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“Els i les joves són un gran motor en el desenvolupament sostenible i agents clau en
el canvi social, el creixement econòmic i la innovació tecnològica.” 

–ONU-

 Els mateixos autors i les mateixes autores de la frase que tenim a dalt, els i les

persones integrants de l'ONU, posicionen a la joventut com una peça clau en la

transició cap a un món més just i sostenible per a tots i totes, l'ONU afirma que

els i les joves:

Promouen l'acció climàtica. Al llarg del confinament els i les joves han

promogut en major quantitat campanyes enfront del canvi climàtic,

alçant la seua veu dient que “conservar el nostre planeta és una

condició prèvia perquè les societats progressen i l'economia de fruits”. 

Advoquen per societats inclusives. És important la construcció de teixit

social que porte a una comunitat integradora, parlem de recuperar la

dimensió humana del territori i barri com a espai simbòlic per a la

construcció de vincles entre totes les persones que comparteixen els

espais, tot sense oblidar que la construcció social ha de fer-se des de

la corresponsabilitat i la voluntat d'incloure a tots els sectors que

conviuen en la mateixa societat. 

Lluiten per a erradicar la fam. La situació que hem passat ha deixat un

conseqüència horrible, i és la pobresa extrema en milions de persones,

els i les joves es porten involucrant per posar fi a la situació des de fa

molt de temps, involucrant-se en el desenvolupament de l'agricultura i

els entorns rurals, ajudant a erradicar la fam. Aquest tipus d'accions no

sols beneficia la sostenibilitat dels sistemes alimentaris sinó que també

contribueix a la desocupació juvenil, pobresa i migració. 



  
Com podem veure aquestes només són algunes de les temàtiques que treballen

els i les joves, un treball que es pot visualitzar en gran part en el Fòrum de la

Joventut, aquest fòrum s'ha convertit en una plataforma clau en la qual els i les

joves poden contribuir als debats sobre polítiques en les Nacions Unides a través

de les seues idees, solucions i innovacions col·lectives. 

Aquest fòrum no és l'única iniciativa que existeix, existeixen moltíssimes més

perquè els i les joves puguen participar en la transició cap a un món millor, com

per exemple el grup de joves líders mundials, una fundació internacional

conformat per diversos i diverses referents mundials que busquen brindar eines

de desenvolupament a les noves generacions, oferint beques d'estudi, jornada

de networking i voluntariat social.

Amb aquests exemples volem mostrar els espais que existeixen per a la

participació juvenil dins de l'àmbit de la sostenibilitat, per això és necessari que

joves de tot el món coneguen el full de ruta que acompanyarà al canvi, amb

aquesta fulla ens referim a l'Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament

Sostenible que comprén aquesta agenda a la qual ja s'han unit 193 països, i els i

les joves representen ja el 33% de la població mundial, parlem del grup

demogràfic més gran del món.

Com hem dit gran part de la població mundial la conformen els i les joves, fins i

tot arribant a destacar la massa de població d'aquestes edats en alguns països

com ara Etippia, on més del 40% de la seua població és menor de 15 anys,

aquesta població juvenil sense precedents juntament amb els ambiciosos

objectius establits per l'Agenda 2030 ens exigeixen un canvi radical en la manera

de pensar, un canvi en el qual els i les joves ja no siguen vistos i vistes com a

líders del demà, sinó com els i les líders del present.  

La nostra guia busca ajudar el professorat a acostar a l'Agenda 2030 a la

població jove, per mitjà de contextos educatius o altres espais que promoguen la

participació juvenil, amb la finalitat d'empoderar als i les joves a través d'una

formació introductòria.

Treballen per la salut i el benestar. És cert que les xarxes socials han

afavorit l'anomenada vida sedentària, però si alguna cosa ha ajudat a

trencar la relació entre xarxes i sedentarisme ha sigut la capacitat de

les mateixes xarxes d'adaptar-se a la situació, però els i les joves han

sigut els qui han explotat l'eina, ja siga a través de creació de

campanyes que han afavorit la salut internacional, o reptes esportius,

informació sobre aliments, fins i tot publicitat sobre municipis que han

ajudat a fomentar un model de turisme sostenible cada dia més

pròxim. 



  

AGENDA 2030
Què és?
A setembre de 2015, 193 països van aprovar els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) en l'Assemblea General de Nacions
Unides. Uns objectius que conformen l'anomenada Agenda 2030, una
agenda universal ambiciosa que situa els drets humans de totes les persones
en el centre, sense deixar a ningú arrere.

L' Agenda 2030 té com a objectius erradicar la pobresa extrema i la fam,
combatre la desigualtat i el canvi climàtic, assegurar la igualtat de gènere i els
drets humans de les dones i garantir l'accés universal a serveis de salut i
educació de qualitat, entre altres. Es tracta d'una agenda universal que
compromet a tots els països, qualsevol que siga el seu nivell de
desenvolupament.

Objectius de Desenvolupament
Sostenible
Van ser aprovats amb la finalitat d'eliminar la pobresa, reduir la desigualtat i
aconseguir unes societats més pacífiques i pròsperes per a 2030. Els *ODS,
coneguts també com els Objectius Mundials, constitueixen una crida a l'acció
per a crear un món on ningú es quede arrere.

Els ODS no es poden aconseguir si no es respecten els drets dels xiquets,
xiquetes i joves. Mentre els i les dirigents mundials treballen per a complir amb
la promesa de l'Agenda 2030, els xiquets i xiquetes de tot el món estan
reivindicant els seus drets a la bona salut, a l'educació i a un planeta net, entre
altres. Com a líders del demà, la capacitat dels xiquets i xiquetes per a protegir
el futur de totes les persones dependrà del que fem hui per garantir els seus
drets.



  

Destinats a resoldre els problemes socials, econòmics i ambientals que
afligeixen al món Els objectius de desenvolupament sostenible (*ODS) són un
conjunt de:

              Metes

17 Objectius 

169

i

Et continuem comptant...

Els ODS s'han recollit en 5 blocs que fan referència a les 5P pel nom de
cada bloc en anglés 

PERSONES

PLANETA

PROSPERITAT

PAU

ALIANCES



Com treballar amb la joventut
l'Agenda 2030 i els ODS?
En una reunió de seguiment celebrada al setembre del 2019 es va confirmar el
que el món es temia: l'acord va per darrere del calendari. La primera estirada
d'orelles va ser per als governs, però la crida també es va estendre a la societat
civil, inclosa la joventut. La recent pandèmia del Covid-19, amb la crisi
econòmica associada, posa nous obstacles en el camí. 

Aconseguir aqueixos objectius suposa una profunda transformació en la
manera de pensar i actuar de les persones. D'ací el vincle entre l'educació i els
ODS.

Els educadors i les educadores poden nodrir la curiositat de l'i de l'estudiant,
proporcionar eines i recursos per a investigar, entendre i comunicar la
importància de la sostenibilitat. Conéixer-los i comunicar-los a l'entorn és un
primer pas. Aquest aprenentatge els impulsarà a actuar. 

Les persones adultes ens passem la vida jutjant les accions de la joventut, en
cap moment ens parem a preguntar: "per què?" o "quina necessitat hi ha?" i
molt menys "què t'aporta?", creiem que com algun dia seran persones adultes ja
s'adonaran i canviaren. El nostre rol és el d'acompanyant de la joventut, però fa
molt temps que ens hem rendit a l'hora de posar eines a disposició, és a dir, no
hem involucrat correctament a la joventut amb el desenvolupament del món, en
cap dels sectors.

La joventut ha canviat, i així com una gran part de la societat pensa que l'actual
joventut és més immadura que abans, des de *Grupotot pensem que és la
joventut més empoderada de la història, amb més coneixement, amb més
capacitat, i més intel·ligent , i aquesta idea s'ha construït a partir de l'experiència
vivencial amb diferents grups de joves.

La característica actual juvenil en la qual ens basarem parar poder treballar els
ODS, és l'apoderament que deriva en la capacitat d'organització, a més hem de
fomentar actituds activistes, això els ajuda a sentir-se escoltats, involucrats, i
sobretot entenen que poden participar en la transformació del nostre món, i
que és important que ho facen.



 Liderar amb l'exemple
Respecte a la persona
Treball en equip
Compromís
Integritat
Transparència
Professionalisme
Ètica

Coneixes el programa joves lideres mundials? La Fundació Internacional de
Joves Líders és una entitat conformada per diversos referents mundials que
busquen brindar eines de desenvolupament a les noves generacions. Treballen
en programes que estimulen l'esperit emprenedor i de lideratge. En aqueix
camí ofereixen beques d'estudi, jornades de *networking i voluntariat social. I
propicien l'emissió d'informes sobre problemàtiques relacionades amb el
sector. 

Els valors sobre els quals se sustenta aquesta fundació són:

Estos valores deben estar presentes en todo momento, pues son valores que
les irán marcando el camino.

Este es un ejemplo de programa donde colabora la juventud, es cierto que son
jóvenes adultos, pero estos jóvenes adultos han estado en una etapa de
adolescentes, y a todos y todas se les despertó la actitud activista como para
estar a día de hoy donde están.

Vamos a presentar ejemplos cercanos a las edades de nuestros y nuestras
participantes, ejemplos de 4 adolescentes que están cambiando el mundo, y en
quienes nos apoyaremos para desarrollar nuestra formación.

Amb la fi, que el treball et siga més senzill, hem preparat unes fitxes d'aquests i
aquestes adolescents amb les quals la teua aula podrà aprendre. La idea que et
proposem per a treballar de manera pràctica els ODS, és que la teua aula es
dividisca en grups, que trie cada grup un ODS, i creen una campanya per a
treballar aqueix *ODS, i si us animeu, es pot realitzar la votació d'una de les
campanyes per a desenvolupar al llarg de l'any.

       Joves Lideres Mundials



Quan tenia 11 anys, Malala Yousafzai va escriure i va
publicar un diari anònim sobre la seua vida al Pakistan
sota el règim del Talibà, que ràpidament va
aconseguir gran atenció.

Malala Yousafzai

Prompte, va començar a parlar públicament sobre la necessitat que les xiquetes
tingueren accés a l'educació.

Però tres anys després la seua vida va canviar per sempre. En represàlia
pel seu activisme, li van disparar al cap en un autobús escolar.

Però aqueix intent d'assassinat no la va detindre i, al contrari, el seu
perfil no ha fet més que pujar des de llavors. Va protagonitzar la
portada de la revista Time en 2014 i aqueix mateix any es va convertir
en la persona més jove de la història a guanyar el Premi Nobel de la
Pau.

"Aquest premi no és només per a mi. És per
a aquells xiquets oblidats que volen
educació", va dir Yousafzai en el seu discurs
d'acceptació.

"És per a aquells xiquets espantats que
volen la pau. És per a aquells xiquets que no
tenen veu i volen un canvi. Soc ací per a
defensar els seus drets, per a fer sentir la
seua veu… no és temps de compadir-los. És
temps d'actuar perquè aquesta siga l'última
vegada que vegem a un xiquet privat
d'educació".



Al febrer de 2018, un home armat amb un rifle
semiautomàtic va matar a 17 persones en un tiroteig
en la secundària estatunidenca Marjory Stoneman
Douglas en Parkland, Florida.

Emma González

Però en lloc de quedar derrotats per aquest tràgic esdeveniment, molts dels
adolescents que van sobreviure al tiroteig van començar una campanya nacional per a
intentar posar fi a la violència amb armes de foc.

Emma González, amb llavors 18 anys, va emergir com un dels líders d'aquest nou
moviment i va cofundar el grup per a promoure el control d'armes "*Never *Again".

NEVERAGAIN

Al març d'aqueix any, va pronunciar un discurs inspirador en la "Marxa
per Les nostres Vides", que va congregar a centenars de milers de
persones a Washington DC per a exigir el control de les armes de foc als
EUA

Va llegir els noms dels seus companys de classe que havien mort en el
tiroteig i després va romandre en un silenci desafiador durant quatre
minuts: la duració de l'atac a l'escola.

Després de la campanya de González i els seus
companys, els legisladors de Florida van aprovar la Llei
de seguretat pública de l'Escola Secundària Marjory
Stoneman Douglas, que augmenta l'edat per a comprar
una arma de foc de 18 a 21 anys.

"Lluiten per les seues vides abans que siga el treball d'algú més" 
-Emma González



Jack Andraka
Amb 15 anys, l'estudiant de secundària estatunidenca
Jack Andraka va inventar el que semblava ser una
forma nova i barata de detectar el càncer de
pàncrees.

L'adolescent, qui va guanyar US$75.000 (65€) en la Fira Internacional de Ciència i
Enginyeria Intel per la seua creació, va dir que se li va ocórrer la idea llegint articles
científics gratuïts que va trobar en internet.

La prova, que encara està en estudi de viabilitat,
consisteix en una tira de paper coberta amb una
solució de nanotubos de carboni i un anticòs
especial, segons Wired, i requereix una sisena part
d'una gota de sang.

El primer que va fer Jack Andraka va ser buscar en Internet
informació sobre la malaltia del seu ser estimat. Era càncer de
pàncrees. I la xarxa li va retornar una dada desesperant: el 85%
d'aqueixa mena de tumors es detecten massa tard. No comptar
amb un diagnòstic eficaç influeix en la supervivència dels
pacients.

Molts van pensar que les idees de l'adolescent eren producte del
dolor per la mort primerenca del seu familiar. Fins i tot els seus
pares li van demanar que deixara de costat aquell interés,
prompte convertit en obsessió. Jack Andraka no va desistir de la
seua obstinació, llegint desenes d'articles científics sobre el
càncer de pàncrees. Tractant de trobar una solució que millorara
el seu diagnòstic.

Podria haver-se convertit en una d'aqueixes històries que marquen l'adolescència. Però
Jack Andraka va decidir que la mort d'un afí, al qual volia com si fora el seu oncle, no
anava a ser en va. El jove havia viscut en primera persona el dolor en veure-li morir de
càncer. I amb tot just catorze anys, es va prometre a si mateix que anava a lluitar per
canviar les coses.

El seu protocol era 168 vegades més ràpid, 26.000 vegades més
barat i 400 vegades més precís que el procediment habitual i

rutinari per a diagnosticar el càncer de pàncrees.



Amika George
Amika George estava encara en el col·legi quan va
llegir un article de premsa que la va horroritzar: una
caritat que aconsegueix productes sanitaris per a
dones –tovalloles higièniques i tampons- a Àfrica,
estava sent contactada per un col·legi a Leeds, el
Regne Unit, perquè les joves d'escassos recursos
britàniques no podien pagar els inputs, i faltaven al
col·legi els dies del seu cicle menstrual. Havien d'usar
paper higiènic en els seus calçons, o inventar
artefactes amb cotó i calcetins.

Amika, nascuda en el nord de Londres, no podia creure que joves en
un país ric com el seu tingueren aqueixos problemes, i es va posar a
la feina, convertint-se en una jove activista que va mobilitzar al
govern entorn de la menstruació. Amika va començar una petició
per a les autoritats britàniques per a aconseguir finançament per a
tampons i similars per a joves en la pobresa. Va aconseguir més de
200 mil signatures, i amb 17 anys, va començar una organització
anomenada #FreePeriods, o períodes menstruals lliures, no sols
buscant finançament, sinó que intentant deixar arrere el tabú de la
menstruació en la discussió social. Per a George, el que no parlem
d'una funció corporal totalment natural fa que les joves
s'avergonyisquen dels seus períodes menstruals, que falten al col·legi
i que mai es creuen polítiques públiques sobre aquest tema. Amika
George va liderar una protesta fora de la casa de la Primer Ministre,
on dos mil persones es van manifestar vestides de roig.

Les bones notícies van arribar e març de 2019, quan el ministre de
finances britànic va anunciar que el govern començarà a entregar
recursos a col·legis i universitats perquè se li entreguen productes
sanitaris a les joves que no poden pagar-los. Amika George no sols va
celebrar l'assoliment, sinó que va exigir que la mesura també
incloguera ensenyament primari, perquè algunes xiquetes reben la
seua primera menstruació des dels 7 anys; la jove es va preocupar
que cap quedara exclosa del benefici que alleujarà un important cost
econòmic i alça una de les moltes barreres que s'enfronten les dones.

"Per a mi, #*FreePeriods va destacar com una sola adolescent
enfadada pot tindre un impacte polític real simplement a través de

l'activisme" - Amika George



  QUIZQUIZ        DSDS      11    
ODS_____: FAM ZERO
ODS_____: CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES 
ODS_____: SALUT I BENESTAR
ODS_____: IGUALTAT DE GÈNERE
ODS_____: FI DE LA POBRESA
ODS_____: TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC
ODS_____: ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE
ODS_____: VIDA SUBMARINA

Relaciona el nom dels ODS amb la image que corresponga. 

ODS_____: VIDA ECOSISTEMES TERRESTRES
ODS_____: ACCIÓ CIMÀTICA
ODS_____: REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
ODS_____: CONSUM I PRODUCIÓ RESPONSABLE
ODS_____: INDUSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES
ODS_____: PAU, JUSTICIA I INSTITUCIONS SÒLIDES
ODS_____: ALIANÇA PELS OBJECTIUS
ODS_____: EDUCACIÓ DE QUALITAT
ODS _____:  AIGUA NETA I SANEJAMENT
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  QUIZQUIZ        DSDS      

Posar fi a totes les formes de discriminació contra dones i
xiquetes.

Apostar por fuentes de energía respetuosas con el medio
ambiente. Como la solar, la eólica y la termal. 

Aconseguir l'accés a aigua potable per a tots i totes

Garantir la igualtat d'oportunitats per a tots i totes sense tindre
en compte gènere, raça o religió.

Fomentar l'educació Global per al Desenvolupament Sostenible

Posar mesures contra la degradació i pèrdua de biodiversitat

Prevenció, reducció, reciclatge i reutilització de deixalles..

33  
A aquestes altures ja saps que l'agenda 2030 conte 169 metes distribuïdes en els 17
objectius per tal de resoldre els problemes econòmics, socials i ambientals del nostre
planeta. Anem a conèixer alguns, Relacionar cada meta amb l'objectiu que
consideres més apropiat.



  QUIZQUIZ        DSDS      

Erradicar la pobresa extrema per a totes les persones en el
món

Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i
de qualitat per a donar suport al desenvolupament econòmic
i el benestar humà.

Assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis
bàsics adequats, assegurances i assequibles i millorar els
barris marginals.

Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos
relacionats amb el clima i els desastres naturals en tots els
països.

Aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició.

Posar fi a la pesca excessiva, la pesca il·legal, la pesca no
declarada i no reglamentada

Aconseguir la cobertura sanitària universal

Reduir substancialment la proporció de joves que no estan
ocupats, no cursen estudis ni reben formació.



A continuació us presentem una llista amb les 20 coses que els experts consideren
necessàries per a viure. Ordenar la llista de l'1 al 20, segons considereu que són
més o menys importants per a vosaltres (1 la més important i 20 la menys
important)

¿QUÉ NECESITAMOS PARA VIVIR?

  QUIZQUIZ        DSDS      44  
Menjar
Formar part d'una família.
Sentir-se cuidat/ cuidada 
Tindre un nom, una identitat
Tindre amigues i amics
L'educació
Sentir que els altres em valoren pel que faig
Sentir-se segur, protegit, no córrer perill
Sentir-se volgut, tindre l'afecte dels altres
Tindre roba i calçat
Tindre un refugi, una casa
Respirar
Tindre accés a la informació
Estar sa, tindre atenció mèdica quan la necessite
Tindre llibertat
Dormir
Participar, poder expressar les meues opinions i que siguen tingudes en
compte
Tindre suficients diners
Estar connectat amb els altres, tindre accés a les xarxes socials
Sentir-se respectat/a, no sentir-se discriminat



SOSTENIBILITZA LA TEUA VIDA....

  QUIZQUIZ        DSDS      55  
Ara us demanem que penseu durant uns minuts en 4 coses que teniu i que són
importants per a vosaltres/as, però de les quals podríeu prescindir per a viure (per
exemple: el telèfon mòbil...?). Raonar el perquè de la vostra decisió.



  QUIZQUIZ        DSDS      

The Big Question Forma un grupo de 3-4 compañeros/as 

66  
“Imagineu, per un moment que vosaltres i vosaltres sou els grans líders del món i que
teniu el poder per a canviar les coses amb les vostres decisions. Si poguéreu fer-ho
Quins són els tres problemes que solucionaríeu? Quins són els tres problemes que
considereu més urgent solucionar per a aconseguir un món més just, equitatiu i
sostenible?”

 Pensar, anotar i redactar ací la vostra resposta. Després exposar-la a la resta de grups



ÀMPLIA LA TEUA INFORMACIÓ

¿Quieres conocer más sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible? 

Et comptem...

En 2019, ens dic la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació amb la finalitat que coordinàrem un projecte anomenat
"connecta amb els ODS", un projecte que es realitze al costat de les àrees
municipals de joventut i centres d'educació secundària de tota la Comunitat
Valenciana.

Al llarg d'aquest projecte, creem una altra guia educativa per a poder compartir el
nostre treball realitzat en els centres, una guia que volem que tingueu per a poder
treballar a través de la ludificació aquest tema tan complex i necessari. 

DESCARREGAR

https://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/164149410/Gu%C3%ADa+did%C3%A1ctica+Conecta+con+los+ODS_+Versi%C3%B3n+imprimible/04e22925-cbb6-44f6-821f-b64703d55d74


Uneix-te  a 

La Comunitat      DS 

El futuro está en nuestras manos


