
CICLE SOBRE L’AGENDA 2030 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

L’EDUCACIÓ, MOTOR  
DE L’AGENDA 2030

En el marc de la col·laboració amb Caixa 
d’Enginyers, us convidem a un cicle sobre 
l’Agenda 2030 i els ODS, amb l’educació 

com a motor del canvi. 
 

Com podem contribuir-hi?  
Què podem fer des de les aules?

  

SESSIONS
Sessió I: L’educació, motor de l’Agenda 2030
Dimarts, 15 de juny, a les 18.30 h
“Estem decidits a posar fi a la pobresa i la fam arreu del món d’aquí al 2030, a combatre les 
desigualtats dins dels països i entre si, a construir societats pacífiques, justes i inclusives, a 
protegir els drets humans i promoure la igualtat entre els gèneres i l’empoderament de les do-
nes i les nenes, i a garantir una protecció duradora del planeta i els seus recursos naturals.” 
(Text extret de l’ONU).
Cal que tot l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per promoure el desenvolupa-
ment sostenible: drets humans, igualtat de gènere, promoció d’una cultura de pau i no-violèn-
cia, adopció d’estils de vida saludables, etc.

Benvinguda
Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers
Àlex Rocas, degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats 
Convidats
Juan Manuel Moreno Olmedilla, especialista en educació del Banc Mundial i professor titular 
de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED)
Concha Fernández Martorell, doctora en filosofia
Moderadora
Lutxi Almodóvar, directora general de la Fundació Collserola

Sessió II: Educació i ‘smart cities’
Dijous, 30 de setembre, a les 18.30 h
Hem de construir infraestructures i ciutats resilients, promoure la industrialització inclusiva  
i sostenible, i fomentar la innovació. 

Convidats
Konstantinos Kourkoutas, coordinador de CORE, Universitat Autònoma de Barcelona
Xavier Fàbregas, director general de Caixa d’Enginyers Gestió
Elisabeth Oliveras, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Moderadora 
Judith Miró, directora de l’Institut Sant Quirze del Vallès

Sessió III: Educació i planeta
Dimarts, 19 d’octubre, a les 18.30 h
El canvi climàtic afecta tots els països en tots els continents, i això té un impacte negatiu en la 
vida i l’economia de les persones i les comunitats. 

Convidats
Xavier Duran, químic i periodista científic a TV3
Francesc Mauri, meteoròleg, divulgador i membre del Consell Assessor del Servei Meteorolò-
gic de Catalunya
David Murano, sotsdirector general i director de l’Àrea de Gestió Global del Risc de Caixa 
d’Enginyers
Moderadora
Marta Segura, professora de ciències de l’Escola Pia de Nostra Senyora

Sessió IV: Educació i igualtat
Dimarts, 23 de novembre, a les 18.30 h
La reducció de les desigualtats exigeix un canvi transformador. Cal redoblar els esforços per 
erradicar la pobresa extrema i la fam, i invertir més en salut, educació, protecció social i ocu-
pació decent, especialment a favor de la gent jove, les dones, les persones migrants i altres 
col·lectius vulnerables.

Convidats
Begoña Roman, doctora en filosofia i professora de la Universitat de Barcelona
Sheila González, doctora en política pública, investigadora del Departament de Sociologia  
de la UAB i experta en desigualtat educativa
Cristina Jordà, mestra de primària
Moderadora
Carme Panchón, secretària general del Col·legi de Doctors i Llicenciats
Cloenda 
Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers
Àlex Rocas, degà del Col·legi de Doctors i Llicenciats 

“Molta gent petita, en llocs petits,  
fent coses petites per canviar el món.”  
Eduardo Galeano

L’assistència és gratuïta i oberta a tothom  
amb inscripció prèvia.

La primera sessió del cicle serà només en 
línia; les altres tres es podran seguir en línia o 
bé presencialment a la seu del Col·legi (amb 
aforament limitat).

Per als docents que ho sol·licitin, es pot 
expedir un certificat (en tràmit) reconegut pel 
Departament d’Educació de la Generalitat  
de Catalunya.

Inscripcions: a la web del Col·legi us podeu 
inscriure a les sessions que vulgueu. El dia 
abans rebreu l’enllaç per accedir a l’emissió en 
línia de cada sessió.

Per a més informació, podeu consultar  
la web (www.cdl.cat) i podeu contactar amb la 
secretaria al telèfon 93 317 04 28, o al correu  
secretaria@cdl.cat

https://www.cdl.cat/cicles

