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Memòria del projecte de col·laboració a realitzar pel becari/ària 
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Transversalització de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides a la UIB 

 
Introducció 

 

A la UIB s’ha iniciat un procés de reflexió estratègic entre tots els col·lectius de la 

comunitat universitària per poder abordar els reptes que suposa l’Agenda 2030 i 

reapropiar-se de la nova eina en l’àmbit universitari. Actualment, a tot el món es 

produeix una creixent presa de consciència sobre la importància que tenen per al futur 

del planeta i de la humanitat la lluita contra la pobresa, la reducció de les desigualtats, 

el desafiament de la sostenibilitat ecològica, l’equitat de gènere i l’enfocament dels 

drets humans, qüestions importants i estratègiques a l'Agenda 2030 per al 

Desenvolupament Sostenible, aprovada per l'Assemblea General de les Nacions 

Unides l’any 2015. Aquesta nova agenda és més universal que l'Agenda dels Objectius 

de Desenvolupament del Mil·lenni, ja que apel·la a tots els actors i països de forma 

igual, no és una agenda d'Estats de països rics per a Estats de països pobres, ja que 

totes aquestes qüestions s'han d'abordar tant localment com globalment, sempre des 

d'un complex consens internacional. 

Des d’aquesta perspectiva, la Universitat, com a agent de cooperació, té la 

responsabilitat de participar activament en el foment del desenvolupament humà 

sostenible (DHS) a partir d’aquelles activitats que li són pròpies: la formació, la 

recerca i la gestió del coneixement i de la participació directa i activa de membres de la 

comunitat universitària de la UIB (PDI, PAS i alumnat) en la cooperació universitària 

al desenvolupament (CUD) i educació per al desenvolupament (EpD) des de 

l’enfocament de drets humans i la perspectiva d’equitat de gènere en el marc dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. 

 

 

Objectius 

 

- Dinamitzar i donar a conèixer tots els programes i serveis que ofereix l’Oficina de 

Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) i el Centre de Documentació 

de Cooperació al Desenvolupament (CD2) en el marc de l’Agenda 2030 de les 

Nacions Unides. 

- Impulsar la transversalització dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS) de l’Agenda 2030 en l’àmbit universitari per avançar en el compromís 

adquirit per la UIB. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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- Dissenyar i posar en marxa nous instruments de participació per implicar la 

comunitat universitària (PDI, PAS i alumnat) en la implementació de l’Agenda 

2030. 

- Dissenyar nous instruments per tal de poder avaluar i mesurar l’impacte d’alguns 

dels programes i serveis concrets de l’OCDS i del CD2, així com dels avanços en 

la transversalització de l’Agenda 2030 i la implementació dels seus disset ODS. 

- Fer propostes de millora, una vegada aplicats els nous instruments de participació, 

sobre la base dels resultats obtinguts de la mesura dels impactes. 

 

Pla de treball  

 

Ens els tres primers mesos (ja que és una beca amb possibilitats de renovació per tres-

sis mesos més) es prioritzarien:  

1. Familiaritzar-se amb el món de la cooperació universitària al 

desenvolupament (CUD) i educació per al desenvolupament (EpD) i el 

funcionament de l’OCDS i del CD2, així com l’Agenda 2030. 

2. Recopilació d’experiències exitoses d’implementació de l’Agenda 2030 en 

l’àmbit universitari a escala estatal o internacional. 

3. Organització d’algunes iniciatives per dinamitzar i donar a conèixer a la 

comunitat universitària tots els programes i serveis que ofereix l’OCDS i el 

CD2. 

4. Participació activa en activitats concretes per a la transversalització en la 

UIB de l’Agenda 2030 i dels seus disset ODS. 

5. Disseny de nous instruments de participació i avaluació a implementar-se 

en el futur. 

 

Breu descripció de la formació que s’espera que assolirà el becari o la becària 

 

- Coneixement de l’estructura i el funcionament de la UIB i amb major profunditat del 

Vicerectorat de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, del qual depèn 

l’OCDS, i del Servei de Biblioteca i Documentació, del qual depèn el CD2. 

- Coneixement ampli de l’Agenda 2030 i els seus disset Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS), així com d’experiències d’èxit 

d’implementació en l’àmbit universitari a escala estatal o internacional. 

- Apropiació dels nous dissenys i de la gestió dels diferents instruments de 

dinamització i participació, així com de seguiment i avaluació d’impactes. 

- Aprenentatge de l’organització i de la gestió de diferents tipus d’iniciatives de 

participació i transversalització.  

- Experiència de treball en equip, en la gestió del temps i en comunicació. 

 

 

Palma, 8 de febrer de 2018 

 

Firma de la responsable, 

 

 

 

 

Ruth Escribano 

Coordinadora de l’Oficina de Cooperació al  

Desenvolupament i Solidaritat 


