PLA NACIONAL PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE
L’AGENDA 2030 A CATALUNYA

Quarta Jornada

ACONSEGUIR LA IGUALTAT DE
GÈNERE I APODERAR TOTES
LES DONES I NENES
#AGENDA2030CAT

26 de maig 2017, de 10:00 a 13:30h
Museu i Centre d'Estudis de l'Esport Dr. Melcior Colet
(C. Buenos Aires, 56-58, de Barcelona)

PRESENTACIÓ
El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la resolució
“Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”, que
conté 17 objectius i 169 fites global a assolir en l’horitzó de l’any 2030.
Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per implementar
l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en el Pla de Govern per a la
XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla nacional que assegurés l’aplicació de
l’Agenda 2030 al nostre país.
En el procés d’elaboració d’aquest Pla Nacional, on actualment treballen els diversos
departaments de la Generalitat de Catalunya, s’ha organitzat un cicle de 6 jornades per
analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plantejats en relació a l’Agenda
2030 global i la seva aplicació a Catalunya.
El proper mes de juliol, a Nova York, el Fòrum Polític d’Alt Nivell de Nacions Unides analitzarà
els progressos realitzats en l’aplicació de 6 dels 17 ODS. És per aquest motiu que aquest cicle
està centrat en aquests 6 ODS.
La quarta jornada està dedicada al cinquè objectiu de l’Agenda 2030: ACONSEGUIR LA
IGUALTAT DE GÈNERE I APODERAR TOTES LES DONES I NENES. Aquest ODS conté les
fites següents:
5.1

Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.

5.2

Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic
i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació.

5.3

Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, així com
la mutilació genital femenina.

5.4

Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat,
mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de
polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat
compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país.

5.5

Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de
lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i
pública.

5.6

Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de
conformitat amb el Programa d’acció de la Conferència Internacional sobre la Població i
el Desenvolupament, la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les
conferències d’examen respectives.

PROGRAMA
9:30-10:00h

Registre d’assistents

10:00-10:10h

Obertura institucional
Sr. Joaquim Nin, secretari general de la Presidència, Generalitat de Catalunya.

10:10-10:50h

L’Agenda 2030: igualtat de gènere i apoderament de dones i nenes.
Sra. Carme Poveda, directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de
Barcelona i consellera del Consell de Conselleres de l’Observatori Dona,
Empresa i Economia (ODEE).
Sr. Jordi Miró, director general d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa,
Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya.

10:50-11:10h

L’Agenda 2030: els reptes a Catalunya
Sr. Arnau Queralt, director, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
de Catalunya (CADS), Generalitat de Catalunya.

11:10-11:30h

Pausa cafè

11:30-11:50h

L’Agenda 2030: els compromisos del Govern a Catalunya
Sra. Teresa Pitarch, presidenta de l’Institut Català de les Dones.

11:50-12:50h

Taula rodona
Sra. Mireia Mata, directora general d’Igualtat, Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya.
Sra. Montse Pineda, coordinadora de Creación Positiva.
Sra. Yvonne Griley, consellera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Modera: Sra. Clara Torras, coordinadora de l’Observatori de la Igualtat de
Gènere de l’Institut Català de les Dones.

12:50-13:10h

Debat amb el públic

13:10-13:30h

Cloenda
Sra. Teresa Pitarch, presidenta de l’Institut Català de les Dones.
Sr. Isidre Sala, director general d'Afers Multilaterals i Europeus, Departament
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Generalitat de
Catalunya.

L’assistència és oberta i gratuïta, prèvia inscripció
(per motius d’aforament les places són limitades).

CICLE DE JORNADES EN EL MARC DE L’ELABORACIÓ DEL PLA NACIONAL PER A
LA IMPLEMENTACIÓ DE L’AGENDA 2030 A CATALUNYA
ODS 1

Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

5/5/17

ODS 2

Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i
promoure l'agricultura sostenible.

12/5/17

ODS 3

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a
totes les edats.

19/5/17

ODS 5

Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i les nenes.

26/5/17

ODS 9

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i
sostenible i fomentar la innovació.

2/6/17

ODS 14

Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins
per al desenvolupament sostenible.

9/6/17

Amb la col·laboració de:

