gran nombre d’usuaris/es 
que gaudeixen de l’ampli ventall d’activitats d’aquests centres.

A nivell nacional, les biblioteques compten amb 21,81 milions de persones usuàries inscrites (17,53 
milions d’usuaris/as adults/as i 4,28 milions d’infantils, aproximadament 11,92 milions dones) (INE, 2015, 
1). 6.717 biblioteques, en gran majoria municipals (4.146), van rebre, en 2014, 206.946.728 visites en sala 
(INE, 2015). Aquestes dades corroboren la presència i l’arrelament territorial i social de les biblioteques, 
en particular les municipals, així com l’ampli i diversificat públic al com arriben. Sobre les activitats que 
realitzen, destaca la seua progressiva diversificació. Entre 2014 i 2015, el servei tradicional de préstec do-
miciliari de llibres va disminuir un 18,7 % i el préstec d’altres suports materials, audiovisuals o sonors, es 
va reduir en un 26,9%. Paral.lelament, les noves tendències de lectura i la consolidació de l’ús del suport 
electrònic han provocat, un augment de l’1,7 % del préstec domiciliari de documents electrònics (INE, 
2015, 4). Aquests canvis posen de manifest la capacitat de constant actualització de les biblioteques per a 
assegurar la seua vigència, arrelament i capacitat d’atraure a persones usuàries. A més dels préstecs, les 
biblioteques promouen altres activitats, com els clubs de lectura, els contacontes i unes altres d’animació 
a la lectura per a públic infantil, tallers sobre diferents temàtiques (les més freqüents: idiomes, Tics, etc.). 
També existeixen altres pràctiques innovadores, encara que limitades en la seua implementació, entre 
unes altres: la introducció de la robòtica educativa en els centres bibliotecaris, el “GPS literari” (propostes 
de lectures inspirades en un lloc geogràfic), les propostes de música i literatura o de música i llocs, el tre-
ball de “segona pantalla” des de les biblioteques (comentar/promoure des de les xarxes socials continguts 
de la TV d’interès per a la biblioteca). De fet, les biblioteques espanyoles (INE, 2015), en 2014, van registrar 
51.678.364 préstecs domiciliaris de llibres, però van aconseguir captar un nombre d’usuaris/as visitants 
molt superior (206.946.728 visites en sala), gràcies al ventall d’activitats oferit, molt més ampli del préstec 
bibliotecari, que atrau a moltes persones usuàries.

Les biblioteques juguen un rol molt important a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Soste-
nible. En primer lloc, les biblioteques realitzen activitats essencials per a assegurar l’exercici de diversos 
drets humans i crucials per a aconseguir diversos ODS, que analitzarem més a baix. En segon lloc, les bi-
blioteques són actors privilegiats per a sensibilitzar les seues nombroses persones usuàries sobre l’Agen-
da 2030 de desenvolupament sostenible i promoure la implicació i mobilització personal de tots i totes a 
favor dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El rol de les biblioteques no ha passat desapercebut a les principals organitzacions internacionals re-
presentatives del moviment bibliotecari. La implicació de les biblioteques en l’Agenda 2030 ha sigut con-
siderada prioritària per les organitzacions que agrupen les biblioteques a nivell internacional, com “The 
European Bureau of Library, Information and Documentation l’Associations” (EBLIDA), a nivell europeu, 
i la “Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques” (IFLA), a nivell global. En el 
següent apartat descrivim les principals iniciatives de la IFLA sobre l’Agenda 2030 de desenvolupament 
Sostenible.

Pel que fa a la pertinència d’incorporar les biblioteques en l’Agenda 2030 de desenvolupament sosteni-
ble, el seu rol en la difusió de la pròpia agenda és bastant intuïtiu, si bé es pot abordar mitjançant iniciatives 
innovadores en línia amb els esforços de les biblioteques per a mantenir i incrementar la seua visibilitat i 
acceptació social. La seua contribució directa a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sosteni-
ble pot semblar a vegades menys intuïtiva. Per açò, sense ànim d’exhaustivitat, en la figura a continuació 
reproduïm algunes aportacions de les biblioteques als ODS, d’acord a un gràfic elaborat per la IFLA.

LES BIBLIOTEQUES PODEN PROMOURE LA 
IMPLEMENTACIÓ DE L’AGENDA 2030 DE L’ONU

IFLA 
La veuconfiable de bibliotecaris i professionals  de la informació a 
nivell global. (www.ifla.org).
la Federació Internacional d’Associacions i Institucions Bibliote-
càries (IFLA) és l’organisme rector a nivell internacional repre-
sentant dels interessos dels serveis bibliotecaris i d’informació 
així com dels seus usuaris.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE LES NACIONS UNIDES
POSAR FI A LA POBRESA EN TOTES LES SEUES FORMES A TOT 
EL MON
Les biblioteques recolzen aquest objectiu mitjançant la pro-
visió de...
- Accés públic a informació i recursos que generen oportunitats 
per a millorar les seues vides.
-Capacitació per a adquirir  noves habilitats necessàries per a 
l’educació i l’ocupació.
-Informació per a recolzar el procés de presa de decisions per 
a combatre la pobresa per part dels governs, la societat civil i 
sector empresari.

POSAR FI A LA FAM, ACONSEGUIR LA SEGURETAT ALIMEN-
TÀRIA I LA MILLORA DE LA NUTRICIÓ I PROMOURE L’AGRICUL-
TURA SOSTENIBLE.
Les biblioteques recolzen aquest objectiu mitjançant la pro-
visió de …
- Recerca i dades agrícoles perquè els cultius siguen més 
productius i sostenibles.
- Accés públic per a productors agrícoles a recursos en línia, 
com per exemple, preus de mercat locals, informes meteorolò-
gics i equipament nou.

GARANTIR UNA VIDA SANA I PROMOURE EL BENESTAR PER A 
TOTS EN TOTES LES EDATS.
Les biblioteques recolzen aquest objectiu mitjançant la pro-
visió de …
- Recerques disponibles en biblioteques mèdiques i hospitalàries 
que recolzen l’educació i milloren la pràctica mèdica dels proveï-
dors d’atenció mèdica.
-Accés públic a informació sobre salut, benestar en biblioteques 
públiques per a contribuir al fet que les persones i les famílies 
conserven la seua salut.

GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA , EQUITATIVA I PRO-
MOURE OPORTUNITATS D’APRENENTATGE DURANT TOTA LA 
VIDA PER A TOTS.
Les biblioteques recolzen aquest objectiu mitjançant la pro-
visió de …
- Personal dedicat que promoga l’alfabetització primerenca i la 
formació contínua.
- Accés a informació i a recerques per a estudiants a tot el món.
-Espais inclusius en els quals el cost no siga una barrera per a 
adquirir nous coneixements i habilitats

ACONSEGUIR LA IGUALTAT ENTRE ELS GÈNERES I EMPODE-
RAR A TOTES LES DONES I LES XIQUETES
Les biblioteques recolzen aquest objectiu mitjançant la pro-
visió de …
-Espais de trobada segurs i agradables.
-Programes i serveis dissenyats per a satisfer les necessitats de 
les dones i xiquetes, com per exemple els drets i la salut.
-Accés a informació i TIC que permeten a les dones desenvolu-
par habilitats en el món dels negocis.

GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I 
DE QUALITAT I PROMOURE OPORTUNITATS D’APRE-
NENTATGE DURANT TOTA LA VIDA PER A TOTS.
GARANTIR L’ACCÉS A UNA ENERGIA ASSEQUIBLE, 
SEGURA, SOSTENIBLE I MODERNA PER A TOTS.

Les biblioteques recolzen aquest objectiu mitjançant la provisió de …
- Accés a informació de qualitat i sobre bones pràctiques que permeten desenvolu-
par projectes locals de gestió de l’aigua i sanejament.
-Accés lliure i segur a electricitat i il.luminació per a llegir, estudiar i treballar.

PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLU-
SIU I SOSTENIBLE, L’OCUPACIÓ PLENA I PRODUCTIVA I EL 
TREBALL DECENT PER A TOTS.
Les biblioteques recolzen aquest objectiu mitjançant la pro-
visió de …
-Accés a informació i capacitació per a desenvolupar habilitats 
que les persones necessiten per a trobar millors llocs de treball, 
postular-se a ells i ser reeixides en el seu acompliment. 

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURES RESILIENTS, PROMOURE LA 
INDUSTRIALITZACIÓ INCLUSIVA I SOSTENIBLE I FOMENTAR 
LA INNOVACIÓ.
Les biblioteques recolzen aquest objectiu mitjançant la pro-
visió de …
-Una àmplia infraestructura  de biblioteques públiques i de 
recerca, així com bibliotecólegs capacitats.
-Espais públics agradables i inclusius.
-Accés a TIC, com per exemple, internet d’alta velocitat, que no 
es troben disponibles en altres llocs.

REDUIR LA DESIGUALTAT EN I ENTRE PAÏSOS.
Les biblioteques recolzen aquest objectiu mitjançant la pro-
visió de …
-Espais neutrals i agradables que permeten un aprenentatge 
accessible per a tots, inclosos els grups marginals, com els 
migrants, els refugiats, les minories, els pobles indígenes i les 
persones amb discapacitat.
-Accés equitatiu a informació que promoga la inclusió social, 
política i econòmica.

ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS I ELS ASSENTAMENTS 
HUMANS SIGUEN INCLUSIUS,ASSEGURANCES,RESILIENT I 
SOSTENIBLES.
Les biblioteques recolzen aquest objectiu mitjançant la pro-
visió de …
-- Institucions confiables dedicades a promoure la inclusió i 
l’intercanvi cultural.
- Documentació i conservació del patrimoni cultural per a les 
futures generacions.

GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRO-
DUCCIÓ SOSTENIBLES.
ADOPTAR MESURES URGENTS PER A COMBA-
TRE EL CANVI CLIMÀTIC I ELS SEUS EFECTES.
CONSERVAR I UTILITZAR EN FORMA SOSTENIBLE 
ELS OCEANS, ELS MARS I ELS RECURSOS MARINS 
PER Al DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.
PROTEGIR, RESTABLIR I PROMOURE L’ÚS SOSTENI-
BLE DELS ECOSISTEMES TERRESTRES, GESTIONAR 
ELS BOSCOS DE FORMA SOSTENIBLE,LLUITAR 
CONTRA LA DESERTITZACIÓ, DETENIR I INVERTIR 
LA DEGRADACIÓ DE LES TERRES I POSAR FRE A la 
PÈRDUA DE LA DIVERSITAT BIOLÒGICA.

PROMOURE SOCIETATS PACÍFIQUES I INCLUSIVES PER Al 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, FACILITAR L’ACCÉS A 
la JUSTÍCIA PER A TOTS I CREAR INSTITUCIONS EFICACES, 
RESPONSABLES I INCLUSIVES A TOTS ELS NIVELLS
Les biblioteques recolzen aquest objectiu mitjançant la pro-
visió de…
- Accés públic a informació sobre el govern, la societat civil i 
altres institucions.
-Capacitació en les habilitats necessàries per a comprendre i 
utilitzar aquesta informació.
-Espais inclusius i políticament neutrals perquè les persones 
puguen reunir-se i organitzar-se.

Les biblioteques recolzen aquest objectiu mitjançant la provisió de …
-Un sistema sostenible d’intercanvi i circulació de materials que reduïsca la 
generació de residus.
-Registres històrics sobre canvis costaners i utilització de terres.
-Recerca i dades necessàries per a elaborar polítiques de canvi climàtic.
-Accés generalitzat a informació necessària per a orientar la presa de decisions 
per part de governs locals i nacionals sobre temes com la caça, pesca, l’ús de les 
terres i la gestió de l’aigua.

ENFORTIR ELS MITJANS D’EXECUCIÓ I REVITALITZAR 
L’ALIANÇA MUNDIAL PER Al DESENVOLUPAMENT SOSTENI-
BLE.
Les biblioteques recolzen aquest objectiu mitjançant la pro-
visió de
-Una xarxa global d’institucions basades en les comunitats que  
fomente els plans de desenvolupament locals.
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Objectiu 9.- INDÚSTRIA INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA

META 9.5: Augmentar la recerca científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors 
industrials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre altres coses 
fomentant la innovació i augmentant considerablement, d’ací a 2030, el nombre de persones 
que treballen en recerca i desenvolupament per milió d’habitants i les despeses dels sectors 
públic i privat en recerca i desenvolupament.

9.c Augmentar significativament l’accés a la tecnologia de la informació i les comunica-
cions i esforçar-se per proporcionar accés universal i assequible a Internet en els països menys 
avançats d’ací a 2020.

Objectiu 12.- PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES

12.8 D’ací a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguen la informació i els co-
neixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els estils de vida en harmonia amb 
la naturalesa.

Objectiu 16.- PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de confor-
mitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectiu 17.- ALIANCES PER A ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS

17.6 Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria 
de ciència, tecnologia i innovació i l’accés a aquestes, i augmentar l’intercanvi de coneixements 
en condicions mútuament convingudes, fins i tot millorant la coordinació entre els mecanismes 
existents, en particular a nivell de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme mundial de 
facilitació de la tecnologia.

Figura 7: l’accés a la informació en els ODS (font: Garrido, M. & Wyber, S. Eds.,2017, 10). Traducció de l’anglès a l’espanyol: Car-
men Poyatos.

De fet, l’accés a la informació, així com la conservació del patrimoni cultural i l’accés a les tecnologies 
de la informació i comunicació (tots ells temes al centre de l’agenda de la IFLA en les negociacions de 
l’Agenda 2030), són temes prioritzats per l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible que els ha inclòs 
en diversos ODS i metes: 

Objectiu 1.- FI DE LA POBRESA

META 1.4: Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular els pobres i els vul-
nerables, tinguen els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, 
la propietat i el control de les terres i altres béns, l’herència, els recursos naturals, les noves 
tecnologies apropiades i els serveis financers, inclosa la microfinanciació.

Objectiu 2.- FAM ZERO

META 2.c: Adoptar mesures per a assegurar el bon funcionament dels mercats de produc-
tes bàsics alimentaris i els seus derivats i facilitar l’accés oportú a informació sobre els mercats, 
en particular sobre les reserves d’aliments, a fi d’ajudar a limitar l’extrema volatilitat dels preus 
dels aliments.

Objectiu 3.- SALUT I BENESTAR

META 3.7: Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, 
inclosos els de planificació de la família, informació i educació, i la integració de la salut repro-
ductiva en les estratègies i els programes nacionals.

Objectiu 4.- EDUCACIÓ DE QUALITAT

META 4.4: D’ací a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen 
les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupa-
ció, el treball decent i el poder d’emprendre.

Objectiu 5.- IGUALTAT DE GÈNERE  

FIQUE 5.b: Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de la infor-
mació i les comunicacions, per a promoure l’empoderament de les dones.

Objectiu 8.-  TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC

META 8.5: D’ací a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes 
les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de 
remuneració per treball d’igual valor.
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La IFLA va adoptar en 2013 la declaració sobre Biblioteques i Desenvolupament que destaca el pa-
per de les biblioteques en el “Accés a la informació com un Dret Humà bàsic i com a precondició per a 
l’exercici de tots els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals que pot acabar amb el cicle de 
pobresa i recolzar el Desenvolupament Sostenible” i insta a potenciar el paper de les Biblioteques i dels/
les bibliotecaris/es com a agents de desenvolupament (IFLA, 2013). La IFLA va publicar en 2015 “Les bi-
blioteques i la implementació de l’Agenda 2030 de l’ONU” (IFLA, 2015), on manifesta el rol de les Biblio-
teques en l’assoliment dels ODS, l’exercici del dret humà a l’accés a la informació i educació, així com 
en la seua difusió, socialització i apropiació ciutadana. De fet, la IFLA ha sigut un dels actors implicats 
en l’elaboració de l’Agenda 2030, confirmant el ferm compromís del moviment bibliotecari internacional 
amb el desenvolupament sostenible i la profunda comprensió del seu important paper social.

En les negociacions per a gestar l’Agenda 2030, la IFLA va ser especialment activa a demanar la 
inclusió en l’Agenda 2030 de referències a l’accés a la informació, la conservació del patrimoni cultu-
ral, l’alfabetització universal i l’accés a les tecnologies de la informació i comunicació (IFLA, 2014). La 
incidència política de la IFLA en les negociacions de l’Agenda 2030 van ser reeixides. L’accés públic a 
la informació permet a les persones prendre decisions informades que poden millorar les seues vides. 
Les comunitats que tenen accés a informació oportuna i rellevant estan millor posicionades per a era-
dicar la pobresa i la desigualtat, millorar l’agricultura, proporcionar educació de qualitat i promoure la 
salut, la cultura, la recerca i la innovació (IFLA, SF). Segons la IFLA (IFLA, SF) aquests arguments van 
permetre aconseguir, per exemple, que l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16 (Promoure socie-
tats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom  i 
crear institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells) incloguera la Meta 16.10 (Garantir 
l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals 
i els acords internacionals), que reconeix precisament la importància de l’accés a la informació. La figu-
ra 5 resumeix totes les referències a l’accés a la informació en els ODS i metes. A més, per exemple, es 
va aconseguir que les tecnologies de la informació i comunicació anaren incloses expressament en la 
meta 17.8 (Posar en ple funcionament, a tot tardar en 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de su-
port a la creació de capacitat en matèria de ciència, tecnologia i innovació per als països menys avançats 
i augmentar la utilització de tecnologies instrumentals, en particular la tecnologia de la informació i 
les comunicacions) del ODS 17. Un altre exemple de la reeixida incidència del moviment bibliotecari 
en l’Agenda 2030 és que l’alfabetització universal és reconeguda en la visió de l’Agenda (“Imaginem un 
món amb alfabetització universal”, ONU 2015). A més, la IFLA ha formulat propostes d’indicadors per a 
la seua incorporació en la bateria establides per la Nacions Unides per a mesurar els ODS i les seues 
metes.

3.- EL COMPROMÍS DEL MOVIMENT BIBLIOTECARI 
INTERNACIONAL AMB L’AGENDA 2030 DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.
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Una altra iniciativa de la IFLA que destaca per la seua qualitat i impacte és l’acció “Take action!” 
(https://www.ifla.org/node/7412). D’acord als materials d’aquesta acció (IFLA, 2017), “Take Action” pre-
tén incidir en les autoritats nacionals perquè les biblioteques i l’accés a la informació formen part dels 
plans nacionals que han de ser elaborats per a aconseguir els ODS, tal com el pla de desenvolupament 
sostenible que el Grup d’Alt Nivell per a l’Agenda 2030 del Govern Español té el mandat d’elaborar. En 
aquesta iniciativa, la IFLA a més orienta a les biblioteques perquè aquestes disseminen les seues mi-
llors pràctiques que contribueixen als ODS, amb l’objectiu de ser més efectives en la incidència política 
en les autoritats nacionals i aconseguir que els plans nacionals per a implementar els ODS incloguen 
al sector.

Finalment, esmentarem breument la iniciativa denominada DÓNA21 o “Development and Access to 
Information”, realitzada per la IFLA en col.laboració amb la universitat nord-americana de Washington, 
que preveu l’elaboració, publicació i difusió periòdica d’informes sobre l’aportació de l’accés a la infor-
mació a favor dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. El primer informe va ser publicat en 2017 
(Garrido, M. & Wyber, S. Eds.,2017) i se centra en la importància de l’accés a la informació per a aconse-
guir els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2, 3, 5 i 9. Tota la informació sobre aquesta iniciativa 
pot ser consultada en la web https://da2i.ifla.org/. 

Totes les iniciatives esmentades, i unes altres que no hem inclòs per raons d’espai, són implemen-
tades per la IFLA en el marc del programa “Library Development Programme (LDP)”, que pot ser con-
sultat en la pàgina web https://www.ifla.org/ldp.

Totes les iniciatives citades produeixen eines i publicacions de gran utilitat. Hem considerat en tot 
moment els continguts d’aquestes publicacions per a mantenir la màxima coherència amb elles. El 
fet que la IFLA treballe a nivell internacional, regional i nacional en processos d’incidència política i de 
posada en valor de les experiències de les biblioteques a promoure els ODS ha sigut de gran utilitat per 
a la present publicació i, al mateix temps, ha permès evitar qualsevol solapament, ja que el present text 
té un enfocament pràctic i a nivell micro (municipal i de centre bibliotecari), amb propostes d’activitats 
innovadores per a les biblioteques que, en general, no han sigut abordades pels materials de la IFLA.

El compromís de la IFLA no ha acabat amb l’aprovació de l’Agenda 2030 de desenvolupament sos-
tenible. A partir de la seua adopció per part de la Nacions Unides, la IFLA ha emprès iniciatives i ha 
publicat materials per a orientar les biblioteques en el seu compromís amb els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible. Remetem a la bibliografia del present text, així com a la web de la IFLA (www.ifla.
org), per a consultar les principals publicacions de la IFLA en matèria.

Quant a les iniciatives empreses, destaquem el “International Advocacy Programme” (https://www.
ifla.org/ldp/iap) que va permetre capacitar a bibliotecaris i bibliotecàries sobre l’Agenda 2030 i sensi-
bilitzar-los sobre el rol de les biblioteques en l’assoliment dels ODS, així com incidir en les autoritats 
nacionals i regionals per a promoure el dret a l’accés públic a la informació a través dels programes de 
les biblioteques. 

Otra iniciativa de la IFLA que destaca por su calidad e impacto es la acción “Take action!” (https://
www.ifla.org/node/7412). De acuerdo a los materiales de dicha acción (IFLA, 2017), “Take Action” pre-
tende incidir en las autoridades nacionales para que las bibliotecas y el acceso a la información formen 
parte de los planes nacionales que deben ser elaborados para lograr los ODS, tal y como el plan de 
desarrollo sostenible que el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 del Gobierno Español tiene el man-
dato de elaborar. En esta iniciativa, la IFLA además orienta a las bibliotecas para que éstas diseminen 
sus mejores prácticas que contribuyen a los ODS, con el objetivo de ser más efectivas en la incidencia 
política en las autoridades nacionales y conseguir que los planes nacionales para implementar los ODS 
incluyan al sector.
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Per a aconseguir els ODS, les institucions públiques han de realitzar un gran esforç per a orientar les 
seues polítiques públiques d’acord a les metes i indicadors enumerats per l’Agenda 2030 de desenvolu-
pament sostenible. Aquest treball d’alineament de les polítiques públiques d’acord a l’agenda 2030 es 
deu realitzar en les diferents escales territorials i en els estats descentralitzats, com Espanya, els nivells 
regionals i locals assumeixen una gran rellevància.

Els 17 ODS i les 169 metes de l’Agenda 2030 han de ser aconseguits tant a nive-
ll global, nacional com subnacional, “Localitzar” és el procés que té en compte 
els contextos subnacional en l’assoliment de l’Agenda 2030, des de l’establiment 
dels objectius i metes, fins a la determinació dels mitjans d’implementació, i l’ús 
d’indicadors per a mesurar i monitorejar el progrés fet. La localització guarda re-
lació tant com els governs locals i regionals poden donar suport per a aconseguir 
els ODS a través de l’acció “des de baix”, i com els ODS poden oferir un marc per 
a la política de desenvolupament local (SN, 2016, 5).

S’entén per localització el procés d’adaptar, implementar i monitorejar els ODS a 
nivell local. Quasi tots els ODS (…) tenen metes que dependran de les accions dels 
governs locals, La localització és el procés per mitjà del com autoritats i interessats 
locals adaptaran i implementaran eixes metes en ciutats i assentaments urbans.

Actualment, quasi tots els països tenen estructures de governança de múltiples 
nivells, la qual cosa implica que els governs urbans i locals són directament res-
ponsables de complir amb gran part del compromís assumit pels governs nacio-
nals amb els ODS. Tal és així, que el 65 per cent de l’agenda dels ODS no pot ser 
aconseguit sense la implicació dels actors urbans i locals (Kanuri et al., SF, 15).

“Localitzar l’Agenda2030 vol dir que cada organització, cada persona, cada ciutat 
faça seua l’agenda” (Federico Buyolo, ponència en el marc del taller participatiu 
per a l’elaboració d’una metodologia que servisca per a implementar els Objec-
tius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en les polítiques municipals, organit-
zat per la Fundació MUSOL a València el 21 de febrer de 2018).

4.- EL REPTE: ALINEAR LES POLÍTIQUES A L’AGENDA 
2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.
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amb l’Agenda 2030 i la seua aportació als ODS, s’elaborarà l’estratègia oportuna (o la modificació de la 
mateixa en el cas en què el departament/àrea ja compte amb un document estratègic), adequadament 
vinculada als ODS-metes-indicadors. En tot cas, si la política municipal està orientada cap als ODS sense 
necessitat d’intervenció addicional, vincular les polítiques als ODS de forma expressa té de per si un gran 
valor en termes de difusió de l’Agenda 2030 com a agenda comuna i permetrà a l’ajuntament visibilitzar i 
rendir comptes sobre la seua aportació als ODS. Totes aquestes actuacions a nivell de departament/àrea 
(micro) configuren l’orientació concreta de les polítiques municipals. És a dir, la política municipal global, a 
nivell macro, contribuirà a tots aquells ODS-metes-indicadors que a nivell micro s’hagen identificat com a 
pertinents, en una construcció de polítiques públiques des de baix cap amunt.

El model consta dels passos descrits en els següents apartats. Aquests passos han sigut elaborats i 
descrits perquè siguen d’utilitat per a les persones responsables de qualsevol àrea o departament munici-
pal, per la qual cosa correspon a les persones a càrrec de les biblioteques municipals adaptar els passos 
a la realitat concreta de les biblioteques del municipi en què s’aplica la metodologia. No obstant açò, per a 
aterrar la metodologia general al sector de les biblioteques, hem inclòs comentaris específics sobre l’apli-
cació concreta d’alguns a les polítiques municipals bibliotecàries.

Passos previs.

Abans de començar l’aplicació del model, és essencial aclarir que es requereixen dos passos previs i 
propedèutics al procés de planificació que proposem en aquest model.

0.1- EL COMPROMÍS DE L’ALTA ADREÇA POLÍTICA I TÈCNICA DE L’AJUNTAMENT.

La decisió d’implementar l’agenda 2030 en el municipi és una decisió política, que per a ser actuada 
requereix de canvis, a vegades radicals, en les decisions estratègiques i del dia a dia de la gestió municipal. 
Per tant, és essencial que els màxims responsables polítics (alcaldes/es, regidors/es delegats/des) pren-
guen expressament la decisió d’orientar les seues polítiques d’acord a l’Agenda 2030 i que ho comuniquen 
al personal. A més, és essencial que l’alta adreça tècnica de l’ajuntament siga conscient d’açò i assumisca 
l’Agenda 2030 com a prioritat, transmetent-ho al personal. Aquest compromís de l’alta adreça hauria de 
materialitzar-se designant la persona o persones responsable/s en cada àrea, a la qual s’atribuïsca la fa-
cultat de liderar el procés i implicar a la resta del personal per a donar compliment al cronograma previst.

El compromís de l’alcalde o de l’alcaldessa i del regidor o de la regidora a càrrec de les biblioteques 
hauria de ser clar i hauria de ser comunicat a tot el personal de l’àrea. A més, és recomanable que siga una 
persona del sector bibliotecari la designada per a liderar el procés, per a comptar amb els coneixements 
tècnics necessaris per a localitzar els ODS en les biblioteques municipals.

0.2- LA INFORMACIÓ DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

Fora de les àrees/departaments de cooperació per al desenvolupament (on existeixen) persisteix un 
gran desconeixement de l’Agenda 2030. La majoria del funcionariat i del personal laboral no coneix els 
ODS i aquesta situació és un obstacle seriós a la implementació de l’agenda. Per açò, és essencial des-
plegar un ampli dispositiu d’informació i formació sobre l’Agenda 2030 i els ODS i la seua interacció amb 
altres agendes internacionals que impliquen als municipis.

Les iniciatives de la IFLA ja citades més amunt han sensibilitzat alguns bibliotecaris i algunes bibliote-
càries però encara queda molt treball d’informació per a acostar el col.lectiu a la temàtica. Segurament, 
els materials elaborats per la IFLA són molt útils en aquesta tasca perquè estan escrits des del punt de 
vista del moviment bibliotecari internacional, per la qual cosa en un llenguatge i d’un punt de vista comuna 
a tots i totes els bibliotecaris i les bibliotecàries.

A partir de l’aprovació de l’Agenda 2030 en 2015, diferents organitzacions han elaborat metodolo-
gies i guions per a “localitzar” els ODS. Destaquem, entre uns altres, la “Guia per a la localització dels 
ODS” dissenyada per la Global Taskforce de Governs Locals i Regionals, el PNUD i ONU Habitat (SN, 
2016) i el manual “Com implementar els ODS en les ciutats” publicat per de la Xarxa Temàtica Ciutats 
Sostenibles de la Xarxa de Solucions per al Desenvolupament Sostenible SDSN (Kanuri et al., SF). La 
Fundació MUSOL ha elaborat un model propi de localització d’intervenció que es diferencia dels altres 
models citats pel seu enfocament essencialment pràctic i aplicat (Filippi, García Maties, 2018). El model 
de la fundació MUSOL es denomina “Model de transversalizació dels objectius de desenvolupament 
sostenible en les polítiques municipals i de rendició de comptes davant la ciutadania i davant les au-
toritats designades”.

Com hem posat de manifest el punt anterior, les biblioteques, en particular les de titularitat munici-
pal, són un dels serveis de major importància dels ajuntaments. Integrar els ODS en les biblioteques no 
significa solament que l’Agenda 2030 estiga present en els continguts de les activitats programades en 
les biblioteques sinó implica una revisió integral de les polítiques bibliotecàries municipals per a enten-
dre què ODS, quines metes i quins indicadors es poden aconseguir des de les biblioteques i com. Per 
açò, les persones responsables tècniques i polítiques de les biblioteques municipals necessiten guions 
senzills i aplicables sense massa recursos per a revisar les seues polítiques públiques i alinear-les als 
ODS. Per açò, en el següent capítol descrivim el model de localització dels ODS proposat per MUSOL 
(Filippi, García Maties, 2018). Pel seu caràcter general pot ser aplicat a totes les àrees/departaments 
d’un ajuntament si bé en aquest cas la seua aplicació es refereix essencialment a les polítiques biblio-
tecàries municipals.

Aquest capítol es basa en el text “Model de transversalització dels objectius de desenvolupament sos-
tenible en les polítiques municipals i de rendició de comptes davant la ciutadania i davant les autoritats 
designades” publicat per la Fundació MUSOL (Filippi, García Maties, 2018) i es dirigeix a les persones res-
ponsables polítiques i tècniques de les biblioteques.

L’estructura de la metodologia dissenyada es basa en un model essencialment bottom-up o des de 
baix cap amunt perquè s’assegure la coherència vertical de les polítiques de l’ajuntament amb l’Agenda 
2030, així com la vinculació de les polítiques de l’ajuntament, l’Agenda 2030 i altres agendes internacionals 
subscrites per un ajuntament, tals com el Pacte de les alcaldies per al clima i l’energia o el Pacte de Polí-
tica Alimentària Urbana de Milà (MUFPP o Pacte de Milà). 

En aquest model, la dimensió macro són les polítiques generals de l’ajuntament, és a dir els linea-
ments generals de política pública que cada regidoria defineix per a les seues àrees, així com la vinculació 
d’aquestes polítiques a altres agendes internacionals, com les citades anteriorment (coherència vertical). 

L’alineament concorde a l’Agenda 2030 de la dimensió macro es realitza des de baix, és a dir és la di-
mensió “micro” la que alimenta la dimensió macro. En altres paraules i concretant l’enfocament, el model 
proposat preveu analitzar en cada àrea/departament/programa (és a dir en la dimensió micro) quins ODS 
i quines metes són les més pertinents i, a més, es procedirà a seleccionar els indicadors més pertinents, 
el mesurament dels quals és viable sense que demande massa recursos. Una vegada definits els ODS, 
metes i indicadors abastats, s’analitzarà si l’actuació del departament o àrea municipal està orientada al 
seu compliment. S’analitzarà a més la pertinència de compartir agendes amb altres àrees/departaments 
de l’ajuntament, fomentant la superació de les sitges i facilitant la coordinació entre àrees/departaments 
(coherència horitzontal). 

Si l’actuació ja està alineada a l’Agenda 2030, l’exercici es reduirà a vincular l’actuació als ODS-me-
tes-indicadors pertinents. Si l’actuació no està del tot alineada o si es podria millorar la seua alineació 

4.1 UN FULL DE RUTA PER A ALINEAR LES POLÍTIQUES MUNICIPALS DE BIBLIOTEQUES 
D’ACORD A L’AGENDA 2030 DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.
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4- Analitzar la relació de cadascuna de les competències i activitats al fet que es refereixen els dos 
anteriors apartats amb cadascun dels 17 ODS, establint si la seua relació és alta, baixa o mitjana.

Aquesta és la primera aproximació de les actuacions que es duen a terme en les àrees muni-
cipals i les que desenvolupen els ciutadans, relacionades amb els ODS. En aquest punt cal tenir 
en compte que els 17 ODS no són compartiments estancs, al contrari, cada ODS i les seues me-
tes té una àmplia relació i coincidència amb les d’altres ODS i altres metes. Per açò en aquesta 
primera actuació cal tenir en compte aquest extrem i valorar el grau de relació adequadament, 
la qual cosa en ocasions plantejarà alguna dificultat. A causa de l’estreta interrelació dels ODS 
així com a la intersectorialidad de les àrees municipals analitzades, és possible que l’àrea ana-
litzada resulte estar relacionada amb molts ODS. En aquest cas, de forma participativa amb el 
personal de l’ajuntament, s’haurà de realitzar un exercici de priorització,utilitzant eventualment 
tècniques comunes com les matrius de priorització, puntuant com a mitjà o alt el grau de relació 
solament a aquells ODS en els quals la incidència de l’actuació municipal és clara. 

B) ANÀLISI DE LA RELACIÓ DE CADA ÀREA/COMPETÈNCIA O ACTIVITAT CIUTADANA AMB CADA META.

5- Relacionar cada àrea, competència i activitats ciutadanes prioritàries amb la meta o metes del 
respectiu ODS.

En aquesta fase, es relacionarà cada àrea i competència i cadascuna de les activitats ciuta-
danes, que en l’anterior anàlisi haja obtingut una relació alta o mitjana (1 o 2) en el ODS amb la 
meta o metes del respectiu ODS, graduant-les igualment amb puntuacions 1, 2 o 3 segons el 
grau de relació siga alt, mitjà o baix.

Si eixa relació amb els 17 ODS pot resultar complexa, quan ens referim a 169 metes, encara 
podria resultar més complicat. Per açò ací caldrà tenir en compte d’una banda la més directa 
relació, no solament amb el seu contingut material i/o sectorial sinó també amb la més directa 
capacitat, competència i mitjans del municipi en cada àrea. 

Pel que fa als passos 4 i 5 del model, el capítol “Per què treballar l’Agenda 2030 de Des-
envolupament Sostenible en les biblioteques?” ofereix un panorama general de la vinculació 
entre biblioteques i Objectius de Desenvolupament Sostenible. No obstant açò, la realitat a nivell 
municipal és molt diversa i cada biblioteca exerceix funcions, de vegades difícils de preveure, 
que poden contribuir a ODS que, en principi, no es vinculaven a les biblioteques (per exemple, el 
recolçament en la cerca d’ocupació, etc.). Per tant, aquest anàlisi específic biblioteca per biblio-
teca és molt pertinent.

C) ANÀLISI DE LA RELACIÓ DE CADA ÀREA AMB ELS INDICADORS DE CADA ODS EN LES METES ANALITZADES .

6- Relacionar les àrees/competències i activitats de la ciutadania amb relació prioritària amb metes 
dels ODS.

En aquest apartat es posaran en relació les àrees/competències i activitats ciutadanes, que 
en la seua relació amb les metes a les quals es refereix l’anterior apartat hagen obtingut pun-
tuacions de relació alta i mitjana, amb els indicadors respectius continguts en https://unstats.
un.org/sdgs/indicators/database/?area=esp. 

Novament ací caldrà realitzar un anàlisi minuciós, tenint en compte, igual que s’ha assen-
yalat més amunt, la pertinència en relació amb l’àmbit competencial municipal i els seus recur-
sos i capacitats efectives per a intervindre en açò. 

L’anàlisi resultant d’aquest apartat, juntament amb tota la resta d’àrees del municipi en el 
seu conjunt, s’integrarà i servirà com a punt de partida per a realitzar l’anàlisi de les polítiques 
públiques municipals amb la lent dels ODS a través del com elaborar el pla general municipal 
per als ODS, tal com especifiquem més a baix en l’apartat dedicat a la vinculació entre nivell 
micro i nivell macro.

A) RELACIÓ DE CADA ÀREA AMB ELS 17 ODS. 

1.- Identificar dins de l’organització municipal, mitjançant un procés participatiu amb el personal, 
àmbits homogenis d’actuació, sense perjudici de la tradicional divisió en regidories.

L’organització municipal no sempre atribueix a les regidories àmbits sectorials homogenis. 
Examinar l’organització i agrupar dins de cada regidoria o àmbit equivalent les matèries d’una 
manera homogènia, serà la primera de les accions en les quals haurà de participar el personal 
concernit. A aquests àmbits els denominarem a l’efecte d’aquest document “àrees”. Aquest 
exercici contribueix a “trencar les sitges”, problema comú en l›administració pública local a 
l›hora d›implementar polítiques públiques que per les seues característiques intrínseques són 
interdisciplinàries i intersectorials. El problema és freqüentment agreujat per les exigències 
administratives i polítiques d›assignació de responsabilitats inherents a matèries afins a 
diferents persones/regidories, fraccionant les àrees. La identificació de les àrees, a més de 
trencar les sitges i afavorir la coordinació de departaments/regidories separades que treballen 
temes homogenis, afavorirà la coherència de polítiques horitzontals. 

Les biblioteques no solen patir aquest fraccionament pel que solen estar gestionades des de 
la mateixa àrea. No obstant açò, a vegades se separa la gestió de les biblioteques de les regi-
dories de cultura pel que puga haver una divisió entre biblioteques i matèries afins o es pot do-
nar la contradicció que les biblioteques es gestionen des d’una regidoria, però moltes activitats 
realitzades en les biblioteques depenen d’altres regidories. Superar aquest fraccionament és 
important per a treballar amb integralitat i homogeneïtat a alinear les polítiques bibliotecàries 
als ODS.

En la definició de les àrees s’hauria de tindre en compte que l’Agenda 2030 per al desenvolu-
pament sostenible té una funció articuladora d’altres agendes internacionals que, en el marc de 
la creixent internacionalització de les ciutats, molts ens locals han subscrit. És possible que una 
mateixa àrea estiga implicada en l’obtenció d’objectius dictats per diferents agendes internacio-
nals, per exemple l’acord climàtic de París i les iniciatives locals que es desprenen de les políti-
ques climàtiques internacionals (per exemple, el pacte dels alcaldes per al clima i l’energia), el 
Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, etc. Totes elles es poden coordinar fàcilment amb 
l’Agenda 2030 que té un caràcter general.

2.- Relacionar, dins de cada àrea, les competències municipals, agrupant-les per la seua més pròxi-
ma afectació a les 5 P de l’Agenda 2030 (planeta, persones, prosperitat, pau i aliances).

A partir dels eixos clàssics de la sostenibilitat (social, ambiental i econòmica), l’Agenda 2030 
s’articula al voltant de 5 eixos: planeta, persones, prosperitat, pau i aliances (“5 P”). En aquest 
pas es pretén connectar cada àmbit homogeni a una o més de les P definides per l’Agenda 2030.

3.- Realitzar un mapatge d’actors (ciutadans i ciutadanes, organitzacions, empreses, etc.) que realit-
zen activitats relacionades amb l’àrea i competència a la qual es refereix l’apartat anterior.

L’Agenda estableix la necessitat que tots, també els ciutadans i les ciutadanes, empreses, 
organitzacions, etc. s’impliquen en l’assoliment dels ODS. El municipi pot, a través del seu pla 
d’acció, establir mesures per a no solament adonar dels seus avanços a la ciutadania, sinó per-
què aquesta articule també les seues actuacions en la línia de la seua consecució. És essencial 
tenir un panorama complet de les actuacions i potencialitats del sector privat, de la societat 
civil i de la ciutadania en general relacionades amb les competències de l›àrea analitzada per a, 
posteriorment, enfortir el paper “articulador” de l’ajuntament i de posada en valor de la “massa 
crítica” existent. Aquest panorama s’elaborarà amb l’eina del mapatge d’actors clau, l’abast 
dels quals excedeix el terme municipal perquè la intensa “cosmopolitització” en els assumptes 
locals fa que les relacions del municipi amb actors externs a ells, a vegades actors globals, si-
guen essencials per a abordar l’Agenda 2030.

En les biblioteques el mapatge d’actors externs és especialment important perquè en 
aquests espais, a més dels bibliotecaris i de les bibliotecàries, operen molts més actors (forma-
dors i formadores de cursos i tallers, contacontes, clubs de lectures, etc.). 
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La definició de les accions prioritàries hauria de fer-se amb la participació activa de la ciuta-
dania, convidant a taules de treball participatiu almenys als actors identificats en el pas 3 perquè 
posen en comú les seues iniciatives i se cerquen formes de col.laboració i d’inclusió d’aquestes 
iniciatives en les accions prioritàries de l’ajuntament.

Com s’ha dit, l’Agenda malgrat la seua indivisibilitat, és flexible i permet que s’avance en 
funció de cada àmbit concret. Sense que açò supose en cap cas una excusa per a evitar l’avanç. 
A la vista del resultat de la LB, s’hauran d’analitzar i valorar les actuacions que apareixen com 
més prioritàries, ja siga per la seua naturalesa, ja siga perquè es disposa de majors capacitats 
per a açò.

Com ha sigut esmentat, cap de les accions necessàries ha d’obviar-se, encara que si poden 
prioritzar-se unes respecte a unes altres, per exemple, la pròpia Agenda prioritza l’actuació 
enfront del canvi climàtic en establir que aquestes mesures són urgents, en dir que “objectiu 13: 
Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes”.

Les accions definides i planificades en aquest apartat, juntament amb la resta d’accions de-
finides i planificades en la resta d’àrees, serviran per a consolidar el pla general de transversa-
lizació dels ODS en les polítiques municipals i de la línia de base.

En definitiva, aquests passos posen al personal responsable de les biblioteques interrogatius 
sobre què estan fent les biblioteques per als ODS, què podrien fer i com.

F) CAMPANYA DE COMUNICACIÓ DE LES ACCIONS NECESSÀRIES PER A DUR A TERME LES ACCIONS PRIO-
RITÀRIES.

10- Difusió de les accions per a alinear a l’àrea i/o les competències a l’assoliment dels indicadors 
dels ODS.

Es mantindran reunions amb el personal de l’àrea perquè conega el procés i s’empodere 
del mateix per a la seua execució. Al mateix temps es donarà difusió a les accions previstes 
mitjançant la seua difusió pública i la comunicació directa a la ciutadania i/o organitzacions que 
hagen participat en el procés en cada àrea sectorial, perquè formulen observacions i facen pro-
postes, en el seu cas. 

Aquesta campanya de comunicació juntament amb la de la resta de campanyes constituirà 
la campanya de comunicació del pla de transversalització dels ODS en les polítiques municipals. 
Si el municipi duu a terme la implementació dels ODS en totes o diverses àrees, aquesta cam-
panya i les altres previstes podrien realitzar-se conjuntament. 

Les biblioteques, respecte a altres àrees o departaments municipals, tenen l’avantatge de 
comptar amb una gran visibilitat de cara al públic i a la ciutadania en general del municipi. Els 
seus amplis horaris al públic, els seus espais aptes per a accions informatives, la seua exposició 
permanent de materials, facilita totes les tasques de comunicació previstes per aquest model.

G) MONITOREIG DEL PLA D’ACCIÓ. 

11- Mesurament periòdic dels indicadors seleccionats per a valorar els avanços en les metes prio-
ritzades.

En aquest apartat es farà un seguiment del pla d’execució de les accions assenyalades més 
amunt, mesurant l’avanç en l’assoliment dels ODS. El monitoreig del pla d’acció se centra en 
el mesurament dels indicadors, en particular dels indicadors definits en el pas 7 amb un clar 
enfocament d’orientació a resultats. El seguiment ha de ser minuciós, per a cada activitat dins 
de cada competència i àrea, i en el mateix hauran de, si es el cas, identificar-se les dificultats, els 
impediments, la falta de capacitats i/o els colls de botella que impedeixen avanços. Per a açò, 
d’acord a la periodicitat establida, es mesuraran els indicadors definits en el pas 7, analitzant 

7- Vincular els indicadors dels ODS amb els indicadors municipals disponibles per al posterior mo-
nitoreig dels avanços.

Una vegada identificats els indicadors més pertinents d’acord als criteris citats en el pas an-
terior, s’hauria d’analitzar si aquests indicadors s’estan mesurant a nivell municipal (per l’ajun-
tament o per altres institucions, però amb desglossament municipal). És una fase complexa i 
delicada ja que d’ella dependrà la capacitat de mesurar la situació inicial i els avanços assolits 
amb la contribució de l’àrea de l’ajuntament implicada. La disponibilitat de dades fiables des-
igual en el territori, la falta de recursos per a implantar nous indicadors i assegurar el seu me-
surament, etc. són algunes de les dificultats d’aquest pas. No obstant açò, és un pas essencial 
perquè la disponibilitat de dades i la possibilitat de mesurar l’impacte de les polítiques muni-
cipals en general és coherent amb la tendència a la transparència i rendició de comptes de la 
gobernanza. A més, poder mesurar i disposar de dades permet la presa de decisions i la millora 
contínua de les polítiques públiques locals, coherentment amb les tendències de la nova gestió 
pública i la seua atenció a l’eficàcia. En aquest sentit, es recomana una aproximació realista i 
pragmàtica: s’haurien d’utilitzar indicadors que es mesuren de forma habitual i, si es decideix 
implantar nous indicadors, s’ha de valorar la viabilitat (econòmica i tècnica) definint a priori els 
procediments de mesurament.

Si l’ens local és actiu en la implementació d’altres agendes internacionals (el pacte dels al-
caldes per al clima i l’energia, el Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà, etc.), és probable 
que aquestes iniciatives prevegen indicadors que poden ser vinculats als de les metes prioritza-
des, facilitant així la seua monitorització.

D) ELABORACIÓ DE LA LÍNIA DE BASE DELS INDICADORS.

8- Elaboració de la línia de base dels indicadors.

Una vegada obtinguts els indicadors, s’elaborarà la línia de base que ens dibuixarà l’estat 
actual de l’assoliment dels ODS en l’àrea i en les activitats de la ciutadania. Per a açò es prou re-
lacionar les àrees/competències i les magnituds i temps que preveuen els indicadors al fet que 
es refereix l’anterior apartat amb les magnituds i temps del municipi, amb el que coneixerem el 
punt de partida i els esforços i recursos necessaris per a elaborar el pla d’actuació. 

La línia de base d’aquesta àrea, juntament amb les obtingudes de la resta d’àrees, s’inte-
grarà i formarà part de la LB del pla general de transversalització dels ODS en les polítiques 
municipals. La informació resultant de la línia de base serà d’extrema utilitat per a la definició 
de les accions prioritàries.

E) DEFINICIÓ DE LES ACCIONS PRIORITÀRIES.

9- Definir i planificar les accions necessàries per a alinear a l’àrea i/o les competències a l’assoliment 
dels indicadors dels ODS. 

Una vegada identificats els indicadors i les magnituds actuals en el municipi conforme a la 
línia de base, es procedirà a definir i planificar les accions necessàries per a alinear a l’àrea i/o 
les competències a l’assoliment dels indicadors, tenint en compte els terminis previstos en cada 
meta per a açò. Igualment es planificaran les accions necessàries per a incorporar a l’assoli-
ment dels ODS a la ciutadania tant individualment com a través de les entitats i organitzacions 
en què s’integren (associacions, comerciants, col.legis professionals, empreses, etc.).

La definició de les accions prioritàries podrà plasmar-se en un pla d’acció específic o inte-
grar-se i modificar oportunament els plans o altres eines de planificació que utilitze l’àrea amb 
que es treballa, per a evitar la proliferació de plans i utilitzar eines ja conegudes i aplicades per 
l’ajuntament. En aquest sentit, si l’àrea ja fa ús d’ alguna eina de planificació, s’hauria d’utilit-
zar-la, evitant elaborar un pla específic.
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EXEMPLES PRÀCTICS.

Les biblioteques desenvolupen les seues activitats en contextos molt diferents: urbans i rurals, industrials 
i agrícoles, barris amb població en situació de vulnerabilitat, etc. L’alineament de les polítiques municipals 
bibliotecàries als ODS només té sentit si s’adequa aquestes polítiques al context local i si es responen a les 
demandes i necessitats de les persones usuàries de les biblioteques. És per açò que no és possible pro-
porcionar models únics de polítiques bibliotecàries alineades als ODS. Solament és possible proporcionar 
un full de ruta de com definir les polítiques bibliotecàries més coherents amb els ODS i brindar idees sobre 
pràctiques i iniciatives per a abordar i promoure els ODS en les biblioteques. Abans de descriure algunes 
idees i pràctiques per a abordar i promoure els ODS en les biblioteques, és pertinent fer alguns exemples 
de com el full de ruta descrit en els capítols anteriors pot alinear les biblioteques als ODS, fent referències 
a possibles resultats del model poc intuïtius. Ens centrem en aquest tipus de outputs per a recomanar a 
les persones responsables d’aplicar el model una actitud oberta, evitant una aproximació a les bibliote-
ques amb “paquets d’activitats 
prestablides” sinó amb flexibi-
litat i curiositat. Entendre què 
està fent la biblioteca formal i 
informalment, la seua interre-
lació amb l’entorn i les activitats 
dels actors externs és essencial 
per a dissenyar polítiques de bi-
blioteques en línia amb l’Agen-
da 2030.

Per exemple, moltes biblio-
teques, a més del préstec do-
miciliari de llibres i altres ma-
terials, són un centre d’accés a 
l’internet i a ordinadors, serveis 
utilitzats moltes vegades per a 
la cerca d’ocupació. A més, en 
el dia a dia, els bibliotecaris i les 
bibliotecàries solen contestar a 
dubtes sobre com confeccionar 
un CV, on cercar ofertes d’ocupació, etc. Per què no integrar aquestes accions, moltes vegades acciden-
tals, en una activitat de la biblioteca? I per què no fer-ho en col.laboració amb les regidories, àrees o de-
partaments municipals o amb les entitats públiques i privades del territori que s’ocupen d’açò? Coordinant 
l’acció i superant les “sitges” que fraccionen les administracions públiques i impedeixen la comunicació, es 
pot oferir als serveis d’ocupació un nou lloc per a oferir els seus serveis a persones en cerca d’ocupació i es 
pot assegurar un públic a les biblioteques, fent que les biblioteques contribuïsquen activament a el “ODS 8: 
Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball 
decent per a tots” i a les metes “8.5  D’ací a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i el treball decent 
per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de 
remuneració per treball d’igual valor” i “8.6  D’ací a 2020, reduir considerablement la proporció de joves 
que no estan emprats i no cursen estudis ni reben capacitació”.

Les biblioteques en els àmbits rurals i agrícoles són preciosos punts d’accés a la informació, vist que 
moltes vegades els centres de formació estan allunyats i són de difícil accés. És una realitat que pot sem-
blar-nos més comuna en els països més pobres, però no és així, moltes zones rurals, desertificadas del 
punt de vista poblacional i amb cada vegada menys serveis per les retallades dels pressupostos públics, 
estan cada vegada més aïllades. Les biblioteques que funcionen en aquests entorns poden atraure nous 
usuaris i jugar un rol en la transformació del seu entorn, per exemple, orientant la seua oferta de docu-
ments en préstecs domiciliari i de formació en temes agrícoles, optant per aquells continguts més cohe-
rents amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. Tenir un tòtem actualitzat amb propostes de 
lectura sobre agricultura biològica o sobre temes de gran actualitat com els efectes del canvi climàtic o les 

el seu avanç respecte a la línia de base. La informació generada permetrà a les persones res-
ponsables tècniques i polítiques replantejar les accions definides, si es registraren reculades o 
avanços massa febles.

De la mateixa manera s’identificaran les bones pràctiques per a extrapolar-les quan siga 
possible a altres sectors o àrees. 

Els resultats d’aquest monitoreig, juntament amb el de la resta d’àrees, integraran la conso-
lidació dels avanços sectorials en informes generals de seguiment del pla general de transver-
salizació dels ODS en les polítiques municipals.

H) CAMPANYA DE COMUNICACIÓ DELS AVANÇOS DEL PLA D’ACCIÓ SECTORIAL.

12-Difusió dels avanços del pla d’acció sectorial.

En aquest apartat es contemplaran els avanços que es vagen aconseguint periòdicament en 
l’àmbit homogeni. Aquesta campanya es durà a terme internament entre el personal municipal, 
i externament, mitjançant la publicació general i la notificació singular a les persones que hagen 
participat en el procés. En aquest punt hauria de preveure’s un anàlisi periòdic que permeta 
tindre coneixement en temps real de com s’avança. Podria preveure’s per exemple l’elaboració 
d’un butlletí trimestral, mitjançant el qual comunicar interna i externament els assoliments i 
proposar accions per a la millora del procés. 

Aquests avanços, juntament amb la resta produïda en els altres àmbits homogenis, integra-
ran la campanya dels avanços sectorials en els informes generals de seguiment del pla general 
de transversalizació dels ODS en les polítiques municipals. Els avanços a difondre se centraran 
principalment en els canvis produïts pel pla d’acció en els indicadors ja citats anteriorment.
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alternatives sostenibles a l’ús del glifosato pot atraure un nou públic a les biblioteques. Per a açò, el biblio-
tecari o bibliotecària pot demanar assessorament a tècnics o tècniques d’agricultura del propi ajuntament 
o els responsables polítics poden coordinar aquest nou servei amb la conselleria d’agricultura o medi 
ambient de la comunitat autònoma o amb les universitats més properes. La biblioteca estaria contribuint 
d’aquesta manera a la meta “2.4  Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’ali-
ments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmenten la productivitat i la producció, contribuïs-
quen al manteniment dels ecosistemes, enfortisquen la capacitat d’adaptació al canvi climàtic, els fenò-
mens meteorològics extrems, les sequeres, les inundacions i altres desastres, i milloren progressivament 
la qualitat del sòl i la terra” de el “ODS 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora 
de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible”. Si es tracta d’una biblioteca en un àmbit urbà, tal vegada 
no siga tan difícil treballar aquesta mateixa meta de l’ODS 2, tenint en compte l’auge dels horts urbans i el 
rol que els ajuntaments tenen en la seua promoció directa o a través d’associacions del municipi. Treballar 
amb aquestes entitats i brindar un espai d’informació i reunió per als grups d’ “agricultors urbans” pot ser 
una activitat avantatjosa per a tots i totes.
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El full de ruta descrit en els capítols anteriors i els exemples dels resultats pràctics possibles resultants 
de la seua aplicació en diferents contextos, brinden les pautes metodològiques de com dissenyar polítiques 
públiques bibliotecàries que contribuïsquen als ODS. Aplicant aquesta metodologia, segurament serà pos-
sible delinear polítiques municipals bibliotecàries que contribuiran a diversos ODS, totes elles coherents 
amb el context en què treballa la biblioteca i moltes vegades sorprenents. 

Volem que aquest text brinde altres idees, pràctiques i viables, als bibliotecaris i a les bibliotecàries 
perquè els Objectius de Desenvolupament Sostenible siguen un eix present de forma transversal en totes 
les activitats de la programació d’una biblioteca. El possible catàleg d’activitats és molt ampli pel que hem 
seleccionat les que ens han semblat més interessants, innovadores i pertinents amb el context local en 
què vivim i en què operen les biblioteques.

Les activitats que descrivim en els següents capítols tindran a veure amb diversos ODS, que assenyala-
rem sistemàticament, i és el fruit d’una recerca realitzada per a identificar què activitats solen oferir les 
biblioteques i com integrar els ODS en elles. Així mateix, es proposen activitats innovadores que no s’han 
censat en la recerca, és a dir que no s’han detectat en les programacions més comunes de les bibliote-
ques. 

Les activitats s’han organitzat per grup meta, dividint les persones usuàries de les biblioteques per 
franges d’edat. Es tracta d’activitats dirigides a difondre els ODS i a promoure la reflexió sobre el desenvo-
lupament sostenible i els drets humans.

Abans de descriure detalladament les diferents propostes d’activitats, volem subratllar que aquesta 
eina es basa que les biblioteques no són illes sinó actors integrats en un dens ecosistema en què operen 
molts actors públics i privats. Molts d’ells ja col.laboren amb les biblioteques, uns altres no. Entitats públi-
ques autonòmiques i de l’estat, així com les organitzacions de la societat civil i les empreses, en particular 
les de l’economia social, ofereixen contínuament serveis i activitats totalment compatibles amb les biblio-
teques i amb la promoció del desenvolupament sostenible. 

Planificar les polítiques municipals de biblioteques amb una actitud oberta i de col.laboració amb l’en-
torn pot enriquir la programació de les biblioteques a costos nuls o molt reduïts i reforçar el teixit social 
del municipi.

Per exemple, els vestíbuls de les biblioteques poden allotjar exposicions fotogràfiques i les organitza-
cions de la societat civil solen oferir aquest tipus de recursos. Així mateix, els expositors amb les propostes 
de lectura que solen estar presents en les biblioteques poden ser una vitrina per a lectures relacionades 
amb els ODS, com les quals suggerim més a baix. Amb una periodicitat establida, la biblioteca pot dedicar 
un expositor a cada ODS, proposant als i les visitants lectures (i continguts en altres suports, si estàn dis-
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IDEES I PRÀCTIQUES.



8382

5.- COM INTEGRAR ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN LES 
BIBLIOTEQUES: IDEES I PRÀCTIQUES.

Exposición fotográfica de MUSOL en la biblioteca de Pedrajas de San Esteban, Valladolid. 

En general, les persones adultes (a partir dels 18 anys) representen la majoria de les usuàries de les 
biblioteques (aprox. 60-70 % del total de persones usuàries). Una part important d’aquest grup utilitza els 
serveis de préstecs bibliotecaris, en diferents formats (físics i no), i assisteixen a activitats promogudes per 
les biblioteques, tal com els clubs de lectura o les conferències, col.laborant en alguns casos com a volun-
taris/es amb els/es bibliotecaris/es per a la seua organització.

5.1.1 ELS CLUBS DE LECTURA “SOSTENIBLES”.

La primera activitat que proposem per al públic adult té a veure amb els clubs de lectura. Aquesta és 
una activitat molt comuna en les biblioteques i és un espai d’intercanvi propici per a introduir temàtiques 
relacionades amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible. 

Un club de lectura està format per un grup de persones que es reuneixen periòdicament per a debatre 
i comentar un llibre, que estan llegint, i del que acorden el nombre de pàgines que van a llegir cada vega-
da. És un espai privilegiat per a difondre, comentar i analitzar temàtiques d’interès comú, fomentant una 
comprensió profunda dels temes llegits i debatuts, per la qual cosa totalment compatible amb la temàtica 
que ens concerneix, el desenvolupament sostenible.

Els clubs solen fer referència a una biblioteca i reunir-se en ella. Independentment de si el club de 
lectura és dinamitzat per personal de la biblioteca o no (en molts casos es tracta d’una persona del propi 
club, de persones voluntàries, etc.) els bibliotecaris i les bibliotecàries mantenen certa influència en el 
club i poden proposar lectures relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. A més 
de promoure la lectura de textos relacionats amb els ODS, es poden convidar a les trobades del club de 
lectura persones externes expertes en el tema (personal de ONGs, de l’administració pública, etc.), per a 
aprofundir i perquè dinamitzen el diàleg entre lectors i lectores del club.  

En els clubs de lectura que aborden assajos, una ràpida cerca bibliogràfica permetrà identificar textos 
de referència. El desafiament principal està a identificar lectures que aborden els ODS per als clubs de 
lectura que es dediquen a la literatura. 

Sense ànim d’exhaustivitat, a continuació, oferim algunes propostes de lectura que permeten abordar 
alguns ODS, amb un breu resum del llibre i la seua relació amb els ODS.

Isabel Allende, L’illa baix la mar: Una mulata és venuda als 9 anys com a esclava a 
l’amo d’una de les més importants plantacions de sucre a Santo Domingo. Al llarg de 
la novel.la transcorren quaranta anys durant els quals s’albira el que va representar 
l’explotació d’esclaus en l’illa en el segle XVIII. Isabel Allende li dóna veu a Zarité, una 
lluitadora que tirarà endavant en la vida sense importar els paranys que la destinació li 
pose, doncs és una heroïna i una triumfadora que malgrat les adversitats aconseguirà 
obrir-se camí per a aconseguir la felicitat (font: www.casadellibro.com/libro-la-isla-
bajo-el-mar/9788499087603/1823383). 

5.1 ACTIVITATS DIRIGIDES AL PÚBLIC ADULT: VINCULAR LA BIBLIOTECA AL SEU 
ENTORN DES DEL PRISMA DE LA SOSTENIBILITAT I ELS DRETS HUMANS.

ponibles) sobre dit Objectiu de Desenvolupament Sostenible.

A més, els ajuntaments (o altres entitats públiques titulars de biblioteques) que pretenguen alinear les 
seues polítiques bibliotecàries d’acord a l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, haurien de formar 
a tot el seu personal remunerat i voluntari sobre aquest tema. 

FOTO: Exposició fotogràfica de MUSOL en la biblioteca de Pedrajas de San Esteban, Valladolid. 
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Antonio Lobo Antunes, En el cul del món: En el cul del món va ser publicada per 
primera vegada en portuguès en 1979. Al llarg del diàleg entre un home i una dona, 
del que realment només escoltem la veu masculina, l’experiència viscuda pel pro-
tagonista en la guerra d’Angola es va filtrant i expandint fins a absorbir i condicionar 
totes les facetes de la relació que tots dos intenten establir. Així, la consciència de la 
immensa solitud i violència que pot arribar a suportar l’ésser humà es revela com un 
factor determinant de la identitat individual i de la col.lectiva. Com a teló de fons, entre 
boires, trobem la presència d’un Portugal -del que Lisboa és síntesi i metàfora- que 
no es comprèn sense aquesta antinomia tràgica de la seua història colonial africana. 
Estructurada dualment, tant pel que fa al desenvolupament argumental com al trac-
tament del temps i de l’espai, En el cul del món és una novel.la imprescindible per a 
comprendre en la seua plenitud la geografia literària de Lobo Antunes i un extraordi-
nari text literari d’implacable marxa discursiva. (Font https://www.casadellibro.com/
libro-en-el-culo-del-mundo/9788478445530/762669). 

El llibre permet abordar els ODS relacionats amb la pau i la convivència de les co-
munitats, per la qual cosa fa referència al ODS 16 Promoure societats pacífiques i in-
clusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom  
i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendisquen comptes 
i a l’ODS 10 Reduir la desigualtat en els països i entre ells, en particular la meta 10.2 
D’ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les 
persones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, re-
ligió o situació econòmica o una altra condició. Aquest últim ODS pot ser abordat des 
d’una perspectiva històrica, analitzant el rol del colonialisme europeu en la situació de 
desigualtat entre països que encara persisteix.

José María Arguedas, Els rius profunds: José María Arguedas ha sigut el punt 
de partida per a les principals teoritzacions sobre una qüestió cabdal en les lletres 
de l’Amèrica Llatina: la “transculturació”. L’autor inclou amb intensitat i complexitat 
elements de la cultura andina (mentalitat mític-màgica amb sincretisme cristià, qui-
txuanització de l’espanyol, tradició oral lligada a la música i a la dansa) dins de formes 
culturals occidentals. El propi títol de” Els rius profunds” (de llit profund i cabal generós 
són els rius de la Serra peruana) connota la profunditat de les sòlides arrels ancestrals 
de la identitat peruana, totalment assumida, en contraposició al caràcter sobreimpost 
d’una cultura occidental i cosmopolita a esquena del llegat històric mil.lenari del Perú. 
Exemple de vida plena entre l’individu, la societat i el cosmos, profitós de conèixer per 
a la humanitat sencera (font: https://www.casadellibro.com/libro-los-rios-profundos-
6-ed/9788437613215/450815). 

Aquest llibre ens acosta al debat sobre el rol de la cultura en els ODS, que destaca 
en diversos objectius, per exemple, en l’objectiu 11 Aconseguir que les ciutats i els as-
sentaments humans siguen inclusius, segurs resilients i sostenibles, en particular en 
la meta 11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i 
natural del món. Així mateix, ens permet reflexionar sobre la situació de marginació i 
pobresa en què viuen actualment moltes persones indígenes.

Miguel Angel Asturias, El senyor president: “El senyor President” és una denúncia 
de la dictadura d’Hispanoamèrica, a través del cas especial guatemaltenc. La impor-
tància d’aquesta novel.la és enorme com a model directe o indirecte per als autors de 
narracions que tracten també el tema de la dictadura: Carpentier, García Márquez o Ro-
segue Basts. Encarna a més el patró de la “nova novel.la” i el “realisme màgic” (font: ht-
tps://www.casadellibro.com/libro-el-senor-presidente-5-ed/9788437615172/557561). 

Té una estreta relació amb el ODS 16 Promoure societats pacífiques i inclusives per 
al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom i construir a 
tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendisquen comptes en particular 

Les aventures de Zarité permeten abordar l’Objectiu de Desenvolupament 5: 
Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i les xiquetes 
així com el número 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i soste-
nible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots, en particular la meta 
“8.7 Adoptar mesures immediates i eficaces per a eradicar el treball forçós, posar fi 
a les formes contemporànies d’esclavitud i la tracta de persones i assegurar la pro-
hibició i eliminació de les pitjors formes de treball infantil, inclosos el reclutament i la 
utilització d’infants soldats, i, d’ací a 2025, posar fi al treball infantil en totes les seues 
formes”.

Jorge Amado, Capitans de l’arena: En 1937 va veure la llum la primera edició de 
Capitans de l’Arena, un vívid relat de la vida dels infants de carrer abandonats a El Sal-
vador, la plaça pública dels quals seria testimoni de com aquesta primera edició va ser 
confiscada i cremada per l’Estat Novo. La seua difusió s’ajornaria fins a 1944 en una 
segona edició que donaria la volta al món. Les raons d’aquesta violenta demostració 
de censura radiquen en l’essència mateixa de la novel.la: una rotunda denúncia contra 
els gravíssims problemes socials de Brasil que les elits culturals del seu país solien 
obviar. Els Capitans de l’Arena són els infants abandonats, units per la misèria i espen-
tats per una societat egoista cap als arenals del port de Badia, on organitzen la seua 
pròpia societat infantil, marcada per la delinqüència, però també per la solidaritat i la 
innocència. Aquesta crua història dels més desventurats dels desventurats, carregada 
de lirisme i duresa, va fer guanyar-se a Jorge Amado la simpatia i la calor de tots els 
desheretats brasilers, però també l’odi acérrim dels poderosos i els militars, que li fa-
rien pagar un alt preu (font: https://www.casadellibro.com/libro-capitanes-de-la-are-
na/9788476696477/962558). 

Aquest llibre permet abordar diversos ODS. La situació de pobresa i vulnerabilitat en 
què viuen els protagonistes ens permet reflexionar sobre l’Objectiu 10: Reduir la des-
igualtat en i entre els països i l’Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seues formes 
a tot el món, en tots dos casos des de la perspectiva de la infància. La societat infantil que 
formen els protagonistes i les seues semblances amb els fenòmens de la criminalitat 
juvenil organitzada que afecta a moltes ciutats ens permet reflexionar sobre l’Objectiu 
11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resi-
lients i sostenibles, ja que la novel.la es desenvolupa en una gran urbs.

Ivo Andric, Un pont sobre el Drina: Ivo Andric, Un pont sobre el Drina: La ciutat de 
Visegrad (Bòsnia), situada a la vora del riu Drina, va tenir un moment d’esplendor en 
l’Edat Mitjana per constituir un pont de trànsit entre el món cristià i l’islàmic. Aquesta 
novel.la arreplega la història d’eixa comunitat plural i conflictiva prenent com a pretext 
narratiu el gran pont de pedra que creua el riu, lloc de trobada i passeig per als seus 
habitants. La llarga crònica compren des del segle XVI fins a principis del segle XX i 
ens adona de les tensions i enfrontaments que se succeeixen i hereten de genera-
ció en generació. (font: https://www.casadellibro.com/libro-un-puente-sobre-el-dri-
na/9788497597777/917234). 

El llibre permet abordar els ODS relacionats amb la pau i la convivència de les co-
munitats, per la qual cosa fa referència al ODS 16 Promoure societats pacífiques i in-
clusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom  i 
construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendisquen comptes i a 
l’ ODS 10 Reduir la desigualtat en els països i entre ells, en particular la meta 10.2 D’ací 
a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les per-
sones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió 
o situació econòmica o una altra condició. El record dels grans conflictes mundials i 
dels conflictes balcànics que van afectar els territoris descrits en el llibre permeten 
reflexionar sobre un dels principals béns comuns globals, la pau, així com sobre els 
desenllaços catastròfics de l’odi cap als diferents.
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problemàtiques ambientals, sí posa de manifest l’impacte de la massificació turística 
en la relació amb la muntanya del protagonista, permetent reflexionar sobre l’impacte 
de l’ésser humà en el medi ambient.

Mia Couto, Terra somnàmbula: La guerra civil s’empitjora a Moçambic en els anys 
vuitanta i la població fuig de les seues cases. L’ancià Tuahir i Muidinga, un xiquet que 
va ser rescatat de la fossa on anava a ser enterrat, cerquen refugi en un autobús calci-
nat. Entre els efectes personals d’un dels passatgers morts troben uns quaderns que 
narren la seua vida. A mesura que Muidinga els llig, eixa història i la seua pròpia sem-
blen desenvolupar-se de manera paral.lela i discórrer entre la realitat i el somni. En la 
seua primera i brillant novel.la, Mia Couto denuncia el terrible sofriment que comporta 
qualsevol conflicte bèl.lic (font: https://www.casadellibro.com/libro-tierra-sonambu-
la/9788420422428/2800144). 

El llibre permet abordar els ODS relacionats amb la pau i la convivència de les co-
munitats, per la qual cosa fa referència al ODS 16 Promoure societats pacífiques i in-
clusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom  
i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendisquen comptes 
i al ODS 10 Reduir la desigualtat en els països i entre ells, en particular la meta 10.2 
D’ací a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les 
persones, independentment de la seua edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, re-
ligió o situació econòmica o una altra condició. Aquest últim ODS pot ser abordat des 
d’una perspectiva històrica, analitzant el rol del colonialisme europeu en la situació de 
desigualtat entre països que encara persisteix.

Miguel Delibes, Els Sants Inocentes: En l’Extremadura profunda dels anys seixan-
ta, la humil família de Paco, “el Baix”, serveix en un mas sotmesa a un règim d’explo-
tació quasi feudal que sembla haver-se detingut en el temps però sobre el qual bu-
fen ja, tímidament, alguns aires nous. És època de caça i Paco s’ha trencat el peroné. 
Les pressions del senyoret Iván perquè ho acompanye en les batudes malgrat el seu 
estat serveixen per a retratar la crueltat, els abusos i la ceguesa moral d’una classe 
instal.lada en uns privilegis ancestrals que considera inalienables i que els protago-
nistes suporten amb una dignitat exemplar (font:. :. https://www.casadellibro.com/
libro-los-santos-inocentes/9788423346738/2502051). 

El ODS 1 i el ODS 10 són els objectius amb relació més estreta amb aquesta novel.
la que ens permet abordar les desigualtats i la pobresa que persisteixen en l’actualitat.

Isaac Rosa, La mà invisible: No és habitual en la narrativa recent i per açò ho ad-
vertim: en aquesta novel.la els protagonistes treballen. Molt. De fet, no fan una altra 
cosa. I no precisament de forma creativa o intel.lectual; no són cineastes ni investi-
gadors ni molt menys escriptors. Alguns fins i tot treballen amb les mans. I fins I tot 
suen. I per descomptat es cansen. I emmalalteixen, es dolen, s’avorreixen, es deses-
peren. Senten cada matí eixe malestar comú a tants treballadors que esperaven una 
altra cosa del món laboral. En les pàgines de la mà invisible trobaran gent que posa 
rajoles, munta peces en cadena, talla carn, cus, frega, carrega caixes. Però no saben 
amb quina finalitat. Només una cosa és segura: una mà mou els fils i pot convertir la 
seua jornada en un malson. Mitjançant una història plena de tensió i estupor, Isaac 
Rosa aborda un dels grans temes del nostre temps, el món laboral i com nostra 
percepció del treball ha anat canviant des de dins, des de la deterioració que pateixen 
cada vegada més treballadors. Sempre innovador, però preservant una veu difícil 
de confondre, Isaac Rosa obri progressivament un punt de vista que deixarà al des-
cobert el seu excepcional plantejament i la nostra admirada sorpresa (font: https://
www.casadellibro.com/libro-la-mano-invisible/9788432210426/2020201). 

amb les metes relacionades amb la democràcia i l’estat de dret (metes 16.3 i 16.5), 
perquè permet reflexionar sobre l’arbitrarietat en l’exercici del poder en les dictadures 
i sobre les dinàmiques internacionals i les seues influències en la instauració de rè-
gims dictatorials a Amèrica Llatina, les conseqüències de la qual són encara avui molt 
visibles en termes d’autoritarisme polític, violència política i social, etc.

Giorgio Bassani, El jardí dels Finzi-Contini: En la ciutat de Ferrara, quan la comu-
nitat jueva viu amenaçada per l’antisemitisme del govern feixista, els Finzi-Contini—
una família jueva de abolengo—porten una vida apartada en una luxosa vila, envoltada 
per un jardí majestuós (font: https://www.casadellibro.com/libro-el-jardin-de-los-fin-
zi-contini-la-novela-de-ferrara-libro-tercero/9788416748631/5956198). 

Tal com el llibre anterior, té una estreta relació amb el ODS 16 Promoure societats 
pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia 
per a tothom  i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendis-
quen comptes en particular amb les metes relacionades amb la democràcia i l’estat 
de dret (metes 16.3 i 16.5). La irrupció del nazifascisme en una família jueva rica per-
met reflexionar sobre els riscos que comporta el retorn del discurs de l’odi, la xenofò-
bia, el racisme i l’auge dels partits neofeixistes a Europa.

Gioconda Belli, La dona habitada: Després d’acabar els seus estudis d’arqui-
tectura a Europa, Lavinia torna a Llatinoamèrica per a emprendre el seu camí com 
a dona independent. Però els seus plans canvien quan coneix a Felipe, amb qui es-
tableix una profunda relació sentimental. Al seu costat li arriba l’oportunitat d’im-
plicar-se en les lluites populars i els moviments d’alliberament de la dictadura del 
seu país, connectant d’eixa manera amb Itzá, una indígena que va lluitar contra els 
invasors espanyols i que ara desperta reencarnada en un taronger per a acompan-
yar, recolzar i inspirar a Lavinia. Gioconda Belli narra amb poesia i intel.ligència una 
història tan antiga i apassionant com el món: l’amor entre un home i una dona, i 
la lluita d’un poble per la llibertat (font:. https://www.casadellibro.com/libro-la-mu-
jer-habitada/9788432212888/1700610). 

A partir d’aquest llibre es pot reflexionar sobre el ODS 5 (pel rol protagonista de 
dues dones, Lavinia i Itzá, en un context masclista) així com sobre el ODS 16 (per la 
lluita contra la dictadura que protagonitza Lavinia) i el ODS 11 (per la importància de les 
identitats indígens que transcendeix en la novel.la). El llibre permet reflexionar sobre 
les dificultats de les dones liders socials a realitzar la seua llabor, els riscos que corren 
en molts països i serà fàcil connectar amb històries tràgiques de dones liders víctimes 
dels règims i de les empreses que criticaven.

Paolo Cognetti, Les huit muntanyes: Pietro és un xic de ciutat, solitari i un poc as-
pre, que estiueja en els Alps italians. Bruno és fill d’un obrer de la zona, algú que so-
lament coneix les muntanyes i que pastoreja les vaques del seu oncle. Tan sols onze 
anys i un món sencer els separa. Però, estiu després d’estiu, forgen una profunda 
amistat mentre Bruno inicia a Pietro en els secrets de la muntanya. Junts exploren i 
descobreixen cases abandonades, glacials i abruptes senderes fins que, amb els anys, 
els seus camins prenen rumbs diferents. Eixa mateixa naturalesa salvatge és la passió 
que mou al pare de Pietro, un home embolicat en la malenconia d’una Milà grisa que 
solament pot abandonar durant els estius. La muntanya es converteix llavors en el 
millor llenguatge per a comunicar-se amb el seu fill, un llegat que solament el temps 
aconseguirà posar en valor (Font: https://www.casadellibro.com/libro-las-ocho-mon-
tanas/9788439734123/6215281). 

Aquesta lectura permet abordar i reflexionar sobre tots els ODS de caràcter me-
diambiental, en particular els ODS 13, 14 i 15. Si be el llibre no aborda directament 
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Jorge Zepeda Patterson, Milena o el fèmur més bell del món: La bellesa de Mile-
na també va ser la seua perdició. Convertida en esclava sexual des de l’adolescència, 
intenta fugir quan mor el seu protector, un magnat de la comunicació que pateix una 
fallada cardíaca mentre fa l’amor amb ella. En la seua angoixant fugida, es creua 
amb els Blaus, un trio de justiciers format pel periodista Tomás Arizmendi, la política 
Amelia Navarro i l’especialista en alta seguretat, Jaime Lemus. Ells desitgen allibe-
rar-la, però Milena guarda amb recel un espinós misteri que atresora en la seua lli-
breta negra i que suposa la seua salvació i, sobretot, la seua venjança. Una vigorosa 
novel.la d’acció i amor que denuncia els abusos de poder i la corrupció, però que so-
bretot, ens mostra l’ànima oberta d’una dona vexada, com a tantes altres, en un món 
cada vegada més globalitzat (font: https://www.casadellibro.com/libro-milena-o-el-
femur-mas-bello-del-mundo--premio-planeta-2014/9788408142669/2546270). 

La tràgica història de la protagonista permet reflexionar sobre el ODS 5: Acon-
seguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i les xiquetes, en 
particular la meta 5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i 
les xiquetes en els àmbits públic i privat, incloses la tracta i l’explotació sexual i altres 
tipus d’explotació.

5.1.2 ELS LLIBRES HUMANS: NO JUTGES UN LLIBRE PER LA SEUA PORTADA. 

Els “llibres humans” són persones que expliquen les seues històries de vida, en haver viscut experiència 
d’especial interès o rellevància. La biblioteca humana és una iniciativa de l’ONG Stop the Violence, posada 
en marxa originàriament en la ciutat de Copenhague l’any 2000. La intenció era disminuir la discriminació 
en la societat danesa, donada la forta arribada d’immigrants per aquell temps.

 “Els usuaris que accedeixen a la biblioteca humana i consulten el seu catàleg 
en lloc de trobar llibres tradicionals trobaran persones amb històries que explicar 
i amb les quals es podran asseure cara a cara durant mitja hora, no solament 
per a escoltar sinó per a dialogar. Persones que en condicions normals es veuen 
excloses de la comunitat per la seua condició social, econòmica, política o fins i 
tot física; persones que s’hagen vist exposades a la crítica o als prejudicis d’altres 
persones; que tinguen algun tipus de discapacitat; que hagen sigut desplaçades; 
o que s’hagen vist sotmeses a una situació de violència; exalcohòlics o exdroga-
dictes; prostitutes” (Martínez Cañadas, 2016).

Segons el creador de la iniciativa a Dinamarca, Ronni Abergel

“Sempre havia pensat que les persones que lluiten en una guerra no ho farien 
si es conegueren. Pensem que podíem aplicar eixa idea, de manera que la gent 
es poguera preguntar qualsevol cosa. Utilitzem el concepte als llibres perquè no 
hi ha un lloc en el món més neutral que una biblioteca “

(Sánchez Hidalgo, 2017).

Aquesta novel.la sobre el treball connecta perfectament amb el ODS 8: Promou-
re el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i pro-
ductiva i el treball decent per a tots, des d’una perspectiva molt propera al dia a dia 
laboral de moltes persones. El llibre permet aprofundir l’augment de la precarietat 
laboral i el fenomen dels treballadors pobres, problemàtiques molt presents en la 
nostra societat que acosten cada vegada més les classes més vulnerables dels paï-
sos europeus a la situació de les persones més vulnerables en els països en desen-
volupament.

Roberto Saviano, Gomorra: Nàpols és la ciutat més violenta de la Unió Europea. 
La seua criminalitat organitzada, la Camorra, ha assassinat des de 1980 a més de 
3.600 persones, més que la suma d’IRA, ETA i Brigades Rojas, i molt més que la 
Cosa Nostra siciliana. Però el roig de la sang és només un aspecte de la calamitat. 
L’altra cara del problema és negra: una ciutat que viu de l’economia submergida es 
condemna a viure a l’altre costat de la llei. Els caps de clan, els usurers i els mafio-
sos substitueixen gradualment als polítics, els bancs i els policies. Aquest és el món 
en el qual s›endinsa l›escriptor i periodista napolità Roberto Saviano. Col.laborador 
de diversos mitjans de comunicació i membre del centre d’estudis sobre la camo-
rra i la il.legalitat, amb Gomorra ha aconseguit un èxit immediat entre els lectors i 
una impostergable cridada d’atenció sobre la situació de la seua ciutat natal, on la 
desocupació ronda el 20% (en alguns barris arriba fins al 50%) i la delinqüència és 
l’aspiració de la majoria dels joves, que anhelen entrar en el “Sistema”, com és co-
negut. Una espessa xarxa d’activitats criminals que partint del port de Nàpols, punt 
d’entrada a Europa del comerç xinés que escapa en la seua immensa majoria a les 
Duanes, i una ingent xarxa de tallers clandestins, aconsegueix dimensions globals i 
adorna els somnis dels quasi 9.000 xiquets que abandonen el sistema escolar cada 
any (font:. https://www.casadellibro.com/libro-gomorra-un-viaje-al-imperio-econo-
mico-y-al-sueno-de-poder-de-la-camorra/9788483468463/1219324). 

El llibre permet abordar l’Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assenta-
ments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles així com l’Objectiu 
16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives.

Juan Villoro, Escull: Va haver-hi un temps en què les platges eren un lloc de des-
cans. En l’època del turisme extrem els viatgers necessiten altres emocions. L’ex 
rocker Mario Müller descobreix una visionària possibilitat en el Carib: els plaers de 
la por. I a la vora d’un immens escull de coral edifica La Piràmide, resort que ofereix 
perills controlats fins que un bus mor fora de l’aigua. Reflexió sobre els danys que 
triem per a intensificar la vida, aquesta apassionant novel.la descriu una nova ecolo-
gia: el canvi climàtic buida els hotels i el rentat de diners els regenera com emporis 
fantasma. Però Escull també és una història d’amistat, amor i redempció. Villoro, un 
dels millors escriptors llatinoamericans, atorga realitat a una utopia: els problemes 
d’aquest paradís són les virtuts d’una novel.la excepcional (font: https://www.casa-
dellibro.com/libro-arrecife/9788433972354/1976481). 

Aquesta novel.la connecta amb el ODS 13: Adoptar mesures urgents per a com-
batre el canvi climàtic i els seus efectes i amb els altres ODS mediambientals 14 i 15, 
ja que posa de manifest l’impacte de l’escalfament global en una destinació turística 
molt coneguda.
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BIBLIOTECA HUMANA TEMÀTICA SOBRE MIGRACIONS FORÇADES.

PER QUÈ AQUESTA 
LLIBRERIA?

L’auge de les migracions forçades a Europa ha sigut acompanyat per un aug-
ment del discurs de l’odi, de la xenofòbia i altres formes de discriminació. 
Sovint aquest fenomen ha tingut un reflex polític i electoral preocupant, és 
a dir l’increment del suport a partits neofeixistes i neonazis que posen en 
discussió els fonaments de les democràcies europees i les llibertats de tots 
i de totes.

ESTEREOTIPS Y 
PERJUDICIS.

Els estereotips i perjudicis que es treballaràn són els següents. Si be les 
dades ho desmentisquen, moltes persones associen l’augment de les migra-
cions al terrorisme i a la delinqüència. La presència d’immigrants és associa-
da a un augment de la inseguretat, que al seu torn porta les persones a tan-
car-se, a tallar els ponts amb les persones que estan intentant integrar-se 
en les nostres societats, fomentant cercles viciosos de “guetos” i falta de 
comprensió de la diversitat. 

DADES I 
INFORMACIÓ.

Els “Informes sobre incidents relacionats amb els delictes d’odi a Espanya” 
(Ministeri de l’Interior, 2017; Ministeri de l’Interior, 2016; Ministeri de l’Inte-
rior, 2015) publicats anualment pel Ministeri d’Interior del Govern d’Espanya 
són una eina útil per a detectar algunes tendències de la societat espanyola, 
en particular, pel que fa a l’actitud davant el fenomen migratori. 

El 33 % dels delictes d’odi comesos a Espanya en 2016 està relacionat amb el 
racisme i la xenofòbia (Ministeri d’Interior, 2017, 14), és a dir està directament 
relacionat amb la presència de ciutadans estrangers en el país. Si comparem 
les dades del primer informe disponible (relatiu a l’any 2013) i els de l’últim 
(any 2016), es detecta un augment del 8,5% del nombre de delictes d’odi a 
nivell estatal, amb increment encara més marcats en algunes Comunitats 
Autónomes (per exemple, un increment del 27% a la Comunitat Valenciana). 
A nivell estatal l’increment major es va verificar entre 2013 i 2014 (amb un 
augment del nombre de delictes proper del 9,6%) mentre entre 2015 i 2016 es 
va detectar una lleugera reducció (-4,2%). Aquest informe llança informació 
addicional interessant. La distribució de les víctimes dels delictes d’odi se-
gons la seua nacionalitat, indica que en primer lloc es troben les de naciona-
litat espanyola amb el 72,9% del total de victimitzacions registrades, sent la 
xifra de víctimes estrangeres, per tant, del 27,1%. Dins del conjunt de les víc-
times de nacionalitat estrangera, són les procedents del Marroc, Romania, i 
Senegal les que comptabilitzen valors més elevats. Les víctimes africanes en 
general són les que comptabilitzen nombres més elevats entre les víctimes 
de nacionalitat estrangera i entre les nacionalitats africanes, les persones 
de Senegal són les principals víctimes de delictes d’odi. Els menors d’edat 
constitueixen el 13,8 % del conjunt de les víctimes de “delictes d’odi” en 2016, 
un percentatge alt; la majoria de víctimes té una edat compresa entre els 
18 i 40 anys d’edat (51,31%), en la seua majoria (60%) homes. En els últims 
dos “Informes sobre incidents relacionats amb els delictes d’odi a Espanya” 
publicats pel Ministeri d’Interior es proporcionen dades també sobre el dis-
curs de l’odi. Si be aquest apartat no compta amb un nivell de desglossament 
territorial i demogràfic comparable als apartats dedicats als delictes d’odi, 
és significatiu que entre 2015 i 2016 s’ha detectat un augment del 5,1 % dels 
fets relacionats amb el discurs de l’odi, vehiculats principalment per internet 
i per telefonia. Els àmbits de “ideologia”, “racisme i xenofòbia”, “discapacitat” 
i “orientació i identitat sexual” són els que mostren major incidència en 2016. 
Els delictes de l’odi comesos en la web es vinculen freqüentment al cibera-
cosament i afecten principalment a la població juvenil, sent joves la majoria 
de les víctimes i dels autors d’aquesta forma de discurs de l’odi. Juntament 
amb la difusió de fake news i de “post-veritats”, el discurs de l’odi en la xarxa 
es perfila com un dels principals desafiaments per a la convivència pacífica i 
la cohesió de les nostres societats. En general, es pot afirmar que els delic-
tes d’odi i relacionats amb el discurs de l’odi posen en risc els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 5, 10 i 11.

La iniciativa va tindre èxit a tot el món i la pàgina web “Biblioteca humana” o Human Library (http://
humanlibrary.org/) explica detalladament la metodologia i fomenta la seua difusió, mapejant les “bibliote-
ques humanes” que es creen a tot el món i brindant un espai per a la seua difusió. La iniciativa va tindre lloc 
en 80 països, incloent Espanya (Sánchez Hidalgo, 2017) així com països en desenvolupament.

Aquest projecte, que es desenvolupa a tot el món, no es troba en un lloc concret. Va canviant d’ubicació 
en funció del dia. És un espai en el qual persones amb alguna cosa que explicar fan de llibres. Els qui vul-
guen poden acudir per a llegir-los, és a dir, conversar amb ells. “Qualsevol no pot ser un llibre”, explica el 
promotor de la iniciativa a Índia, Harshad Fad, a Verne per correu electrònic, “ha de tenir una història que 
explicar”.

“Abans de cada sessió, fem una llista de temes, prejudicis i estereotips presents en la nostra socie-
tat. Cerquem a persones que els representen entre els nostres amics o familiars. També comptem amb 
l’ajuda d’ ONGs”, explica Fad, estudiant de periodisme de 24 anys. Una vegada que els llibres han sigut 
seleccionats, pot obrir la biblioteca humana (Sánchez Hidalgo, 2017).

La idea de base és que un/una lector/a puga consultar un catàleg de llibres sobre una determinada 
temàtica i, en lloc de trobar llibres, troben persones que expliquen les seues històries, conversen i inter-
canvien sobre la seua experiència vital, facilitant així la interacció, l’empatia i la destrucció dels estereotips 
i perjudicis. Segons la metodologia de /humanlibrary.org/ es procedeix amb els següents passos.

Ja que el gran avantatge dels “llibres humans” és el contacte i proximitat entre persones, els temes so-
len estar relacionats amb prejudicis i estereotips que se solen assignar a determinats grups. Els exemples 
de “llibres humans” que es troben en la pàgina web http://humanlibrary.org/ posen de manifest la gran 
varietat de temàtiques que es poden tractar. Per açò, el primer pas és definir què estereotip, quines idees 
preconcebudes volem treballar, és sobre quins temes volem “llegir”. 

Una vegada establit el tema, se cercarà “la bibliografia”, és a dir les persones amb una història personal 
relacionada amb aquest tema que podrien ser els “llibres humans” de la biblioteca. 

Una vegada trobada una o més persones, es crearia el catàleg de llibres humans, que pot ser perma-
nent (si els llibres estan disponibles a demanda per temps indefinit) o per a un esdeveniment concret en 
una data i hora prestablerta.

Evidentment, tal com posa de manifest la gran varietat de “llibres humans” mapejant per la pàgina 
http://humanlibrary.org/, es poden “construir” biblioteques humanes sobre diferents temes, seguint la 
mateixa metodologia explicada. 

Concretament i tenint en compte el context d’auge de les migracions forçades que estan implicant un 
preocupant augment del discurs de l’odi i de la xenofòbia en tota Europa, se suggereix elaborar una biblio-
teca humana sobre aquest tema. Aplicant els passos de la metodologia descrita, reportem a continuació 
una “fitxa” model descriptiva d’una biblioteca humana sobre aquest tema:
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5.1.3 LOS GPS LITERARIOS SOSTENIBLES.

El abaratamiento de los costes de los vuelos, el auge de los cruceros y otros factores han provocado 
un incremento sustancial del número de turistas que visitan España y un incremento de los y las turistas 
a nivel global. Según la organización mundial del turismo (SN, 2018), en 2017 el turismo ha aumentado 
un 7 % respecto al año anterior, alcanzando 1.322 millones de turistas y la previsión es de un incre-
mento del 4-5 % para el siguiente año. Los países europeos mediterráneos (+12,6%), el Norte de África 
(+13,4%), el Sur de Asia (+10,4%), el sureste asiático (+8,3%) han encabezado los incrementos (SN, 2018, 
3). España se ha situado en los últimos años como uno de los principales destinos turísticos mundiales. 
Al mismo tiempo, ha aumentado el número de personas residentes en España que ha realizado viajes 
de turismo en España y al extranjero. Entre 2015 y 2016 los desplazamientos turísticos de personas 
residentes en España aumentaron un 3,7 %, el 8,6% de los viajes se hizo en 2016 al extranjero, el resto 
en España (INE 2018, 50). 

2017 va ser l’any internacional del turisme sostenible per al desenvolupament. Precisament en 
eixe any, moltes problemàtiques relacionades amb l’impacte del turisme en els territoris de destina-
ció van arribar a les portades dels periòdics i van entrar en el debat públic. El desplaçament de tendes 
i serveis dirigits a residents a favor d’establiments dirigits a turistes, la difusió del lloguer turístic i 
la “expulsió” de facto dels/les residents del mercat del lloguer, l’impacte en el consum de recursos 
limitats com l’aigua, etc. són alguns dels impactes més controvertits del turisme. De l’altre costat, 
l’impacte econòmic del turisme en termes de generació d’ocupació, el pes del sector turístic en el 
producte intern brut espanyol, etc. són arguments esgrimits en defensa d’un sector econòmic sens 
dubte important per a l’economia del país. Aquests problemes no són exclusius d’Espanya, altres 
països receptors han empresos debats sobre el turisme, en particular els principals receptors dels 
fluxos turístics (Itàlia, etc.). 

El debat en el si de l’organització mundial del turisme aborda el qüestionament de l’impacte positiu del 
turisme en el desenvolupament. El Secretari General de la OMT, Taleb Rifai, va declarar a Londres, abans 
de la World Travel Market en 2017:

El turisme és un important motor econòmic i un important generador d’ocupació, que contribueix a la 
millora dels mitjans de sustent de milions de persones a tot el món. A mesura que s’acosta el final de l’Any 
Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, hem de reflexionar sobre com gestionar 
el turisme d’una manera responsable i sostenible més enllà de 2017. Maximitzar els beneficis socials i 
econòmics del turisme, reduint al mínim al mateix temps qualsevol impacte en les comunitats receptores 
o en el medi ambient hauria d’estar al capdavant dels nostres esforços en els pròxims anys, i els responsa-
bles de la formulació de polítiques, les empreses i els viatgers haurien de contribuir a l’assoliment d’aquest 
objectiu comú.

Les biblioteques no són alienes a l’increment dels fluxos turístics registrat en els últims anys a nivell 
global. Entre les iniciatives sugerides per Martínez Cañana (2016) per a innovar des de les biblioteques 
públiques està el GPS literari:

per què no proposar recorreguts per llocs del nostre bell planeta, sense necessitat d’eixir de casa? No 
solament podem explicar en els nostres fons amb guies de viatges, narrativa de viatges i obres de geo-
grafia; a més podem tenir música regional, i llibres d’etnografia i costums, sense comptar amb els llibres 
de ficció d’autors de la més diverses nacionalitats (com a bona mostra, la iniciativa de César Azuara en la 
Biblioteca Xavier Beguerel (Barcelona) cridada GPS Literari. Una barreja més que enriquidora.

El GPS literari, a més de permetre “viatjar sense eixir de casa”, permet preparar un viatge real de forma 
aprofundida, coneixent la destinació des d’altres punts de vistes. Entre aquests punts de vista proposem 
incloure, de forma atractiva, el desenvolupament sostenible. Les biblioteques poden proposar GPS lite-
raris sobre destinacions turístiques comunes incloent lectures sobre el país a visitar que afavorisquen el 
coneixement de les problemàtiques de desenvolupament sostenible de la zona, així com les oportunitats 
d’oci, gastronomia i coneixement que moltes iniciatives de desenvolupament sostenible proporcionen als i 
les turistes que es prenen el temps de preparar adequadament el seu viatge. 

CATÀLEG.

Per a identificar els llibres humans és essencial la col.laboració amb entitats 
públiques i/o privades externes, entre unes altres:

- L’ ONGD Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR); 

- ACNUR, l’agència de Nacions Unides per a les persones refugiades;

- ACCEM, Centres d’Acolliment a Refugiats del Govern d’Espanya;

- Serveis socials dels ajuntaments;

- Creu Roja.

Pel que fa als llibres humans, es poden identificar llibres que aborden el 
tema des de diferents punts de vista, per exemple:

- Llibre humà de persona que fuig de conflictes bèl.lics, per exemple, 
un/a persona sol.licitant d’asil o refugiat/da procedent de Síria. 

- Llibre humà de persona que fuig de territoris devastats pel canvi 
climàtic que els ha fet perdre els seus mitjans de vida (migracions 
climàtiques), per exemple, una persona procedent del Sahel o una 
altra zona afectada per desastres climàtics.

- Llibre humà de persona que fuig de persecucions per motius racials, 
de gènere etc., per exemple, homosexuals que van fugir de països 
que els perseguien per la seua orientació sexual.

- Llibre humà de persona que fuig de persecucions per motius polí-
tics, per exemple, una persona activista política de Guinea Equatorial 
o altres països amb règims dictatorials o activistes o periodistes de 
països que no garanteixen el respecte dels seus drets fonamentals 
(activistes mediambientals a Centreamèrica, periodistes i activistes a 
Mèxic, etc.).

PRÈSTEC DELS 
LLIBRES.

Si la biblioteca té la capacitat d’articular un acord amb els llibres humans 
perquè aquests puguen celebrar sessions a demanda, el catàleg de llibres 
humans pot ser permanent. En cas contrari, el préstec de llibres es realitzarà 
en una data, hora i lloc concret. En tots dos casos, en la “lectura”, el llibre 
humà explicarà la seua història i hi haurà ampli espai per a la interacció amb 
els “lectors”.

L’organització de biblioteques humanes requereix d’una intensa interacció de les biblioteques amb el 
seu entorn més immediat o global. Tal com hem citat, per a abordar determinades temàtiques pot resul-
tar útil contactar amb altres institucions i organitzacions, que ens poden facilitar el contacte amb llibres 
humans. A més de les organitzacions i entitats suggerides per al tema de les migracions forçades, sense 
ànim d’exhaustivitat a continuació brindem suggeriments per a trobar llibres humans per a altres temà-
tiques: 

Serveis d’ocupació o serveis socials dels ajuntaments i de les Comunitats Autònomes, si volem abor-
dar les temàtiques de les persones parades de llarga durada i la problemàtica de la culpabilització de les 
víctimes de l’atur; 

ONGs si volem abordar temàtiques com la pobresa i la culpabilització dels pobres, les migracions 
forçades i la xenofòbia, etc.

Serveis de salut de les Comunitats Autònomes, si volem abordar els estereotips al voltant de la dro-
goaddicció i altres dependències que estan emergint, com la ludopatía.
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Beppe Fenoglio, El partisà Johnny: Un jove estudiant italià, crescut en el mite de la 
literatura i el món anglés, decideix unir-se, després de la desbandada de l’exèrcit italià 
del 8 de setembre de 1943, als partisans que lluiten en els pujols del nord d’Itàlia contra 
els nazis i els feixistes. Prompte descobrirà amargament que la vida partisana es troba 
molt allunyada de l’ideal que havia alimentat; no obstant açò, Johnny -el seu nom de 
guerra- no abandonarà la temerària determinació de combatre en els pujols, derrota 
després de derrota, contra un enemic molt superior. L’epopeia de Johnny, semblada 
a la de molts joves antifeixistes d’aquella generació, adquireix en el relat de Fenoglio, 
a través d’un llenguatge en perpètua invenció, una dimensió existencial que solament 
trobem en les grans obres de la literatura universal.”El partisano Johnny”, traduïda ara 
per primera vegada al castellà, és una de les novel.les més rellevants de la literatura 
italiana del segle XX, i un dels relats sobre joventut en guerra més bells mai escrits (font: 
https://www.casadellibro.com/libro-el-partisano-johnny/9788494062728/2091678).

Un viatge a Itàlia inclou sens dubte gaudir de la seua gastronomia. A Itàlia és possible fer-ho cuidant 
la sostenibilitat del que mengem i bevem i coneixent més de l’entorn que visitem, gràcies a l’organització 
Slow food. Slow food identifica i protegeix en tot el territori italià (i també en altres països) productes típics 
que corren el risc de desaparèixer, cuidant la seua sostenibilitat mediambiental i social. Aquests productes 
són anomenats “Presidi Slowfood”. L’organització publica cada any guies gastronòmiques i enològiques, 
que vos recomanem per a acostar-vos a la gastronomia italiana des de la sostenibilitat. Menjar en els 
llocs recomanats i optar pels vins suggerits en aquestes guies, informant-nos sobre els orígens dels plats, 
d’on vénen els seus ingredients, la cura del territori que permet mantenir alts estàndards de qualitat i de 
sostenibilitat, tot açò ens permet reflexionar sobre l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12: Garantir 
modalitats de consum i producció sostenibles:

Guia de les hosterías d’Itàlia (ebook disponible en http://www.slowfoodeditore.it, en italià), restaurants 
que ofereixen menjars o sopars per menys de 35 € per persona amb una especial atenció als productes del 
territori, a la sostenibilitat, en particular a l’impacte mediambiental i social de la seua oferta gastronòmica. 
En les seues cartes es troben molts dels productes “protegits” i “promocionats” per la slow food, així com 
molts ingredients a km 0 i ecològics. Si bé la guia està disponible solament en italià, no és difícil consul-
tar-la i trobar el restaurant recomanat pel seu enfocament sostenible més proper a la nostra destinació 
i que més s’acople als nostres gustos. El menú d’aquests restaurants sol oferir plats molt típics de les 
zones visitades i els amfitrions solen estar acostumats a clients curiosos de conèixer més del que estan 
menjant, per la qual cosa l’experiència gastronòmica permetrà conèixer altres aspectes de la destinació.

Slow wine (ebook disponible en http://www.slowfoodeditore.it,  en anglès i italià). És una guia enològica 
publicada des de fa pocs anys per Slow food i ha sigut un gran èxit editorial, tant que ja és la guia de vins 
més importants d’Itàlia quant a nombre de còpies, reputació i pel mètode adoptat pels seus més de 200 
ressenyes. És una guia única per la seua atenció a la sostenibilitat. De fet, un punt fort és el rigor de la se-
lecció dels cellers i dels vins. Els que tenen els guardons més alts de la guia no poden utilitzar herbicides 
químics en els vinyers. És una excel.lent eina per a qui prepare el seu viatge a Itàlia i desitge provar vins 
bons i sostenibles.

La preparació d’un “GPS literari sostenible” requereix un procés de documentació prèvia per a iden-
tificar els llibres que permeten aprofundir problemàtiques i oportunitats relacionades amb el desenvo-
lupament sostenible d’una destinació turística. Sense ànim d’exhaustivitat, a continuació, proporcionem 
algunes propostes de lectura vinculades a un o més Objectius de Desenvolupament Sostenible en dues 
destinacions molt comunes entre els i les turistes espanyols/es. En la majoria dels casos, proposem llibres 
disponibles en castellà i/o en altres idiomes d’Espanya. No obstant açò, algunes propostes són en llengua 
original.

ITÀLIA, ENTRE HISTÒRIA I GASTRONOMIA SOSTENIBLE.

Un de les destinacions més populars entre els i les turistes espanyols/es és Itàlia. Documentar-se 
sobre el patrimoni cultural d’aquest país és fàcil, no obstant açò, abordar altres aspectes d’aquest país 
resulta més complex. A continuació, alguns suggeriments de lectura vinculades als Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible i a les principals destinacions turístiques d’aquest país. 

Els primers tres llibres suggerits per al GPS literari sostenible sobre Itàlia permeten reflexionar sobre 
el be comú global de la pau, la importància de la democràcia i de l’estat de dret i la tragèdia del nazifas-
cisme, vinculant-se estretament amb el ODS 16 Promoure societats pacífiques i inclusives per al desen-
volupament sostenible, facilitar l’accés a la justícia per a tothom  i construir a tots els nivells institucions 
eficaces i inclusives que rendisquen comptes en particular amb les metes relacionades amb la demo-
cràcia i l’estat de dret (metes 16.3 i 16.5). Molts coneixen les regions de Toscana i d’Emilia Romagna pel 
seu patrimoni cultural i arquitectònics però aquestes pròsperes regions van ser, durant la segona guerra 
mundial, teatre de ferotges massacres de pobles sencers per part de l’exèrcit nazi i els seus aliats feixistes. 
És fàcil incloure en les vacances una visita a llocs emblemàtics d’aquests esdeveniments, com el Museu 
Fratelli Cervi a Reggio Emilia, el parc de la pau de Sant’Anna vaig donar Stazzema (Lucca) o el Parc històric 
de Muntanya Sole (Marzabotto, Bologna). En entorns naturals de gran interès, serà inevitable reviure de 
prop els esdeveniments històrics narrats en els llibres que suggerim a continuació.

José Luís Sampedro, El somriure etrusc: Un vell camperol calabrés arriba a casa 
dels seus fills a Milà per a sotmetre’s a una revisió mèdica. Allí descobreix el seu últim 
afecte, una criatura en la qual bolcar tota la seua tendresa: el seu nét, que es diu Bru-
no, com a ell li criden els seus camarades partisans. I viu també la seua última passió: 
l’amor d’una dona que il.luminarà l’etapa final de la seua vida concedint-li tota la seua 
plenitud. Una bellíssima novel.la sobre l’etern problema de l’amor, amb la veritat que 
ofereix un coneixement profund de l’ànima humana (font: https://www.casadellibro.
com/libro-la-sonrisa-etrusca/9788497591638/921418).

Italo Calvino, La sendera dels nius d’aranya: La sendera dels nius d’aranya, la pri-
mera novel.la de Italo Calvino (1923-1985), és la història de Pin, un xiquet llest i precoç 
que en la Itàlia de la guerra i la resistència correteja pels carrers a la recerca de clients 
per a la seua germana prostituta. Fins que un dia se li compliquen les coses de mane-
ra irreparable: li roba la pistola a un mariner alemany i, desconfiant dels adults, l’oculta 
en un lloc misteriós, que ell crida els “nius d’aranya”. Pin no aconsegueix escapar dels 
alemanys, que li interroguen infructuosament i ho envien a la presó. D’allí aconse-
guirà escapar juntament amb un resistent comunista conegut com a Llop Roig i no li 
quedarà més remei que llançar-se a la muntanya, fascinat per un altre extraordinari 
personatge, Primer, un solitari partisà. Però el lector, intrigat, no oblidarà entretant 
que l’arma segueix oculta…(font: https://www.casadellibro.com/libro-el-sendero-de-
los-nidos-de-arana/9788498413854/1704009).
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passió amorosa, Camila es veu obligada a replantejar-se la seua vida, especialment 
la relació amb sa mare, defensora de la democràcia xilena, i amb el seu marit, un pe-
riodista amb qui va abandonar Xile per a viure a Washington. Així, mentre descobreix 
els clarobscurs del Mèxic actual, Camila es debat entre la necessitat de reconciliar-se 
amb el seu passat i el renovat impuls vital que la domina. Marcela Serrano ha acon-
seguit amb aquesta novel.la --per mitjà d’una prosa viva i suggeridora-- un apassionat 
retrat d’una dona d’avui, capaç d’enfrontar-se a les seues contradiccions i obrir-se 
camí en un món estrany (Font: http://www.lecturalia.com/libro/779/lo-que-este-en-
mi-corazon ). 

La mirada de la protagonista sobre el món indígena contemporani facilitarà al lec-
tor reinterpretar la realitat del sud-est mexicà i li permetrà problematitzar-la, aprofun-
dint les contradiccions a vegades poc visibles del punt de vista del turista.

Mèxic és també un país industrialitzat, dels quals registren taxes de creixement prometedores i que 
fabrica multitud de béns de consum per als propers Estats Units. No obstant açò, els beneficis d’aquest 
creixement arriben a poques persones, les taxes de pobresa segueixen sent altes i propicien alts nivells 
de violència i criminalitat. La precarietat de la mà d’obra i del treball, la vulnerabilitat de les persones 
més pobres ve des de lluny i moltes novel.les han parlat d’açò. Els següents llibres ens permeten re-
flexionar sobre el ODS 8, en particular la meta 8.5 “D’ací a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva 
i el treball decent per a totes les dones i els homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, 
així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor”. En abordar les conseqüències de la pobre-
sa, entre elles la criminalitat, l’extrema vulnerabilitat de les persones més febles, entre elles els xiquets 
i les xiquetes, així com les dificultats d’un estat corrupte a garantir l’imperi de la llei i la protecció de les 
persones, els següents llibres ens permeten reflexionar també sobre l’Objectiu de desenvolupament 
sostenible 11: “Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resi-
lients i sostenibles”.

Elena Poniatowska, El tren pasa primer. Un tren que passa davant els seus ulls 
canvia la vida de Trinidad Pineda Chiñas, un home que, a partir d’eixe moment, i se-
guint els rails de les seues ànsies de saber, coneix llocs, sabers, oficis i persones que 
mai va imaginar, fins al moment en què es converteix, amb els seus companys fe-
rroviaris, en l’avantguarda d’una lluita obrera que va posar al país i al règim contra 
les cordes. Una novel.la d’homes, i de les dones que els sostenen, en la qual el tren 
és metàfora de la vida (Font: https://www.casadellibro.com/libro-el-tren-pasa-prime-
ro/9788466368698/1119643 ). 

El llibre ens permet reflexionar sobre la situació dels treballadors i les treballado-
res i les arrels llunyanes en el temps de la greu situació de desigualtat i precarietat que 
afecta a les persones treballadores contemporànies de Mèxic.

Jorge Volpi, La pau dels sepulcres. L’aparició del cos sense vida d’Alberto Nava-
rro, ministre de l’Interior mexicà i possible candidat a la presidència del país, al costat 
del cadàver d’un home desconegut en l’habitació d’un hotel de les afores de la capital 
mexicana, commou a una societat desafortunadament acostumada a la corrupció i 
el despotisme dels seus governants, els abusos de l’exèrcit i la violència sanguinària 
dels seus càrtels de droga i delinqüents. Però per a Agustín Oropeza, periodista de 
la premsa groga, el doble assassinat va més enllà d’una exclusiva per a la Tribuna 
de l’escàndol, quan reconeix la identitat del cadàver de l’home que va perdre la vida 
al costat de l’assassinat ministre. Amb l’estil reflexiu i magistral que caracteritza a 
Jorge Volpi, i sense ometre l’aclaparadora realitat de Mèxic, l’autor ens endinsa a 
través d’Oropeza en el submon de la prostitució infantil, funcionaris corruptes i una 
vida nocturna satisfeta de drogues i d’una activitat sexual frenètica que conviu amb 
una societat que coexisteix amb la por, la sorpresa i l’apetit pel morbós. Són temps 
de desolació en què cal preguntar-se què succeeix en les altes esferes i què ama-

MÈXIC, LA COLORIDA HERÈNCIA CULTURAL I EL TREN DE LA MODERNITAT. 
 

Una altra destinació molt comuna per als i les turistes espanyols i espanyoles és Mèxic. El patrimoni 
cultural i arquitectònic i les platges, en particular les del Carib, són els principals atractius d’aquest país al 
que podem acostar-nos des de “un altre” punt de vista a través de diverses lectures. 

La diversitat cultural és un gran atractiu d’aquest país. Els seus colors, les seues músiques, les 
seues diferents expressions artístiques enriqueixen i fan única les experiències del turista. No obstant 
açò, oculta la pobresa heretada per la tràgica història de les civilitzacions originàries del seu territori i el 
catastròfic impacte que en elles va tenir la conquesta. Aquest és un eix d’anàlisi de la realitat mexicana 
que ens ofereix múltiples lectures i que ens permet acostar-nos al país reflexionant sobre els ODS 2 i 4, 
en particular en les metes 2.3 “Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels produc-
tors d’aliments en xicoteta escala, en particular les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, 
els pastors i els pescadors, entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres 
recursos de producció i insums, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la gene-
ració de valor afegit i ocupacions no agrícoles” i 4.5 “D’ací a 2030, eliminar les disparitats de gènere en 
l’educació i assegurar l’accés igualitari a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional per 
a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els xiquets en 
situacions de vulnerabilitat”.

Rosario Castellanos, Ofici de tenebres. Obra mestra indiscutible de la narrativa 
llatinoamericana. De la seua autora, Rosario Castellanos -la primera de les grans 
escriptores mexicanes del segle XX- José Saramago va dir que era la que millor 
havia sabut “narrar les vicissituds dels indis i les presses dels blancs”. Aquesta no-
vel.la és la millor mostra d’açò. La història pren com a punt de partida una rebel.lió 
maia contra els terratinents blancs de la regió de Xiapes els seus orígens i les seu-
es funestes conseqüències. A la manera dels murals de Diego Rivera, Castellanos 
entreteixeix múltiples perspectives, personatges i trames. El poder de seducció de 
Catalina, l’ambiciosa i fascinant xamana arrossegada per les seues creences, o la 
visió ingènua del seu marit, lliurat fanàticament a la cerca de la justícia, són només 
algunes de les quals ens acompanyen en les seues pàgines. Un brillant tour de força 
en el qual la corrupció, la idolatria, la violència i el terror al desconegut es conjuren 
per a conduir-nos al desenllaç, devastador i inexorable. Unint una riquíssima infor-
mació històrica amb una profunda comprensió de les complexes relacions entre víc-
times i botxí, Castellanos captura les ambigüitats latents en tota lluita pel poder i ens 
ofereix una crònica de la decadència moral de la societat caciquil. La seua visió del 
món -contundent i descarnada- mostra com la misèria i la ignorància corrompen i 
finalment destrueixen a les persones (font: https://www.casadellibro.com/libro-ofi-
cio-de-tinieblas/9788493755904/1614884 ). 

Viatjar per Xiapas, Oaxaca, Iucatà i llegir aquest llibre permetrà al viatger o a la 
viatgera interpretar d’una altra manera els mercats d’artesania, les comunitats rurals 
amb els telers penjant dels sostres de làmina i els “comals” on dones preparen les 
truites.

Marcela Serrano, El que està en el meu cor. El que està en el meu cor (frase amb 
que les dones maies acaben sempre els seus relats) ens ofereix un brillant retrat d’una 
dona capaç de resistir i de renàixer. Quan Camila arriba a Xiapas amb el propòsit d’es-
criure un reportatge diferent sobre la revolta zapatista per a una revista nord-ameri-
cana, no sospita que l’autèntica revolució tindrà lloc en el seu interior. Als seus tren-
ta-quatre anys, les urpades de la vida l’han aconseguit de ple, i se sent afonada per la 
mort del seu fill, encara un nadó. Però amb l’arribada a Sant Cristóbal de les Cases, 
la dura realitat que ha de reflectir la porta a sentir-se viva de nou. Arrossegada pels 
dramàtics esdeveniments que es van succeint, i indecisa davant el renaixement de la 
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El públic juvenil és un dels grups meta més complexos de captar i, al mateix temps, és el grup amb el 
qual és probablement més pertinent treballar des de les biblioteques en temàtiques relacionades amb els 
objectius de desenvolupament sostenible. La pertinència del treball amb adolescents i joves és corroborada 
per preocupants tendències que semblen revertir els avanços assolits en molts anys de sensibilització 
i educació sobre temes com la igualtat de gènere, la violència de gènere, el racisme, l›homofòbia i la 
xenofòbia i els delictes d›odi en general.

Tal com posen de manifest els “Informes sobre incidents relacionats amb els delictes d’odi a Espanya” 
(Ministeri de l’Interior, 2017; Ministeri de l’Interior, 2016; Ministeri de l’Interior, 2015), la majoria dels autors 
d’aquests delictes són persones joves i s’enquadren dins del rang de “18 a 40 anys”, en concret, el 53,97%. 
Crida l’atenció que la proporció de menors d’edat és molt alta: un 13% dels agressors tenen menys de 18 
anys.

Pel que fa a la violència de gènere, el 21,2% dels espanyols i espanyoles de 15 a 29 anys està molt o 
bastant d’acord en què la violència de gènere és un tema “que està polititzat, s’exagera molt” i més d’un de 
cada quatre (27,4%) assenyala que és una conducta “normal” dins de la parella (Álvarez, 2017). Es detecta 
certa “normalització” de les conductes violentes en les relacions de parella per a un percentatge molt alt 
de joves.

Aquestes dades relatives a delictes d’odi i violència de gènere posen de manifest que moltíssim treball 
queda per fer en el nostre entorn més immediat per a assegurar l’assoliment dels Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible 5. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar a totes les dones i les xiquetes 
i uns altres.

Analitzant les activitats que es realitzen en les biblioteques dirigides a aquest grup meta, destaquen pel 
seu èxit i per la seua capacitat d’atracció de gent jove les activitats relacionades amb les noves tecnologies 
de la comunicació i informació. Ja no es tracta solament de cursos per a l’ús d’ordinadors o de determinats 
programes. Els avanços tecnològics i les seues noves aplicacions educatives han popularitzat nous àmbits, 
com la robòtica educativa, la programació informàtica o el disseny i impressió 3D. 

L’ús cada vegada més difós de dispositius mòbils o smartphones connectats a internet està revolucio-
nant les modalitats d’accés a la informació. Els llocs i mitjans tradicionals offline així com els propis llocs 
webs estan sent desplaçats per mitjans més interactius, on primen el contacte i la interlocució permanent. 
Les xarxes socials, Youtube, etc. constitueixen la principal finestra al món per als i les joves, són el mitjà a 
través del com obtenir la informació desitjada. Algunes d’aquestes tendències tenen a veure precisament 
amb la lectura i els llibres, per tant, amb les biblioteques. Ens referim en particular als Booktubers.

5.2 ACTIVITATS DIRIGIDES AL PÚBLIC JOVE: CAPTAR LES PERSONES USUÀRIES JOVES 
USANT LES NOVES TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ.ga la realitat política (Font:. https://www.casadellibro.com/libro-la-paz-de-los-sepul-

cros/9788415098843/2114398 ). 

Aquest text de Volpi, embegut de realitat quotidiana del Mèxic més profund, ens 
permet reflexionar sobre la situació de vulnerabilitat extrema dels periodistes, activis-
tes i altres persones actives en la denúncia de les injustícies o tan sol a documentar el 
dia a dia de la seua ciutat.

Pino Cacucci, massa cor. Bart Croce creua la frontera de Tijuana per a complir 
l’encàrrec d’una multinacional farmacèutica: assassinar a l’home que amenaça el fu-
tur econòmic de l’empresa. Aquest mateix dia arriba a la ciutat un reporter gràfic que 
creua Mèxic a la recerca de la notícia. El cinisme del sicari i el utopisme del periodista 
conjuguen una estranya forma de relació que els portarà a situacions límit en les quals 
només serveix l’instint de supervivència i l’atzar (Font: https://www.casadellibro.com/
libro-demasiado-corazon/9788496689268/1129685 ). 

Aquest llibre permet centrar-nos en els secrets del poder econòmic, del seu im-
pacte en la vida quotidiana en un context de feblesa institucional i corrupció.
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CURS SOBRE ROBÒTICA EDUCATIVA I IMPRESSIÓ 3D I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE.

Perfil del 
professorat:

A causa de l’especialització de la matèria, es recomana treballar amb dos o 
tres formadors/es, un/a d’ ells/es coneixedor/a dels temes del desenvolupa-
ment sostenible, de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible. Els altres amb domini de la tecnologia d’impressió 3D i de robòtica 
educativa i experiència en docència amb públics no especialitzat.

Estructura dels 
continguts:

Planificació detallada dels continguts tenint en compte la tecnologia dis-
ponible i la dificultat d’execució: 
L’estructura de continguts hauria de ser prèviament consensuada en tots els detalls entre 
tot el professorat. En particular, és essencial consensuar prèviament l’aplicació pràctica de 
la robòtica educativa i de la impressió 3D, perquè confirmar que és possible executar-la en el 
curs d’acord a la tecnologia disponible i la dificultat de la seua execució. Per exemple, si el/la 
professor/a expert/a en agenda 2030 i ODS pretén orientar la sessió cap al disseny i execució 
d’una solució de robòtica i d’impressió 3D per a l’accés a l’aigua, cal confirmar prèviament 
amb el/la professor/a expert/a en robòtica i impressió 3D que tècnicament és viable fer-ho 
en els temps del curs. 

Continguts teòrics: 
S’impartiran les nocions teòriques prèvies necessàries per a poder implementar el curs:
- L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
- Les nocions teòriques de robòtica i impressió 3D necessàries per a treballar aquestes tec-

nologies, en particular nocions de les àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemà-
tiques. Durant aquesta part, el/la professor/a experta en sostenibilitat, introduirà elements 
relacionats amb la tecnologia i amb repercussions en el desenvolupament sostenible. Per 
exemple, s’explicarà l’ús de “terres rares” i altres minerals extrets de subsòl per a fabricar 
peces informàtiques, destacant la necessitat de reduir el seu consum, explicant les con-
dicions de treball en moltes mines (les de coltan, etc.), el fenomen de l’acaparament de 
terres per a fer-se amb dites minerals, etc.

Continguts pràctics:
- Fomentant la interacció amb el públic, se centrarà l’aplicació de la tecnologia tractada en 

un o més casos pràctics que permeten relacionar la robòtica i la impressió 3D amb pro-
blemàtiques de desenvolupament sostenible. En general, l’esquema preveu analitzar una 
problemàtica de desenvolupament sostenible i identificar possibles solucions basades en 
la robòtica i la impressió 3D. A continuació, alguns exemples.

Cas pràctic 1: el ODS 6 Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible i el 
sanejament per a tots. 

El/la professor/a expert/a en desenvolupament sostenible descriurà el context, per 
exemple, d’una comunitat que no compta amb servei d’aigua o sanejament. Aportarà 
dades sobre l’accés a l’aigua i al sanejament a nivell general, nacional, etc. Identificat 
i descrit en col.laboració amb l’alumnat el problema de desenvolupament sostenible, 
en l’exemple l’accés a l’aigua, i feta la relació amb el ODS més pertinent (el ODS 6 en 
aquest exemple), es discutirà amb l’alumnat què possibles solucions es poden plan-
tejar des de la robòtica educativa (per exemple, un mecanisme per a extraure l’aigua 
d’un pou, un robot que transporte aigua, etc.) i des de la impressió 3D (per exemple, 
el disseny i impressió de canonada, aixetes, latrines, etc.). 

El treball es pot fer en grups i es demanarà a l’alumnat presentar els reptes i posterior-
ment les solucions, per a fomentar habilitats de parla en públic.

Cas pràctic 2: el ODS 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora 
de la nutrició i promoure l’agricultura sostenible.

El/la professor/a expert/a en desenvolupament sostenible descriurà el context, per 
exemple, d’una comunitat que no compta amb infraestructura i equipament per a pro-
cessar els seus productes agrícoles, per exemple, per a moldre el blat i fer farina, o 
per a transportar la dacsa i el blat dels camps a les sitges d’emmagatzematge, factor 
que implica el risc de perdre la collita en cas de mal temps. A través de dinàmiques 
participatives amb l’alumnat se cercaran solucions, per exemple, la construcció d’un 
robot que seguint una línia (implica tecnologia amb sensor de colors) en el sòl trans-
porta el blat i la dacsa als magatzems o d’un braç mecànic que alce i moga sacs plens 
de pesats cereals. Un altre exemple pot ser el disseny i impressió 3D de contenidors 
per a l’emmagatzematge d’aquests cereals. 

- Una vegada identificades les solucions possibles amb aquesta tecnologia, amb el suport 
del/la professor/a tècnic/a se dissenyarà la peça i s’imprimirà i/o es construirà (i progra-
marà) el robot perquè faça les funcions necessàries per a la solució identificada de forma 
participativa..

Evaluació de curs: L’evaluació de l’alumnat es realitzarà mitjançant test i mitjançant l’observació de 
l’acompliment de les persones en l’aula (participació activa, etc.).

Fundamentos 
metodológicos:

Aprenentatge mitjançant l’acció. Creativitat: si bé hi ha limitacions tècniques so-
bre la base de l’equipament i materials que s’utilitze, les aplicacions de robòtica 
i impressió 3D són molt àmplies i variades. La participació activa de l’alumnat, 
degudament facilitada i orientada, pot portar a solucions no contemplades en els 
exemples de casos pràctics totalment viables en el marc del curs.

Duració: A consensuar prèviament tenint en compte els costos associats a honoraris dels/
de les formadors/es, materials i equips necessaris,etc.

5.2.1 ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN LA ROBÒTICA EDUCATIVA I 
EL DISSENY I LA IMPRESSIÓ 3D.

Encara que aparega poc intuïtiu, és possible abordar el desenvolupament sostenible en els cursos de 
robòtica educativa i de disseny i impressió 3D. 

La meta 17.8 (Posar en ple funcionament, a tot tardar en 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de 
suport a la creació de capacitat en matèria de ciència, tecnologia i innovació per als països menys avançats 
i augmentar la utilització de tecnologies instrumentals, en particular la tecnologia de la informació i les 
comunicacions) de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 17 (Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Des-
envolupament Sostenible) fa referència precisament a aspectes tecnològics ja que la difusió i l’accés a la 
tecnologia són factors importants, si be no suficients, per al desenvolupament sostenible. 

La impressió 3D obri nous escenaris per a produir de forma descentralitzada solucions econòmiques i 
ràpides a diferents problemàtiques del desenvolupament sostenible. La possibilitat de “autoproduir” eines, 
peces, etc. obri nous escenaris d’independència dels mercats, sempre que es difonga la tecnologia de la 
impressió 3D i es creuen les capacitats tècniques per a la seua utilització, començant per superar la bretxa 
digital.

A més, tant la impressió 3D, com la robòtica i la programació informàtica tenen de per si una funció 
per al desplegament d’habilitats, com el desenvolupament del pensament lògic, la capacitat d’abstracció, 
la resolució de problemes i el pensament creatiu, entre unes altres. A més, la ràpida evolució del mercat 
del treball i de l’economia apunten al fet que aquestes competències tècniques seran molt valorades en el 
futur i seran útils per a trobar treball. 

En aquest sentit, abordar aquestes matèries en les biblioteques amb el públic juvenil té una doble ves-
sant. D’un costat i en l’entorn més immediat, contribueix a aconseguir diversos ODS, entre ells l’Objectiu 4 
(Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota 
la vida per a tots) i l’Objectiu 8 (Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupa-
ció plena i productiva i el treball decent per a tots) ja que millorarà l’educació de les persones i millorarà 
la seua inserció laboral futura. D’un altre costat, en les classes es poden abordar diverses temàtiques i 
es poden estructurar els continguts de manera que els ODS estiguen presents de forma expressa en la 
formació. A continuació, aportem un exemple d’estructura de continguts per a incorporar els ODS en les 
formacions sobre robòtica educativa i impressió 3D.
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Vist que la col.laboració amb els Booktubers requereix comprendre un món (virtual, però amb gran 
impacte en les “lectures reals” de desenes de milers de joves), a continuació, reportem algunes definicions 
essencials per a treballar amb aquest col.lectiu.

Booktube: BookTube és una comunitat en Youtube, on persones de diferents edats, 
principalment joves, pugen vídeos parlant sobre llibres. El nom prové de les paraules 
“Book” (llibre en anglès) i “Tube” (per Youtube). Aquest tipus de vídeos al principi eren 
en anglès, però a poc a poc van començar a sorgir persones en altres llocs del món que 
els van començar a fer en altres idiomes com l’espanyol, principalment a Mèxic, Es-
panya, Argentina i Xile. En aquests vídeos les persones solen fer ressenyes dels llibres 
que han llegit i els han agradat, però també fan altres coses com explicar dels llibres 
que els agradaria llegir, els que han adquirit recentment, book-tags, alguns reptes i jocs 
entre ells o fins i tot hi ha els qui fan alguns concursos entre els seus subscriptors en els 
quals regularment, els premis solen ser llibres (font: http://diccionariodeBooktubers.
blogspot.com.es/2014/12/que-es-booktube.html).

Book tag: els Booktubers no solament es dediquen a fer ressenyes dels llibres que 
lligen, sinó que fan també altres tipus de vídeos. Entre ells, destaquen els famosos 
“BookTag’s”. Els BookTag’s són una espècie de joc que realitzen els Booktubers en-
tre ells. Consisteixen a relacionar un llibre, sèrie o personatge que hagen llegit, amb 
una paraula, frase o situació d’acord a la temàtica del BookTag. Una vegada fet açò, es 
procedeix a “tagear” a altres Booktubers perquè també facen el Tag i que d’aquesta 
manera es vaja formant una cadena molt divertida de vídeos entre ells. Són vídeos molt 
divertits, tant per als quals veuen els Tag’s, com para els que els fan, a més de que obri 
la creativitat perquè cadascú puga dissenyar el seu propi BookTag, passar-ho a altres 
Booktubers i conèixer més sobre la seua opinió respecte a molts llibres (font: http://
diccionariodeBooktubers.blogspot.com.es/2015/01/que-es-un-booktag.html ). És una 
bona forma d’interactuar amb Booktubers i d’intercanviar coneixements.

Book haul: En aquests vídeos els Booktubers ens ensenyen les seues últimes com-
pres. 

Book wrap o Wrap up: Són vídeos en els quals el booktuber parla dels llibres que ha 
llegit en un període de temps determinat (una setmana, un mes, les vacances d’estiu…). 

INM: Inicials de ‘In my mailbox’, és a dir, ‘en la meua bústia’. Es refereix a llibres que 
el booktuber ha comprat, ha agafat en la biblioteca o ha rebut com a regal recentment. 
Aquests vídeos es poden complementar obrint els paquets davant de la càmera, la qual 
cosa seria un ‘unboxing’.

Shelf tour: Es tracta de vídeos en els quals es fa un repàs per la biblioteca personal 
del booktuber, un recorregut per les prestatgeries on està col.locada la seua col.lecció 
de llibres.

TBR: Sigles de ‘To be read’, és a dir, per a ser llegits. Es tracta d’una espècie de wrap 
up al revés en la qual els Booktubers comenten la llista dels llibres que tenen pendents.

Read Along: És una espècie de club de lectura. El booktuber proposa un llibre con-
cret i una data determinada perquè tothom ho llija. Arribat aquest dia tant booktuber 
com subscriptors comenten les seues impressions sobre la lectura.

Whistlist: Igual que en els portals de compres, són els llibres que encara no s’han 
posat a la venda (o no s’han traduït) i que el booktuber vol aconseguir. 

(Jocan, 2017).

Un primer pas que probablement tindrà molt èxit de públic (juvenil) seria organitzar trobades públiques 
amb els i les Booktubers. Els seus seguidors i seguidores estaran encantats i encantades de poder trobar 
personalment els seus ídols de la web. Conversar amb un/a o més Booktubers en persona serà un gran 
atractiu per als i les joves.

FOTO:  Col.legi Ayni Pacha, Cochabamba, Bolivia (Manuel Molines).

5.2.2  BOOKTUBERS SOSTENIBLES.

Joves lectors i lectores, molts i moltes adolescents, comparteixen les seues lectures en vídeos a través 
dels seus canals en Youtube, aconseguint milers de seguidors i seguidores. Apreciar la lectura, tenir un 
ordinador, una webcam i capacitats expressives és suficient per a convertir-se en un o una booktuber.

El moviment booktube és un fenomen anglosaxó que es dóna a conèixer en el 2012 i s’expandeix quasi 
immediatament a tot el planeta. Aquest mateix any arriba a Espanya, on avui ja ha adquirit la condició de 
tendència dominant, igual que a Hispanoamèrica (Lionetti, 2016, 167).

Els i les Booktubers fan crítiques dels llibres que lligen i s’han convertit en un vertader fenomen de la 
xarxa perquè comparteixen en els seus canals jocs, manies, costums etc. relacionats amb els llibres. Són 
capaços de crear tendència de lectura entre els i les joves, còmplice una forma de comunicar basada en la 
interacció amb els seguidors i les seguidores que se serveix de “Book tags” (etiquetes) i reptes, que expli-
quem més a baix. La seua fama ja va més enllà de les pantalles de smartphones i ordinadors: participen 
en fires del llibre de gran abast i s’impliquen en activitats de foment de la lectura.

És evident que Booktubers i biblioteques tenen molt en comú. Si es vol captar el públic juvenil i els i les 
adolescents, acostant-los a la lectura, avui dia és essencial comptar amb els Booktubers perquè arribe 
de forma directa i eficaç a aquests grups fique, a través dels mitjans que utilitzen aquestes persones per a 
informar-se i documentar-se. 

Des de les biblioteques es pot treballar amb els i les Booktubers per a reforçar les seues activitats de 
foment de la lectura, així com per a reflexionar sobre el desenvolupament sostenible. Treballar aquests 
temes amb els i les Booktubers és un repte per a les biblioteques perquè cal comprendre i adoptar el seu 
llenguatge, el seu codi i estil de comunicació. 
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Suggerir aquestes lectures es pot fer contactant simplement als i les Booktubers i convidant-los a 
conèixer els llibres proposats o es pot adoptar el seu llenguatge i la seua forma de comunicar, promovent 
per exemple un “Read along” d’un llibre relacionat amb algun Objectiu de Desenvolupament Sostenible, 
promovent així una espècie de club de lectura virtual i dirigit essencialment al públic juvenil.

No obstant açò, no cal oblidar que l’èxit dels i les Booktubers està precisament en la seua espontaneï-
tat, proximitat al seu públic i independència. En aquest sentit, instaurar des d’una biblioteca un diàleg amb 
els i les Booktubers i seleccionar al costat d’ells/elles les lectures de mutu interès que aborden d’alguna 
manera els ODS pot ser l’estratègia millor per a implicar aquests multiplicadors fonamentals per a arribar 
al públic juvenil.

Una altra manera per a involucrar els i les Booktubers en la difusió i reflexió sobre els ODS és utilitzar 
altres eines del booktuber, tal com els book tags i els reptes. Una manera, és crear un book tag relacionat 
amb l’Agenda 2030 i desafiar als Booktubers a través de preguntes o reptes relacionats amb aquest book 
tag al fet que proposen el seu llibre preferit, per exemple, amb relació amb cada ODS. Alguns exemples 
pràctics de book tags podrien ser “desenvolupament sostenible”, “Agenda 2030 de desenvolupament sos-
tenible” o optar per book tags més atractius “un món més just”, “un matí per a l@s joves”, etc. El book tag 
consistiria en un repte per als Booktubers, citar i explicar el llibre més relacionat amb cada Objectiu de 
Desenvolupament Sostenible. Diversos/as Booktubers faran vídeos separats amb el mateix book tag o 
conjunts en què explicaran el seu llibre preferit relacionat amb cada Objectiu de Desenvolupament Soste-
nible. Aquests reptes en els canals dels i les Booktubers en Youtube poden ser acompanyats per accions 
en les xarxes socials (Twitter, etc.) en què es desafien als Booktubers a continuar el repte, aconseguint 
d’aquesta forma que molts Booktubers acaben parlant i suggerint lectures relacionades amb els ODS.

MUSOL gravant un vídeo en la Cordillera del Tunari, Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia.

El públic juvenil serà molt més permeable als suggeriments que els arriben dels i les Booktubers pel 
que el més eficaç és convertir als i les Booktubers en uns aliats i aliades en el foment de la lectura i en la 
reflexió sobre l’agenda 2030 de desenvolupament sostenible. Com podem aliar-nos amb els i les Book-
tubers perquè els Objectius de Desenvolupament Sostenible estiguen presents en els seus vídeos virals? 
Haurà de ser necessàriament a través de les seues lectures i a través dels desafiaments que els Booktu-
bers es llancen amb les book tags i els reptes.

Pel que fa a les lectures, res ens impedeix contactar amb els Booktubers i proposar-los comentar els 
llibres que presentaràn en els seus vídeos fent referència als ODS més vinculats a les seues lectures. És 
possible proposar als Booktubers llibres amb una clara relació amb els ODS. Pràcticament tots els llibres 
relacionats en el capítol “Els clubs de lectura “sostenibles”” poden ser proposats als Booktubers. Si volem 
proposar alguns llibres addicionals dirigits més especificadamente al públic juvenil, a continuació, alguns 
exemples addicionals:

Jostein Gaarder, El món de Sofia. Aquesta extraordinària obra de divulgació 
que s’ha convertit ja en una obra de culte aporta una coherent visió de conjunt sobre 
aquells aspectes imprescindibles per a comprendre la història de la filosofia occiden-
tal. El món de Sofia té el mèrit d’haver conjugat, encertadament, rigor i amè en una 
narració on una jove anirà coneixent la seua pròpia identitat mentre descobreix la ca-
pacitat humana de fer preguntes (font: https://www.casadellibro.com/libro-el-mundo-
de-sofia/9788498414516/1726492 ). A més, de permetre un acostament a la filosofia 
de forma atractiva i de posar sobre la taula les grans preguntes sobre l’existència i les 
respostes brindades per la filosofia, la referència constant al rol de l’Organització de 
la Nacions Unides per a la pau en el món permet reflexionar sobre l’Objectiu de Des-
envolupament Sostenible Objectiu 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolu-
pament Sostenible i l’Objectiu 16: Promoure societats justes, pacífiques i inclusives.

Michael Ende, Momo. Momo és un bell cant a l’amistat. Per açò és un dels títols més 
coneguts a tot el món. Els homes grisos volen robar un dels béns més apreciats que 
posseeixen les persones: el seu temps. Momo és una xiqueta que posseeix la merave-
llosa qualitat de saber escoltar als altres i que intentarà ajudar a la gent a humanitzar les 
seues vides (font: https://www.casadellibro.com/libro-momo/9788420464985/845885 ). 
Momo és una crítica al consumisme i posa de manifest el perill de veure’s sotmès als 
interessos poc transparent o ocults de grans companyies.

En una era en què la privadesa està en seriòs risc per la omnipresència de la xarxa 
en la vida dels i les joves i les dades que aquests i aquestes sembren en la xarxa són 
usats a finalitats comercials, aquest llibre assumeix una pertinència encara major. Ens 
permet abordar mitjançant la crítica al consumisme l’Objectiu de desenvolupament 
sostenible 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Stefano Beni, Margarita Dolcevita. Margarita Dolcevita és una xica amb massa ima-
ginació: inventa paraules, recita poemes lletjos i resol problemes adults amb respostes 
de xiqueta. És irònica, però també pura. Innocent, però no ingènua. Margarita Dolcevita 
sap que el seu món no és perfecte i precisament per açò li agrada. Perquè així pot mi-
llorar-ho amb les seues idees.Margarita Dolcevita té problemes en una vàlvula del cor i 
cor per a tota la seua excèntrica família. La seua vida donarà una bolcada quan els De el 
Bene, uns nous veïns aparentment modèlics, pretenguen canviar-ho tot (font: https://
www.casadellibro.com/libro-margaritadolcevita/9788416290925/5892653?utm_sour-
ce=prisanoticias&utm_medium=afiliadosdirectos&utm_campaign=56498). L’arribada 
de la família Del Bene provoca uns canvis dràstics en la vida de Margarita, molts d’ells 
causat per l’estil de vida consumista i malgastodara, basat en aparentar i altament 
artificial dels veïns. Tots ells són temes que permeten abordar l’Objectiu de desenvolu-
pament sostenible 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles així com 
els Objectius de desenvolupament sostenible 13, 14 i 15.

Aquestes lectures, així com les del capítol “Els clubs de lectura “sostenibles””, són vàlids suggeriments 
per als i les Booktubers. En Cambers et al. (2008) i en UNESCO (2005) es poden trobar altres recoma-
nacions interessants per a abordar temàtiques relacionades amb el desenvolupament sostenible en la 
literatura juvenil. 
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per al desenvolupament en les activitats extraescolars de lectura i anglès ofereixen diversos contes (en 
castellà, valencià i en anglès) i dinàmiques associades a aquests contes. Les guies expliquen la relació 
amb els diferents ODS pel que facilita relacionar l’activitat amb l’Agenda 2030. Els contes poden ser uti-
litzats per a contacontes en biblioteques i les dinàmiques poden ser utilitzades per a la interacció amb el 
públic infantil. Les guies pedagògiques al fet que fem referència són “Lectura - guies per a la Guies per a 
la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament en les Activitats Extraescolars” (MUSOL, 2016-1) i 
“Inglés - guies per a la Guies per a la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament en les Activitats 
Extraescolars” (MUSOL, 2016-2), altres títols que podeu consultar a la pàgina web de MUSOL (www.musol.
org) en l›enllaç http://musol.org/es/blog/704-guias-educacion-desarrollo-extremadura.html .

La Fundació MUSOL ha publicat altres contes que poden ser utilitzats per a contacontes en bibliote-
ques, en particular:

Begoña García Hernández, Valeria (García Hernández, 2015). Disponible castellà i 
valencià en https://youtu.ben/vy60528bqke . El conte se centra en la història de Valeria, 
una xiqueta guatemalenca, i en la seua amistat amb la granota Mariana i parla dels 
efectes de la falta d’accés a l’aigua i al sanejament en la infància i en l’educació, abor-
dant per tant els Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6: Garantir la disponibilitat 
d’aigua i la seua gestió sostenible i el sanejament per a tots i 4: Garantir una educació 
inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la 
vida per a tothom. 

Margalida Amorós Bauza, El viatge de na Marina. Indígenes, Pirates i Lladres 
(Amorós Bauza, 2016). Disponible en català en http://musol.org/images/NAMARINA.
pdf. El conte se centra en la història de Marina que en un viatge per illes descone-
gudes troba indígenes, pirates i persones obligades a robar, en conflicte entre si per 
l’escassetat de recursos. Marina té un paper important a intervenir i resoldre aquests 
conflictes. El conte té una relació molt clara amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible “13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus 
efectes”, “2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la 
nutrició i promoure l’agricultura sostenible” i “17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al 
Desenvolupament Sostenible”.

A més, dels contes publicats per MUSOL citats, en la literatura infantil existeixen molts textos que es 
poden relacionar amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Entre uns altres:

Dino Buzzati, Bàrnabo de les muntanyes. Es tracta d’una rondalla moral que con-
té ja l’essència de tota la novel.lística del seu autor, i que, igual que El secret del Bosc 
Vell, atraurà a lectors de totes les edats. La geografia, descrita amb precisió, és alhora 
espai de ficció i mite, del com emana una prosa evocadora del món poètic fantàstic 
que alberga el bosc (font: https://www.casadellibro.com/libro-barnabo-de-las-mon-
tanas/9788493603335/1168383) . La relació amb la muntanya i el bosc permet reflexio-
nar sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible mediambientals, en particular 
l’ODS 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes i 
15: Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, detenir i inver-
tir la degradació de les terres i detenir la pèrdua de biodiversitat.

Luís Sepúlveda, Història d’una gavina i del gat que li va ensenyar a volar. Luis 
Sepúlveda, a qui el públic de llengua espanyola ja coneix bé, té dos fills molt joves, als 
qui crida «els meus nans» i als qui va prometre un dia escriure una història sobre el 
mal que gestionem els humans el nostre propi entorn, lesionant la naturalesa, que 
ens brinda tants béns, i de pas autolesionant-nos sense pietat. Així va nàixer Història 
d’una gavina i del gat que li va ensenyar a volar, que explica les aventures de Zorbas, 
un gat «gran, negre i gros», l’infrangible sentit del qual de l’honor li condueix un dia a 
comprometre’s a criar un pollet de gavina. La seua mare, una bella gavina, atrapada 
per una ona de petroli abocat en el mar per un buc encallat, li deixa en peça a Zorbas, 
just abans de morir, l’ou que acaba de posar. Zorbas, que és gat de paraula, complirà 
les seues dues promeses: no solament criarà al pollet, sinó que li ensenyarà a volar. 
Els amics de Zorbas, Secretario, Sabelotodo, Sobreviento i Colonello, li ajudaran en 
una tasca que, com es veurà, no és tan fàcil com sembla, i menys per a una banda de 

.

Les activitats destinades al públic infantil són molt comuns en les biblioteques públiques. Es tracta 
normalment d’activitats de caràcter lúdic i educatiu i existeix una gran varietat d’oferta per a aquest públic 
meta. Moltes biblioteques s’han dotat d’espais específics per a la xicoteta infància que brinden un espai 
adaptat per a aquest públic (anomenat en moltes biblioteques “nadoteques”), amb una oferta de llibres 
aptes per a aquestes edats i sense entrar en conflicte amb els usos convencionals de les biblioteques. 

El foment de la lectura, contacontes, tallers formatius, etc. formen part de la programació de moltes bi-
blioteques públiques i tenen una gran demanda per part dels usuaris i les usuàries infantils. Constitueixen 
un important complement a l’educació de les xiquetes i els xiquets i una contribució per a l’objectiu de 
desenvolupament sostenible 4 “Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportu-
nitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”, ja que la gratuïtat i/o accessibilitat que caracteritza 
la programació de les biblioteques públiques permet a totes les persones millorar la seua educació sense 
discriminacions. 

Introduir els Objectius de Desenvolupament Sostenible en les activitats infantils és molt intuïtiu i senzill 
i per a fer-ho el més important és consensuar-ho prèviament amb les persones que realitzen aquestes 
activitats, assegurant-nos prèviament que coneixen l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, even-
tualment brindant suggeriments d’activitats. Per açò, a més dels suggeriments d’activitats que descrivim 
a continuació, és important que els ajuntaments (o altres entitats titulars de biblioteques) que decidisquen 
incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible en les seues polítiques bibliotecàries sensibi-
litzen i formen sobre l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible no solament al personal de les 
biblioteques (tal com s’ha suggerit anteriorment) sinó també a totes les persones, empreses i entitats que 
col.laboren amb les biblioteques per a planificar i implementar la seua programació d’activitats, més enllà 
del préstecs bibliotecari.

   

5.3.1 CONTACONTES I ACTIVITATS DE FOMENT DE LA LECTURA.

Entre les activitats més comunes en les biblioteques, dirigides al públic infantil, estan els contacontes. 
Lectures teatralitzades per professionals de contes infantils entretenen a les xiquetes i els xiquets, fomen-
ten els seus hàbits de lectura, estimulen la seua creativitat i eduquen. És precisament en la component 
educadora dels contacontes que podem centrar-nos per a incorporar els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible, de forma lúdica i interactiva. Gràcies a la interacció pròpia dels contacontes es pot intercanviar 
amb els xiquets i les xiquetes sobre els temes dels contes, explicant els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.

Per a abordar els Objectius de Desenvolupament Sostenible a través dels contes infantils, existeix una 
àmplia oferta de literatura infantil apta per a contacontes que aborden temàtiques estretament relaciona-
des amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.

En primer lloc, la Fundació MUSOL en el marc del seu programa “Extraescolars solidàries: introduc-
ció de l’educació per al desenvolupament en les activitats extraescolars” ha publicat guies pedagògiques 
per a tractar els Objectius de Desenvolupament Sostenible en diverses matèries que solen ser impartides 
en classes d’extraescolars, entre elles foment de la lectura i anglès. Les guies d’introducció de l’educació 

5.3 ACTIVITATS DIRIGIDES AL PÚBLIC INFANTIL: ELS ODS A TRAVÉS D’ACTIVITATS 
TRADICIONALS I INNOVADORES.
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5.3.2 LA PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA I ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LES 
NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ PER A PÚBLIC INFANTIL.

Les noves tecnologies de la informació i comunicació són objecte de molts tallers dirigits al públic 
infantil. Tal com expliquem en el capítol 5.2.1, la difusió de noves tecnologies com la impressió 3D o la 
robòtica educativa, així com la simplificació de la programació informàtica i la seua consolidació com a 
competència clau per a les noves generacions, fan que proliferen tallers per a joves i inclusivament per a 
xiquetes i xiquets sobre aquests temes. 

Remetem al capítol 5.2.1 per a aprofundir com abordar els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
en tallers de robòtica educativa i impressió 3D (no oblidem que la programació informàtica està estre-
tament relacionada amb aquests temes, per la qual cosa es pot abordar conjuntament en els mateixos 
tallers formatius). De fet, l’esquema de curs que proposem a continuació té la mateixa estructura dels 
cursos de robòtica i impressió 3D per a joves. 

Tal com per als cursos de robòtica i impressió 3D per a joves, abordar la programació informàtica en les 
biblioteques amb el públic infantil té un doble vessant. D’un costat i en l’entorn més immediat, contribueix 
a aconseguir diversos ODS, entre ells l’Objectiu 4 (Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i 
promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots) i l’Objectiu 8 (Promoure el creixement 
econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots) ja que 
millorarà l’educació de les persones que assistisquen i millorarà la seua inserció laboral futura. D’un altre 
costat, en les classes es poden abordar diverses temàtiques i es poden estructurar els continguts de ma-
nera que els ODS estiguen presents de forma expressa en la formació. A continuació, aportem un exemple 
d’estructura de continguts per a incorporar els ODS en les formacions de programació informàtica amb 
públic infantil.

CURS SOBRE PROGRAMACIÓ INFORMÀTICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE PER A PÚBLIC INFANTIL.

Perfil del professorat:

A causa de l’especialització de la matèria, es recomana treballar amb dos o tres formadors/es, un/a d’ells/
es coneixedor/a dels temes del desenvolupament sostenible, de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible. Els/les altres amb domini dels programes de programació informàtica més comuns 
(vídeojocScratch, Code.org, etc.) i experiència en docència amb públic infantil.

Estructura dels continguts:

Planificació detallada dels continguts tenint en compte la tecnologia disponible i la dificultat d’execució: 
L’estructura de continguts hauria de ser prèviament consensuada en tots els detalls entre tot el professorat. 
En particular, és essencial consensuar prèviament l’aplicació pràctica de la programació informàtica, perquè 
confirmar que és possible executar-la en el curs d’acord a la tecnologia disponible i la dificultat de la seua 
execució. Per exemple, si el/la professor/a expert/a en agenda 2030 i vídeojoc ODS pretén orientar la sessió 
cap al disseny d’un vídeojoc senzill sobre l’accés a l’aigua, cal confirmar prèviament amb el/la professor/a 
expert/a en programació informàtica que tècnicament és viable fer-ho en els temps del curs i, eventualment, 
adaptar els continguts al que és viable aconseguir.

gats més acostumats a fer front a la dura vida en un port com el d’Hamburg que a fer 
de pares d’una cria de gavina. Pensada en principi com un conte per a «nans», Història 
d’una gavina i del gat que li va ensenyar a volar es dirigeix en realitat a tots aquells 
que, infants o majors, no solament gaudeixen amb les històries ben explicades que 
estimulen la imaginació i l’enginy, sinó que, alhora, aprenen a veure el món sota una 
òptica diferent, coneixent-ho millor i, per tant, estimant-ho i cuidant-ho amb més intel.
ligència (font: https://www.casadellibro.com/libro-historia-de-una-gaviota-y-del-ga-
to-que-le-enseno-a-volar/9788472237964/540023 ). La història ens permet abordar el 
14: Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins 
per al desenvolupament sostenible. La solidaritat i la col.laboració que envolten tot el 
conte són a més valors que permeten abordar l’ ODS 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial 
per al Desenvolupament Sostenible.

Altres textos, com L’islam explicat als nostres fills o Papa, què és el racisme?, 
tots dos de Tahar Ben Jelloun, si be no són contes, poden ser utilitzats en tallers amb 
públic infantil per a abordar temàtiques relacionades amb l’Objectiu 16: Promoure so-
cietats justes, pacífiques i inclusives.

Una vegada acabat el contacontes, com es comentava anteriorment, es pot intercanviar amb els xi-
quets i les xiquetes sobre els temes dels contes, explicant els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
Organitzacions especialitzades en infància, tal com UNICEF (el Fondo de les Nacions Unides per a la In-
fància), han elaborat materials específics per a abordar els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb 
el públic infantil. Per exemple, destaquem el text “El món que volem una guia per a xiquets, xiquetes, ado-
lescents i joves sobre els objectius mundials” (Bardales, Arenas, 2015), publicat pel Moviment Mundial per 
la Infància a Llatinoamèrica i el Carib (MMI-LAC). El MMI-LAC és una aliança estratègica d’organitzacions 
i xarxes capdavanteres en la regió que treballen per a promoure, protegir i defensar els drets dels infants 
i dels adolescents. Aquesta aliança inclou a la YMCA, els Llogarets Infantils  SOS Internacional, Child Fund 
Alliance, Child Helpline, Defense for Children  International (DCI), ECPAT, l’Institut Interamericano del Xi-
quet, la Xiqueta i  Adolescents (IIN) de l’OEA, Pla Internacional, la Xarxa Llatinoamericana i  Del Carib per 
la Defensa dels Drets dels Infants, i Adolescents  (REDLAMYC), ANDI Internacional, Save the Children, 
UNICEF i World  Vision International; a més del International Centre for Missing and Exploited  Children 
(Centre Internacional per a Infants Perduts i Explotats, ICMEC), la  Fundació Marista de Solidaritat Interna-
cional (FMSI) i la Xarxa Viva com a observadors. Existeix a més una gran varietat de recursos audiovisuals, 
disponibles lliurement en Youtube, per a abordar l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible amb els 
xiquets i les xiquetes. UNESCO, per exemple, posa a disposició en el seu canal de Youtube el vídeo per a 
públic infantil “Els Objectius de Desenvolupament Sostenible - què són i com aconseguir-los” (https://
youtu.ben/mckh5xk8x-g ), que pot ser utilitzat en tallers amb públic infantil.
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La preocupació d’innovar i mantenir vigent i actual l’oferta de serveis i activitats de les biblioteques ha 
sigut una preocupació constant del personal d’aquests centres així com dels experts i les expertes, que en 
els últims anys han suggerit i/o recopilat pràctiques innovadores en publicacions, blogs, etc.. A partir de les 
idees d’algunes d’aquestes publicacions, a continuació, proposem una adaptació de les pràctiques que ens 
han semblat més pertinents per a promoure l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.

5.4.1 LA LECTURA FÀCIL. 

Fenoll y Llueca (2006) recomanen a les biblioteques comptar amb una oferta adequada de llibres de 
“lectura fàcil”, és a dir materials elaborats amb una cura especial amb l’objectiu que puguen ser llegits i 
entesos per totes les persones que tenen dificultats lectores o de comprensió. Aquests materials poden 
ser dirigits al públic adult o al públic infantil. Sens dubte, és una aposta que les biblioteques públiques 
han d’assumir si volen ser útils a persones amb dificultats lectores transitòries (immigrants, neolecto-
res, joves amb escolarització deficient) o permanents (dislèxiques, persones amb trastorns neuropsico-
lógics, o pèrdua de memòria, etc.). La integració de col.leccions dedicades específicament a aquests col.
lectius, d’altra banda, permetrà arribar directament i indirectament a públics que en l’actualitat queden 
exclosos de la biblioteca, i també als serveis públics que tenen relació amb el col.lectiu (serveis socials, 
escoles d’adults, ONG, presons, centres sanitaris, etc.) (Fenoll y Llueca, 2006). A Espanya hi ha molt 
poques editorials que publiquen contes adaptats a la Lectura Fàcil, entre elles: Col.lecció contes del 
món, Col.lecció Calafate, vídeojocCarambuco edicions. A més, l’Associació de Lectura Fàcil (http://www.
lecturafacil.net/ ) ofereix un catàleg actualitzat d’editorials que publiquen llibres dirigits al públic adult 
i infantil adaptats a la lectura fàcil (Peix, 2016). Integrar els llibres de lectura fàcil en el catàleg de les 
biblioteques és una acció que contribueix a complir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4 Garan-
tir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la 
vida per a tota persona. Addicionalment, es poden promoure llibres de lectura fàcil relacionats amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

5.4.2 MARCADORS DE LLIBRES SOSTENIBLES. 

Fenoll y Llueca (2006) recomanen a les biblioteques regalar marcadors de llibres, destacant que són 
encara objectes valuosos. Elaborar marcadors de llibres amb referència als Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible és una bona manera perquè els lectors i les lectores recorden l’Agenda 2030 durant les 
seues lectures. Es poden encarregar els marcadors a una tenda de comerç just o a una empresa que 
assegure una producció sostenible d’aquests gadgets, amb materials reciclats o reciclables, per a ser 
coherents amb l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.

5.4 ALTRES IDEES INNOVADORES PER A ABORDAR ELS OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DES DE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES.

Continguts teòrics: 
S’impartiran les nocions teòriques prèvies necessàries per a poder implementar el curs:

- L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
- Les nocions teòriques de programació informàtica necessàries per a treballar aquestes tecnologies, 
en particular nocions de les àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. Durant aquesta 
part, el/la professor/a expert/a en sostenibilitat, introduirà elements relacionats amb la tecnologia i amb 
repercussions en el desenvolupament sostenible. Per exemple, s’explicarà l’ús de “terres rares” i altres 
materials extrets de subsòl per a fabricar peces informàtiques, destacant la necessitat de reduir el seu 
consum, explicant les condicions de treball en moltes mines (les de vídeojoc coltan, etc.), el fenomen de 
l’acaparament de terres per a fer-se amb dites minerals, etc.

Continguts pràctics:
- Fomentant la interacció amb el públic, se centrarà l’aplicació de la tecnologia tractada en un o més 
casos pràctics que permeten relacionar la programació informàtica amb problemàtiques de desenvolu-
pament sostenible. En general, l’esquema preveu analitzar un problema relacionat amb un o més ob-
jectius de desenvolupament sostenible i programar un vídeojoc que es base en aquest problema. Les 
dificultats es converteixen en reptes per al jugador o la jugadora. A continuació, alguns exemples.
Cas pràctic 1: el vídeojoc ODS 6 Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible i el saneja-
ment per a tothom. 
El/la professor/a expert/a en desenvolupament sostenible descriurà el context, per exemple, d’una co-
munitat que no compta amb servei d’aigua o sanejament. Aportarà dades sobre l’accés a l’aigua i al 
sanejament a nivell general, nacional, etc. Identificat i descrit en col.laboració amb l’alumnat el proble-
ma de desenvolupament sostenible, en l’exemple l’accés a l’aigua, i feta la relació amb el vídeojoc ODS 
més pertinent (el vídeojoc ODS 6 en aquest exemple). Una vegada explicat el problema, es discutirà amb 
l’alumnat i brindant el màxim espai possible a la creativitat quin vídeojoc es podria programar traslladant 
les dificultats d’accés a l’aigua potable. 
La creativitat és una de les competències que es poden desenvolupar a través de la programació infor-
màtica, per la qual cosa s’estimularà l’alumnat perquè cree vídeojocs innovadors per a abordar aquesta 
temàtica.
Cas pràctic 2: Objectiu de desenvolupament sostenible 9: Construir infraestructures resilients, promoure 
la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
El/la professor/a expert/a en desenvolupament sostenible descriurà el context, per exemple, d’una co-
munitat la infraestructura de la qual no està preparada a l’impacte dels huracans, inundacions o altres 
desastres naturals (els terratrèmols, per exemple), posant en perill la vida de les persones que resideixen 
en la zona. A través de dinàmiques participatives amb l’alumnat se cercaran dissenyar una idea de ví-
deojoc que es base en aquesta situació, deixant un ample marge a la creativitat de l’alumnat. 
- Una vegada identificades les idees que són possible programar, amb el suport del/la professor/a 
tècnic/a començaran les tasques de programació informàtica.

Avaluació del curs:

Avaluació de curs: L’avaluació de l’alumnat es realitzarà mitjançant l’observació de l’acompliment de les per-
sones en l’aula (participació activa, etc.).

Fonaments metodològics:

Aprenentatge mitjançant l’acció. Creativitat

Durada:

A consensuar prèviament tenint en compte els costos associats a honoraris dels/de les formadors/es, mate-
rials i equips necessaris, etc
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5.- COM INTEGRAR ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN LES 
BIBLIOTEQUES: IDEES I PRÀCTIQUES.

5.4.3 LLISTES DE DISTRIBUCIÓ PARA AL PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ. 

Crear un servei d’obtenció de documents a mesura per als responsables polítics i el funcionariat. Fenoll 
i Llueca (2006) recomanen a les biblioteques mostrar-se útils per als usuaris interns i les usuàries inter-
nes, començant amb un buidatge de publicacions periòdiques i estant al dia de la bibliografia professional 
que interessa als col.legues i les col.legues. Una enquesta prèvia permetrà oferir un servei de qualitat. Ofe-
rir lectures a les persones amb responsabilitat política i tècnica que permeten abordar els diferents àmbits 
de l’administració pública des del prisma de la sostenibilitat és una forma d’incidència política “interna” 
que pot orientar les polítiques de l’ajuntament o de l’administració pública al fet que pertany la biblioteca 
d’acord a l’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible.

 

5.4.4 SEGONA PANTALLA. 

Martínez Cañana (2016) suggereix a les biblioteques actuar com a “segona pantalla” al voltant de sèries 
i pel.lícules. La “segona pantalla” fa referència al dispositiu (Tablet, Smartphone, etc.) que les persones 
usuàries de la televisió utilitzen per a comentar els continguts que estan consumint, per exemple, comen-
tar una sèrie que estan veient en la televisió. Aquestes “converses” sobre continguts de televisió es donen 
sobretot en Twitter. Encara que va sorgir de manera espontània, les cadenes van comprendre la importàn-
cia d’aquest valor afegit que proporcionava la conversa social, proliferant els hashtags promocionats en la 
pantalla durant l’emissió dels seus programes, convertint-los així en autèntics esdeveniments socials. La 
novetat ha arribat de la mà d’algunes institucions culturals que, com la Biblioteca Nacional d’Espanya o la 
Biblioteca municipal de Burgos, han sabut veure l’oportunitat d’establir vincles i connexions amb un nou 
tipus de públic, comentant en la “segona pantalla” l’emissió de sèries com “Carlos, rei emperador”, el “Mi-
nisteri del temps”, etc. (Ibañez, 2016). Aquesta nova manera d’interaccionar amb continguts de la televisió 
arriba a nous públics i és molt flexible i fàcil de dur a terme des d’entitats grans o modestes. Es presta fà-
cilment a comentar els continguts seleccionats des de diferents prismes i el desenvolupament sostenible 
és un d’ells. Una biblioteca pot escollir cobrir una sèrie o una pel.lícula que guarde relació amb temàtiques 
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i comentar en Twitter (o altres xarxes socials) aportant 
dades, informació o altres comentaris que facen referència als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

FOTO:  Col.legi Ayni Pacha, Cochabamba, Bolivia (Manuel Molines).
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