
Amb el suport de:Organitzen:

SANT FELIU

Les Nacions Unides han adoptat l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, 
que estableix 17 objectius per eradicar la pobresa, protegir el planeta i fer realitat 
els drets humans de totes les persones. 

El teu treball de Batxillerat pot contribuir a aquests objectius: 
investiga en el teu entorn els reptes globals 
i les iniciatives de millora i transformació social.  

INFORMA-TE'N!
Fundació Solidaritat UB
93 403 96 12 · recercapau@ub.edu
http://recercapau.ub.edu
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17 
REPTES GLOBALS 

PER
INVESTIGAR, MOBILITZAR-SE, 

ACTUAR...

Resiliència i capacitat d’adaptació als 
riscos relacionats amb el clima i els 
desastres naturals. Millora de 
l’educació, la sensibilització i les 
capacitats per mitigar el canvi climàtic. 
Mesures i gestió e�caces en relació 
amb el canvi climàtic.
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Capacitat nacional per recaptar ingressos. 
Cooperació regional i internacional en 
ciència, tecnologia i innovació i la 
possibilitat d’accedir-hi. Comerç 
multilateral universal, basat en normes, 
obert, no discriminatori i equitatiu. 
Estabilitat macroeconòmica mundial. 
Coherència normativa i institucional per 
al desenvolupament sostenible.

ALIANCES PER ASSOLIR 
ELS OBJECTIUS

Accés universal i equitatiu a l’aigua 
potable. Accés equitatiu a serveis de 
sanejament i higiene adequats per a 
tothom. Qualitat de l’aigua. Gestió integrada 
i ús e�cient dels recursos hídrics. 
Sostenibilitat de l’extracció i el proveïment 
d’aigua dolça. Protecció i restabliment dels 
ecosistemes relacionats amb l’aigua.

AIGUA NETA 
I SANEJAMENT
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Accés universal a serveis d’energia 
assequibles, segurs i sostenibles. 
Augment de l’energia renovable. 
Millora de l’e�ciència energètica. 
Infraestructures energètiques. 
Tecnologies d’energia no 
contaminant.

ENERGIA ASSEQUIBLE 
I NO CONTAMINANT
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Reducció de totes les formes de violència i 
les taxes de mortalitat connexes a tot el 
món. Promoció de l’estat de dret. Igualtat 
d’accés a la justícia per a tothom. Reducció 
de la corrupció i el suborn. Decisions 
inclusives, participatives i representatives. 
Accés a una identitat jurídica per a 
tothom. Accés públic a la informació. 
Protecció de les llibertats fonamentals.

PAU, JUSTÍCIA I 
INSTITUCIONS SÒLIDES
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Lluita contra la desforestació i la 
deserti�cació. Reducció de la 
degradació dels hàbitats naturals. 
Protecció de les espècies amenaçades. 
Fi de la caça furtiva i el trà�c d’espècies 
protegides de �ora i fauna. Prevenció de 
la introducció d’espècies exòtiques 
invasores.

VIDA D’ECOSISTEMES 
TERRESTRES
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Conservació i ús sostenible dels 
recursos marins. Prevenció i reducció de 
la contaminació marina. Reducció 
dels efectes de l’acidi�cació dels 
oceans. Regulació de l’explotació 
pesquera. Augment dels 
coneixements cientí�cs. Recerca i 
transferència de la tecnologia marina 
per la salut dels oceans. Biodiversitat 
marina pel desenvolupament. 

VIDA SUBMARINA

Dret als recursos econòmics. Accés als 
serveis bàsics, la propietat i el control 
de les terres i altres béns, l’herència, 
els recursos naturals, les noves 
tecnologies apropiades i els serveis 
�nancers, inclòs el 
micro�nançament. Reducció de 
l’exposició i la vulnerabilitat davant 
desastres econòmics, socials i 
ambientals.

FI DE LA POBRESA
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Fi de totes les formes de discriminació 
i violència contra totes les dones i 
les nenes a tot el món. Fi del trà�c i 
l’explotació sexual i altres tipus 
d’explotació. Reconeixement i 
valoració de les cures i el treball 
domèstic no remunerat. Participació 
plena i efectiva de les dones. Igualtat 
d’oportunitats de lideratge. Accés 
universal a la salut sexual i 
reproductiva. 

IGUALTAT DE GÈNERE
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Ensenyament primari i secundari 
completat per tots els infants. Igualtat 
d’homes i dones en l’accés a formació 
tècnica, professional i superior de 
qualitat. Igualtat de gènere en 
l’educació. Igualtat de les persones 
vulnerables. Educació pel 
desenvolupament sostenible. 

EDUCACIÓ 
DE QUALITAT
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Reducció de la mortalitat materna. Fi 
de les morts evitables de nadons i 
d’infants menors de 5 anys. Fi de les 
epidèmies i les malalties tropicals 
desateses. Combat de les malalties 
transmissibles. Reducció de la 
mortalitat prematura per malalties no 
transmissibles. Promoció de la salut 
mental i el benestar. Cobertura 
sanitària universal.

SALUT I BENESTAR
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Fi de la fam i de totes les formes de 
malnutrició. Consecució de la 
seguretat alimentària. Accés a una 
alimentació sana, nutritiva i su�cient 
durant tot l’any. Sostenibilitat dels 
sistemes de producció d’aliments. 
Pràctiques agrícoles resilients. 
Diversitat genètica de llavors, 
plantes conreades i animals de granja i 
domèstics i de les seves espècies 
silvestres. 

FAM ZERO
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Diversi�cació econòmica. 
Modernització tecnològica. Innovació. 
Producció i consum e�cients dels 
recursos mundials. Cura del medi 
ambient. Ocupació plena i productiva. 
Treball decent per a tothom. Fi de les 
formes modernes d’esclavitud i del 
trà�c d’éssers humans. 

TREBALL DECENT 
I CREIXEMENT ECONÒMIC
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Gestió sostenible i ús e�cient dels 
recursos naturals. Reducció del 
malbaratament d’aliments. 
Disminució de les deixalles mitjançant 
prevenció, reducció, reciclatge i 
reutilització. Pràctiques sostenibles de 
les empreses. Informació i 
coneixements de les persones per al 
desenvolupament sostenible. 

PRODUCCIÓ I CONSUM 
RESPONSABLES
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Accés a habitatges i serveis bàsics 
adequats, segurs i assequibles. Accés a 
sistemes de transport segurs, 
assequibles, accessibles i sostenibles per a 
tothom. Urbanització inclusiva i 
sostenible. Plani�cació i gestió 
participatives, integrades i sostenibles dels 
assentaments humans. Salvaguarda del 
patrimoni cultural i natural.

CIUTATS I COMUNITATS 
SOSTENIBLES
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Inclusió social, econòmica i política de 
totes les persones, independentment de la 
seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, 
origen, religió o situació econòmica o una 
altra condició. Igualtat d’oportunitats. 
Migració i mobilitat ordenades, segures, 
regulars i responsables. Assistència o�cial 
al desenvolupament per als estats amb 
més necessitats.

REDUCCIÓ DE 
LES DESIGUALTATS
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Infraestructures resilients per al 
desenvolupament econòmic i el benestar 
humà. Industrialització inclusiva i 
sostenible. Tecnologies i processos 
industrials nets i ambientalment 
racionals. Recerca cientí�ca i capacitat 
tecnològica dels sectors industrials. 
Foment de la innovació. Accés a les TIC.

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ 
I INFRAESTRUCTURA
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