Introducció a l’Agenda de Desenvolupament Sostenible 20212022 1r semestre

Durada: del 22 de novembre al 24 de desembre de 2021.
Modalitat: Semi presencial. No hi ha horari excepte pel taller i per la taula rodona.
El curs consisteix en:
- Píndoles: Visualitzar, quan i on vulgueu, les píndoles formatives d’uns 15 i 20 minuts de
durada. Del 22 de novembre al 9 de desembre de 2021.
- Taula rodona (CANVI!!): Assistència obligatòria a la taula rodona en directe
Dia: 9 de desembre de 2021 de 16h a 18h.
Lloc: En línia (finalment NO es farà en modalitat presencial)
- Tasques: Entrega d’una o diverses tasques (segons correspongui) de les que us
n'informarem a l’inici del curs. Data límit d’entrega: 24 de desembre.
- Avaluació: Respondre l’avaluació final del curs per valorar-ne els aspectes positius, els
millorables o si ha acomplert les vostres expectatives. Data límit: 3 de gener.
Recordeu: Per tal que us puguem validar el curs, heu de visualitzar totes les píndoles, connectar-vos
el dia de la taula rodona, fer les tasques que us encomanem i respondre l’avaluació final del curs.

Descripció del curs: T’has preguntat mai si com a jove universitari/a pots fer alguna cosa
davant l’extrema precarietat que viuen les persones refugiades? Amb aquest curs estudiaràs
l’Agenda de Desenvolupament Sostenible (ADS), aprovada per les Nacions Unides l’any 2015.
L’ADS és un acord de tots els estats del món per aconseguir 17 objectius, entre els quals hi ha
reduir les desigualtats, garantir la salut, millorar l’educació, preservar el medi ambient,
promoure la igualtat de gènere, etc. Cada objectiu inclou l’anàlisi de la situació en l’àmbit
regional i mundial i les mesures concretes i avaluables que caldrà prendre per part dels
diversos actors implicats.
Aquest curs en línia busca aproximar-se a alguns objectius, comparar les diferents situacions
mundials amb el nostre entorn i reflexionar sobre les accions dutes a terme. Les persones que
supereu el curs adquirireu nous coneixements així com noves perspectives d’anàlisi de la
realitat, complementàries a les de la seva pròpia branca acadèmica.
Coordinació del curs: Leslie Collazo
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Píndola

Títol

Ponent

0
Un cop d’ull a la UCS i al voluntariat
UdG

Sílvia Lloveras, Cap de la Unitat de
Compromís Social de la UdG i Gemma
Ros, responsable de Cooperació i
Voluntariat de la Unitat de
Compromís Social de la UdG

Tots els camins condueixen als ODS

Leslie Collazo, Professora i membre
de la Comissió per Incloure la
Sostenibilitat en el Currículum
Universitari de la CRUE

Pobresa, fam i gènere: la reducció de
les desigualtats com a dret humà

Marco Aparicio, Director de la
Càtedra UNESCO de
Desenvolupament Humà Sostenible
(UdG)

Salut i Educació de qualitat

Leslie Collazo

Energies no contaminants i ciutats
sostenibles

Oscar Mercado, director del Programa
de Sustenibilidad de la UTEM

5

Economia circular: transformació de la
producció i el consum

Nicola Cerantola, fundador y director
de Ecologing

6

Innovació, indústria, infraestructura i
sistema

Mara Silveira Carneiro, Coordinadora
del MBA Business Innovation en FIAP

Acció pel clima, l'aigua i els recursos
fonamentals

Javier Benayas, Catedrático de
Ecología de la Universidad Autónoma
de Madrid

8

Ecosistemes marins i terrestres:
biomimesis

Manuel Quirós, investigador en
biomimesis

9

Justícia i estabilitat institucional

Albert Ruda, professor de Dret Civil i
Degà de la facultat de Dret a la UdG

Aliances locals i globals

Sílvia Llach, Vicerectora de Territori i
Compromís Social de la Universitat de
Girona
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09/12/21
a les 16 h

Taula rodona en línia (finalment NO es farà en modalitat presencial)

Pàgina 2 de 2

