4t Seminari de treball

El rol de la universitat envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible
Construint una universitat crítica i compromesa
18 de setembre de 2017, de 9:00 a 17:00
Universitat Politècnica de Catalunya (campus Nord)
c/ Jordi Girona 1-3, Barcelona
Presentació
Les societats d’avui demanen una transformació global i un compromís clar envers el
desenvolupament sostenible, la reducció de les injustícies socials i la millora de les condicions de
vida de totes les comunitats del planeta. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) es
presenten com una resposta a aquesta necessitat: una agenda universal i ambiciosa del
desenvolupament sostenible que inclou qüestions com la fam, l’educació, la salut, el medi
ambient, la justícia i la governança, entre d’altres. Els reptes que planteja aquesta agenda a nivell
global i local requereixen un compromís ferm per part de les universitats en ambdues direccions.
Per una banda, contribuint als desafiaments mundials resumits en els ODS. Per l’altra, promovent
el desenvolupament econòmic, social i cultural dels seus territoris.
Les universitats juguen un rol destacat en termes d’assoliment dels ODS i de contribució a aquest
procés de transformació radical mitjançant la generació de coneixement crític i la innovació, la
formació de líders i professionals, etc. I són interpel·lades, per tant, a convertir-se en un
desencadenant del canvi, tot situant-se al centre del debat i mobilitzant actors cap a l’acció.
Només a través d'una col·laboració efectiva entre governs i agències públiques, universitats i
centres de recerca, empreses i ONGs la implementació dels ODS esdevindrà una realitat.
Davant d'aquesta crida d'abast universal, les universitats públiques catalanes han fet ja un pas
endavant i està previst que properament adoptin un compromís formal amb els ODS. Es tracta
d'una fita que sorgeix del mateix procés que diferents agents universitaris i de la societat civil
organitzada vam iniciar arran del primer seminari de gener de 2015, i que constitueix un valuós
marc institucional a partir del qual legitimar i facilitar l'articulació de les propostes treballades
prèviament de manera col·lectiva.
Aquest seminari és, doncs, la quarta edició d’una sèrie d’encontres orientats a promoure un
enfocament d’educació crítica i transformadora als estudis de les universitats públiques
catalanes. En aquesta ocasió, s’enllaça amb la International Conference on Sustainable
Development Goals: Actors and Implementation, que vol ser una trobada de referència per a
l’anàlisi i el debat entre actors clau d’arreu involucrats en el desplegament dels ODS.
El seminari inclou sessions compartides amb aquesta conferència internacional i una activitat
addicional que reprendrà el fil dels encontres anteriors per a presentar i discutir el posicionament
públic de les nostres universitats, i fer així un punt i seguit en el procés emprès a nivell de sistema
universitari català.
La jornada s’emmarca en el projecte ESDU (Educació per al Desenvolupament a la Universitat),
coordinat per la Fundació Autònoma Solidària, amb la col·laboració de l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques i el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Objectius


Debatre amb experts internacionals de diferents àrees de coneixement i intercanviar
idees, experiències i expectatives al voltant dels reptes associats al paper de les
universitats en la implementació dels ODS.



Presentar públicament el posicionament de les universitats públiques catalanes plasmat
en el document “El compromís de les universitats catalanes amb els ODS: cap a una
educació transformadora per a un món nou”.



Discutir les possibilitats d'implementació de les propostes d'acció que recull el document
i establir una agenda pròpia per al seu desplegament.

Metodologia
Es duran a terme ponències a càrrec d'experts/es de renom internacional, sessions de treball
paral·leles i una taula rodona i de debat específica d'àmbit català. El seminari comptarà amb la
participació de persones provinents de diferents sectors: universitats, ONGs, empreses i
administració pública.
Programa
09:00

Paraules de benvinguda

09:45

Keynote. Teresa Ribera i Rolf Tarrach

10:45

Pausa cafè - Networking

11:30

Sessions paral·leles: Els ODS al cor de la societat del coneixement
Sessió 1: ODS i compromís social. Norbert Steinhaus, Rajesh Tandon, Heila LotzSisitksa i Mar Gutiérrez (moderadora)
Sessió 2: Recerca i innovació responsable: un nou concepte per a una nova
societat? Maura Hiney, Alexander Lang, Philippe Galiay i Peter Okebukola
(moderador)
Sessió 3: ODS i rol de les institucions d’educació superior. Hilligje Van't Land,
Charles W. Richardson, Daniela Tillbury i Axel Didrikson (moderador)

13:00

Dinar

15:00

Taula rodona: Presentació de la Declaració “el compromís de les universitats
catalanes amb els ODS: Cap a una educació transformadora per un món nou.”
Valoració del camí fet i discussió del recorregut futur

Organitza:



Jordi Prat, director de la FAS.



Mònica Figueras, Vicerectora de direcció de projectes per al compromís
social i la igualtat, UPF



Judit Rifà, responsable de l’àmbit d’educació per la justícia global,
Ajuntament de Barcelona



Manel Rebordosa, vocal de la junta de la Fede.cat

Amb el suport de:

