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Els objectius del 
desenvolupa-
ment sostenible 

(ODS) comencen a ser 
presents transversal-
ment en molts nivells 
i àmbits de la nostra 
societat. Són 17 objec-
tius que comparteixen 
una fi nalitat urgent: 
garantir una vida 
sostenible, pacífi ca, 
pròspera i equitativa a 
tot el món, ara i en un 
futur proper. De fet, 
responen i aborden 
els reptes mundials 
més decisius per a la 
supervivència de la 
humanitat i se situen 
en el nucli de l’Agenda 
2030 que l’Assemblea 
General de l’ONU va 
adoptar després d’un 
llarg procés partici-
patiu que va néixer a 
la Conferència de les 
Nacions Unides sobre 
el Desenvolupament 
Sostenible (Rio+20).

Es calcula que avui hi ha 
prop de 1.800 milions de 
joves d’entre 10 i 24 anys 
al món, la generació de 
persones joves més gran 
que hagi existit mai. I 
prop del 90% d’aquestes 
viuen en zones en desen-
volupament, on són la 
població més nombrosa.

Joves, agents de canvi
Les persones joves són 
pensadores crítiques, amb 
capacitat d’identificar i 
desafi ar les estructures de 
poder existents, d’eviden-
ciar els prejudicis i d’expo-
sar les contradiccions. Les 
joves són comunicadores i 
potencials agents de can-
vi. Connectades les unes 
amb les altres com mai 
abans, critiquen i propo-
sen solucions innovado-
res, tenen la capacitat de 
participar activament en 
la creació de consciència i 
promoció dels ODS, en les 
seves comunitats locals i 
en la globalitat a través de 
les xarxes. Les joves com-

 Reptes La formació busca capacitar persones joves perquè siguin agents de canvi

El curs internacional MAIA 
forma 24 joves en els ODS 

parteixen el sentit d’ur-
gència dels ODS i poden 
desenvolupar un paper de 
lideratge transformador 
en el seu entorn.

Els ODS com
a reptes urgents
En aquest context neix 
MAIA, que és l’acrònim 
de “Movement”, “Aware-
ness”, “Inspiration” i “Ac-

tion” (Moviment, Consci-
ència, Inspiració i Acció). 
Un curs internacional 
impulsat per Fundesplai 
que, seguint aquests qua-
tre passos, vol connectar 
persones joves de tot el 
món que analitzin el seu 
entorn proper i global per 
tal d’emprendre diferents 
projectes que situïn els 
ODS i l’agenda 2030 com 

a reptes urgents que cal 
dotar d’accions concretes. 
El primer mòdul formatiu 
s’ha dut a terme a Centre 
Esplai del 18 al 23 de 
novembre de 2019 i ens 
trobarem de nou del 23 
al 29 de març de 2020. 
Els participants són de 
diferents orígens com 
Alemanya, l’Argentina, 
el Brasil, Colòmbia, In-
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 Opinió

Som la primera 
generació amb una 
consciència clara que 
hem sobrepassat tots 
els límits del planeta 
i, molt possiblement, 
la darrera que pot 
mirar de mitigar-ne els 
problemes.
Calen canvis que no 
només venen de la mà 
de l’avanç disruptiu de 
la tecnologia o de me-
sures polítiques i eco-
nòmiques, sinó també 
de canvis profunds en 
l’imaginari col·lectiu. I 
és aquí on l’educació 
per al desenvolupa-
ment sostenible té 
major capacitat d’inci-
dència. Són quatre els 
eixos sobre els quals 
han de pivotar nous 
enfocaments.
Primer, la “feminitza-
ció del desenvolupa-
ment”: desenvolupar 
la capacitat de gesti-
onar la quotidianitat i 
la complexitat, des de 
la “cura” en lloc del 
“domini”.
Segon, que les per-
sones, amb les seves 
diversitats, han de 
poder contagiar canvis 
de valors i actituds al 
seu voltant.
Tercer, una pedagogia 
transformadora, ori-
entada a l’acció, que 
fomenti la participació 
i la col·laboració, tal 
com reclama Greta 
Thunberg.
Finalment, l’educació 
ha de promoure també 
l’acció militant de les 
persones, els com-
promisos personals i 
col·lectius.
Són moltes les entitats 
educatives que tre-
ballem per a un món 
millor. En el cas de 
Fundesplai, ho venim 
fent des de fa 50 anys. 
Però la situació d’e-
mergència planetària 
ens obliga a fer més 
i amb més intensitat, 
començant ara mateix 
amb iniciatives con-
cretes com l’impuls de 
MAIA for SDG’s, una 
formació internacio-
nal adreçada a joves 
líders d’organitzacions 
d’arreu del món que 
treballen en els objec-
tius del desenvolupa-
ment sostenible (ODS), 
emmarcats a l’Agenda 
2030.

Els joves
i els ODS
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Què representa participar en aquest programa

És molt positiu veure 
tanta gent disposada 
a aprendre dels ODS. 
Crec que és com una 
llavor que creix aquí en 
cadascun de nosaltres 
i la missió és arribar a 
les nostres comunitats.

És l’oportunitat de 
trobar-nos amb persones 
de diferents països amb 
les quals podrem crear 
sinergies per fer que el 
compliment de l’ODS 
sigui una realitat a les 
comunitats on treballem.
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Per a mi, que tinc 
formació en soste-
nibilitat, aquest curs 
em dona exemples 
concrets sobre què 
representen els ODS
a la vida real i els fa 
més tangibles.

"Exemples concrets 
sobre els ODS"
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Participar en el progra-
ma MAIA m’està fent 
aprendre un munt de 
coses sobre diferents 
cultures i és increïble 
estar compartint experi-
ències amb persones 
d’altres països.

"Aprendre un munt 
de cultures diferents"

"Som una llavor per a 
les nostres comunitats”

"Crear sinergies
per complir els ODS"

“De l’Antropocè a la Regeneració”

donèsia, Malàisia, Mè-
xic, els Països Baixos i 
l’Uruguai. Així mateix 
hi participen diferents 
membres de Fundes-
plai i Fundación Esplai 
per tal de garantir que 
les nostres organitzaci-
ons segueixen treballant 
per l’Agenda 2030 esta-
blint xarxa amb entitats 
d’arreu del món. 

El dilluns 18 de desem-
bre, Jose Luís de 
Vicente, escriptor i 
investigador cultural, 
i Daniel Wahl, consul-
tor especialitzat en 
sistemes inspirats en la 
biologia, van donar el 
tret de sortida al curs 

amb la conferència “De 
l’Antropocè a la Rege-
neració”. Prèviament, 
Josep Gassó, president 
de Fundesplai; Adair 
Meira, director de la 
Fundação Pró-Cerra-
do, i Alejandra Solla, 
directora executiva de 

La Liga Iberoamericana, 
van obrir l’acte, i van 
destacar el paper dels 
joves com a necessaris 
activistes pel canvi. 
Després van donar pas 
a Arnau Queralt, direc-
tor del Consell Assessor 
per al Desenvolupament 

Sostenible de Catalu-
nya, que va exposar 
que els ODS combinen 
les dimensions de sos-
tenibilitat, economia, 
social i de salut.

Mira l’entrevista 
a Daniel Wahl




