
DE LA GLOBALITAT A LA LOCALITAT:  
Vers una agenda de 
desenvolupament sostenible  per a 
l’any 2030 

Educar per a la sostenibilitat: La formació de ciutadans compromesos amb el futur col·lectiu 
25 d’octubre de 2016, 19.00 h 

Els reptes de l’aigua a Catalunya: recurs, natura i cultura 
8 de novembre de 2016, 19.00 h 

L‘energia i el canvi: de la pobresa energètica a la dignitat humana 
29 de novembre de 2016, 19.00 h 

Sr. Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya (CADS) 
Sr. Josep Maria Planas, sotsdirector General d'Informació i Foment de la Sostenibilitat, 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
Dra. Maria Àngels Alió, professora del departament de geografia humana de la UB 

Sr. Susanna Abella, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre 
Dra. Amèlia Díaz Álvarez, professora titular d’hisenda pública al departament d’economia 
pública, economia política i economia espanyola de la UB 
 

Hble. Sr. Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
Sr. Joan Herrera, patró de la Fundación Energías Renovables 
Sr. Oriol Illa, politòleg, director de l'Àrea d'Internacional i Cooperació de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona i president de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de 
Catalunya 
Dr. Pep Salas, doctor per la UPC i enginyer agrònom especialitzat en transició energètica. 
Responsable de SmartGrid.cat 

 

El setembre de 2015, 193 països es varen comprometre amb 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS). Les metes acordades –negociades pels estats durant tres 
anys–  apel·len a tots els països (no només als pobres) i posen èmfasi en les qüestions 
mediambientals. Es tracta d’una agenda mundial per al 2030 que compromet a tothom per tal 
de construir un món millor i que ha de contribuir a eradicar la pobresa extrema, a combatre la 
desigualtat i la injustícia i a mitigar el canvi climàtic. Aquest fou un acord per a tots els països i 
per a totes les persones.  
Un any després de la seva aprovació, la Càtedra Josep Termes i el Parc de les Humanitats i les 
Ciències Socials de la Universitat de Barcelona ens proposem avaluar la qüestió amb experts 
que ens permetran parlar d’aquesta agenda des d’una perspectiva global alhora que local.  



Organitzen: 

Preguem confirmeu la vostra assistència, indicant a quina o quines 
jornades vindreu, a catedrajoseptermes@ub.edu 

Aquesta activitat té certificació de l’Escola de Doctorat de la Universitat 
de Barcelona 

Amb el suport de: 

     

Parc de les humanitats i les  
ciències socials 
Carrer del Perú, 52, Bcn 
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http://www.ub.edu/minerva/ciencies-socials-i-humanitats
http://www.catedrajoseptermes.cat/ca
mailto:catedrajoseptermes@ub.edu
mailto:catedrajoseptermes@ub.edu
https://goo.gl/maps/yCQyKGcQ7vn
http://cads.gencat.cat/ca/inici/index.html

