Objectius de Desenvolupament Sostenible
2015: més enllà dels Objectius del Mil·lenni
5 de juny · Dia Mundial del Medi Ambient
de 10 a 12:30 h, Barcelona

Un dels principals resultats de la Conferència Río
+20 va ser l'acord de desenvolupar un conjunt
d'Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
basats en els actuals Objectius del Mil·lenni
(ODM) i que els substituirien i es convertirien en
una eina útil per a desenvolupar accions centrades i coherents en matèria de desenvolupament
sostenible.
Amb aquesta jornada, organitzada pel Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya i el Departament de
Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, volem acostar el concepte d’Objectius de
Font: Nacions Unides.
Desenvolupament Sostenible (ODS) i Objectius del
Mil·lenni (ODM) als i les professionals del medi ambient, estudiants, i públic interessat, donar a conèixer el paper
que tenim com a persones i entitats en la implementació dels ODS, i relacionar la implementació dels ODS amb la
capacitat de càrrega del planeta.
On

Programa

Departament de Territori i
Sostenibilitat. Av. Diagonal, 525, Barcelona.

10:00 h Benvinguda a la jornada i participació de Catalunya en el procés de definició
dels ODS de les Nacions Unides · Sr. Josep Enric Llebot (Secretari de Medi Ambient i
Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya).

10:10 h Els ODM fins l’any 2015 · Edgardo Bilsky (Director de Recerca a United Cities and
Local Governments (UCLG))
Com arribar: FGC (“La Bonanova”), Metro (L5 “Hospital
Clínic” o “Entença”, L3 “Maria
Cristina”). Tram (“Francesc
Macià” o “L’Illa”). Bus (6, 7,
33, 34, 63, 67).

10:30 h Els ODS des de la Conferència Río+20 · Cinthia Pereira (vocal de comunicació i
membre del Grup de Sensibilització per la Sostenibilitat del COAMB).

10:50 h Les perspectives a nivell europeu dels ODS · Sergi Rovira (assessor en polítiques
ambientals).

11:10 h La importància dels ODS i els límits del planeta · Javier Martín-Vide (catedràtic
de Geografia Física de la Universitat de Barcelona).

INSCRIPCIONS

Més informació i dubtes a:
coamb@coamb.cat

11:30 h Torn d’intervenció del públic. Modera Susana Pascual (presidenta del COAMB).
11:50 h Projecció de vídeo de Nacions Unides sobre els ODS.
12:00 h Presentació dels Tercers Premis Ciències Ambientals del COAMB i l’ACCA i
clausura de la jornada · Susana Pascual (presidenta del COAMB).

Eviteu imprimir aquest fulletó si no és estrictament necessari. Si ho feu, trieu paper reutilitzat o paper 100% reciclat post-consum i blanquejat sense clor (TCF). D'aquesta manera estalviareu aigua, energia i recursos forestals.

