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L’Agenda 2030 ha esdevingut un full de ruta global per abordar els principals problemes que 
afecten avui dia al planeta: la crisi climàtica, les creixents desigualtats socials o les desigualtats 
de gènere. Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aspiren a assolir, amb fites i 
indicadors concrets, millores importants i urgents en tots aquests àmbits en els propers anys, 
justament quan es compleix el cinquè aniversari des de que l’agenda va entrar en vigor.
 
Multitud d’actors polítics, socials i econòmics, locals i internacionals han participat en la gestació 
i implementació dels ODS. Precisament, les universitats han estat un dels actors més actius i 
compromesos amb la posada en marxa de l’Agenda 2030. Les universitats catalanes, i la Univer-
sitat Ramon Llull (URL), en particular, han començat a dissenyar i impulsar estratègies que ajudin 
a integrar i transversalitzar els ODS en les diverses activitats dels centres universitaris (docència, 
recerca, gestió, ...).
 
La jornada “Horitzó 2030: mapeig i perspectives dels ODS a la URL” organitzada per la URL té 
tres objectius principals. En primer lloc, presentar els resultats de la radiografia que mostra 
l’activitat ja existent dels centres URL en clau d’ODS. En segon lloc, presentar algunes d’aquestes 
iniciatives concretes, que permeten veure la implicació d’estudiants, PAS i professorat en 
estratègies que aborden diferents reptes plantejats per l’agenda. Finalment, mantenir un diàleg 
amb experts que plantegin quins són els reptes principals que la universitat ha de tenir en 
compte en els propers anys si vol esdevenir un agent compromès amb els ODS. En definitiva, la 
jornada vol contribuir a continuar impulsant el conjunt d’objectius i fites de l’Agenda 2030 en el 
sí de la nostra universitat.
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10.15h  Presentació dels resultats de l’informe “Horitzó 2030. Radiografia i mapeig de 
l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la Universitat 
Ramon Llull (URL)”.

Dr. Òscar Mateos, delegat del rector per a l’impuls de l’Agenda 2030

11.00h  Taula rodona: “ODS i Universitat: reptes i perspectives”

Dra. Pastora Martínez Samper, vicerectora de 
Globalització i Cooperació de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC). Presidenta del 
Grup de Treball per l’Agenda 2030 del 
Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC). 

12.00h  Taula d'experiències a la URL

Challenge Based Innovation Program
Sra. Montserrat Jiménez García, directora de 
la Rambla de la Innovación, Esade-URL.

La diversitat cultural en centres d'oci educa-
tiu: cap a un model d'educació intercultural 
per a la promoció de la cohesió social
Dra. Txus Morata, Facultat d’Educació social i 
Treball social Pere Tarrés-URL.

13.00h  Conclusions i clausura
Dr. Carlo Gallucci, vicerector de Relacions Internacionals URL

Iniciativa Smart Campus La Salle (proyecto 
europeo ATHIKA)
Dr. Agustín Zaballos, professor de La Salle-URL.

Green Fridays IQS
Estudiants de la Green Fridays IQS, IQS-URL.

Campanya Be The Key contra la Islamofòbia
Observatori Blanquerna de Comunicació, 
Religió i Cultura.

Sr. Arnau Queralt i Bassa, director del Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
de Catalunya (CADS), Departament d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
de la Generalitat de Catalunya.

Modera: Dr. Òscar Mateos

10.00h  Benvinguda
 Dr. Josep Maria Garrell, rector URL

Modera: Dra. Janette Martell Sotomayor, 
Esade-URL i membre del Grup de treball URL per a l’Agenda 2030 
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