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El compromís de la
Universitat Carlemany
amb l’Agenda 2030

L’any 2015, l’Assemblea General de 
l’Organització de les Nacions Unides va 
adoptar l’Agenda 2030 per al Desen-
volupament Sostenible. Segons l’ONU, 
l’Agenda és “un pla d’acció a favor de 
les persones, el planeta i la prosperitat, 
que també té la intenció d’enfortir la 
pau universal i l’accés a la justícia”.

L’Agenda 2030 planteja 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS), 
que tracten els àmbits econòmic, social 
i ambiental, a desenvolupar fins a l’any 
2030. Els ODS són un compromís comú 
i universal en el qual estan implicats 
tots els països, tant els desenvolupats 
com els que estan en vies de desenvo-
lupament, on cadascun té fites espe-
cífiques que són d’ajuda per a adoptar 
mesures sostenibles.

Encara que l’adopció dels ODS no és 
obligatòria des del punt de vista legal, 
tots els actors independentment de la 
seva naturalesa jurídica (institucions 
públiques, empreses privades, asso-
ciacions, organitzacions i universitats, 
entre altres) han de ser responsables 
per a adoptar mesures que complei-
xin de manera total, o parcial, amb els 
ODS de l’Agenda 2030.

Segons la guia elaborada per a les 
universitats per la Xarxa de Solucions 
per a un Desenvolupament Sostenible 
(Sustainable Development Solutions 
Network, SDSN) de les Nacions Unides, 

les universitats tenen un paper fona-
mental en l’assoliment dels ODS. A 
més, és probable que cap ODS es pugui 
complir sense la implicació del sector 
acadèmic. La guia de la SDSN reflecteix 
que les universitats poden contribuir en 
els ODS en quatre grans àrees:

- Aprenentatge i ensenyament: sensibi-
litzar a l’alumnat i dotar-lo de coneixe-
ment i habilitats (dit d’una altra mane-
ra, “Educació per al Desenvolupament 
Sostenible”, EDS).

- Recerca: obtenir nou coneixement i 
solucions tecnològiques innovadores 
per a afavorir la implementació dels 
ODS per tots els actors implicats.

- Governança institucional, polítiques 
de gestió i extensió universitària: 
implementar els principis dels ODS 
a través de la gestió i el govern de la 
universitat (ocupació, finances, serveis, 
gestió acadèmica, entre altres).

-Lideratge social: ser un punt de re-
ferència i de suport per a la implemen-
tació dels ODS en diferents sectors 
socials i econòmics de la societat.

La Universitat Carlemany assumeix els 
ODS de l’Agenda 2030 incorporant-los 
en el seu ADN, és a dir, com una de les 
raons de la seva existència. A continua-
ció, definim el pla general per a l’any 
2021, que té com a finalitat situar els 
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ODS a nivell operatiu en el dia a dia de 
la Universitat dins del marc estratègic 
de posicionament de la institució orien-
tada al desenvolupament sostenible.

El Pla ODS 2021 planteja introduir 
diverses accions de manera progressiva 
en els quatre àmbits d’actuació la Uni-
versitat (ensenyament, recerca, gover-
nança i lideratge) seguint les recomana-

cions de la SDSN.

Per a aquest any 2021 considerem 
quinze línies d’acció per a donar res-
posta parcial a l’Agenda 2030. En els 
anys posteriors, executarem línies d’ac-
ció addicionals per a donar una respos-
ta completa. En cadascuna d’aquestes 
línies estan, i es preveuen, executar 
activitats concises.
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A través de l’ODS 4 es reconeix la 
importància de l’educació per al des-
envolupament sostenible, que exigeix 
proporcionar “educació de qualitat 
inclusiva i igualitària i promoure opor-
tunitats d’aprenentatge permanent per 
a tothom”. En la Universitat Carlemany 
volem proporcionar als estudiants i al 
personal de la universitat els coneixe-
ments, habilitats i actituds necessaris 
per a abordar els complexos reptes del 
desenvolupament sostenible, articulats 
per l’Agenda 2030, a través de la “Edu-
cació per als ODS (EODS)”

LÍNIA 1: DONAR ACCÉS IGUALITARI I 
INCLUSIU
Preveiem un pressupost per a desen-
volupar un programa d’ajut financer a 
estudiants en situació de vulnerabilitat 
basat en beques. El programa té la 
finalitat d’afavorir un accés a l’educa-
ció a estudiants que estan en països en 
desenvolupament. Les beques d’ajuda 
a l’estudi són una eina per a fomentar 
l’educació igualitària i inclusiva.

LÍNIA 2: FOMENTAR L’OCUPACIÓ
La formació acadèmica de la Univer-
sitat té el compromís de fomentar les 
competències per a l’ocupabilitat, 
incloure projectes col·laboratius amb 
aplicació pràctica i utilitzar mètodes 
pedagògics que promoguin l’aprenen-
tatge actiu, transformador i participa-
tiu, la visió d’escenaris futurs, el pensa-
ment crític i creatiu, la importància de 

la interdisciplinarietat, l’apoderament, 
la participació i el diàleg. A més, prete-
nem dotar a l’alumne d’eines relaciona-
des amb la cerca d’ocupació i inserció 
laboral amb una clara presència dels 
principis d’ODS.

LÍNIA 3: APLICAR ELS ODS EN 
L’ENSENYAMENT
Estem desenvolupant una oferta aca-
dèmica basada en dues grans àrees 
(“Vida 5.0: Salut i Benestar”, “Món 
5.0: Tecnologia i Innovació” i “Gestió 
5.0: Empresa i Educació”) que s’articu-
len a través dels ODS. Les titulacions 
incloses en aquestes àrees incorporen 
coneixements teòrics i pràctics perquè 
l’alumnat universitari adquireixi compe-
tències de sostenibilitat, coneixement 
i compromís al voltant dels ODS, con-
vertint-se en agents de canvi que lide-
rin la seva consecució.

LÍNIA 4: SENSIBILITZAR SOBRE ELS 
ODS A NIVELL INTERN
Busquem sensibilitzar a les persones 
que treballen en la Universitat (PAS) so-
bre la necessitat del canvi a través dels 
ODS, i dotar-les de coneixement i ha-
bilitats necessàries per a abordar-los. 
A més, oferirem oportunitats de desen-
volupament professional al professorat 
(PDU) de la Universitat en educació per 
a la sostenibilitat, identificant com-
petències professionals que permetin 
millorar la qualitat de la pràctica aca-
dèmica en l’àmbit de la sostenibilitat.

1. Aprenentatge i ensenyament



Les universitats tenen un paper crucial 
per a consolidar i recolzar la cerca de 
solucions de transformació sobre com 
funcionen les societats i les economies, 
i en la manera d’interactuar amb el pla-
neta, per a així superar moltes dificul-
tats i complexos reptes socials, econò-
mics i ambientals. Les universitats 
crearan i proporcionaran el coneixe-
ment, la base empírica, les solucions i 
les innovacions necessàries.

Les línies d’acció de la Universitat Car-
lemany en matèria de recerca són les 
següents.

LÍNIA 1: INVESTIGAR D’ACORD AMB 
L’OFERTA FORMATIVA
Per a crear coneixement nou sobre 
com donar resposta als ODS i proposar 
solucions innovadores, plantegem des-
envolupar un pla de recerca relacionat 
amb la nostra oferta acadèmica. Les 
tres línies de recerca que contempla la 
universitat són: (1) Promoció de la Salut 

i del Benestar, (2) Formació En línia, i 
(3) Tecnologia i Innovació 4.0.

LÍNIA 2: PARTICIPAR EN ESDEVENI-
MENTS DE LA COMUNITAT
CIENTÍFICA
Una manera de difondre els resultats 
científics i les tecnologies innovadores 
per a l’aplicació dels ODS és la parti-
cipació activa del professorat en semi-
naris, congressos i fòrums. Per al 2021 
prestarem especial atenció a esdeveni-
ments relacionats amb l’Educació per 
al Desenvolupament Sostenible.

LÍNIA 3: COOPERAR AMB EMPRESES I 
ORGANITZACIONS
La recerca es desenvoluparà a partir de 
la creació de grups de recerca interns 
que col·laborin i cooperin amb altres 
institucions acadèmiques i de recerca, 
així com amb empreses que puguin 
servir-se dels resultats obtinguts (end 
users), per a fomentar l’aplicació dels 
ODS.

2. Recerca
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Les universitats, petites o grans, te-
nen un impacte en tots i cadascun dels 
ODS, en com es manifesten dins de la 
seva esfera operativa d’influència: per-
sonal, estudiants, proveïdors, etc. En 
aquest sentit, la Universitat Carlemany 
ha definit les següents cinc línies d’ac-
tuació.

LÍNIA 1: PROMOURE LA SALUT I EL 
BENESTAR A LA SEU
Aquesta acció considera activitats que 
promoguin la salut i benestar de l’equip 
de la seu de la Universitat Carlemany, 
com són la implementació de polítiques 
de “no fumar”, proporcionar programes 
de benestar destinats a reduir la inci-
dència de malalties no transmissibles 
i a promoure la salut mental, facilitar 
aigua potable de km. 0 o fomentar 
l’exercici físic, entre altres. 

LÍNIA 2: PROMOURE L’EQUITAT A LA 
UNIVERSITAT
Promourem l’equitat en tots els sen-
tits, com la igualtat d’oportunitats per 
raó de gènere, sobretot en l’accés a 
llocs directius (administratiu i docent), 
afavorir l’accés a les instal·lacions per 
a evitar la discriminació per minusva-
lidesa, assegurar que tot el personal i 
estudiants tinguin accés a la justícia i 
informació sobre els seus drets, i pro-
porcionar un ambient de treball i apre-
nentatge solidari, inclusiu i segur.

LÍNIA 3: ASSEGURAR EL COMPLI-
MENT DEL COMPROMÍS AMB ELS 
ODS
Per a assegurar el compliment del nos-
tre compromís dels ODS a través del 
Pla ODS 2021 establirem responsables 
voluntaris del seu seguiment. Al final de 
l’any farem una memòria de sostenibi-
litat, similar a les memòries GRI, per a 
analitzar la contribució de la Universitat 
als ODS i preparar el Pla ODS de l’any 
següent.

LÍNIA 4: FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ 
INTERNA
Para asegurar la sensibilización e imPer 
a assegurar la sensibilització i imple-
mentació dels ODS preveiem la creació 
d’un comitè voluntari que vetlli per 
la implementació de les línies d’acció 
proposades per al 2021. Així mateix, 
durem a terme activitats que fomentin 
la sensibilització interna i que perme-
tin obtenir propostes d’activitats per a 
anys futurs.

LÍNIA 5: PROMOURE LA SOSTENIBILI-
TAT AMBIENTAL A LA SEU
Fomentarem polítiques internes que 
minimitzin els residus, sobretot els 
relacionats amb el paper d’impres-
sió, que redueixin l’emissió de gasos 
d’efecte d’hivernacle, i que afavoreixin 
la separació de residus segons la seva 
naturalesa (plàstic, vidre, paper, orgà-
nic, entre altres).

3. Governança institucional, políti-
ques de gestió i extensió universitària



Les universitats, utilitzant la seva posi-
ció única dins de la societat (confiança 
de la ciutadania i consideració d’actors 
neutrals per altres sectors), tant de ma-
nera individual com col·lectiva, poden 
ajudar a dirigir, guiar i donar suport a 
les respostes locals, nacionals i interna-
cionals dels ODS.

Les línies d’acció en matèria de liderat-
ge social de la Universitat Carlemany 
són les següents.

LÍNIA 1: SENSIBILITZAR SOBRE ELS 
ODS A NIVELL EXTERN
La sensibilització externa es farà orga-
nitzant esdeveniments públics, que per 
número i tipologia estaran lligades amb 
les situacions sanitàries del COVID-19, 
a les quals participin els sectors públics 
i privats. Així mateix, es farà una bona 
difusió a través dels mitjans disponi-
bles de la Universitat (website, xarxes 
socials, etc.) per a donar a conèixer 
el compromís de la Universitat amb 
l’Agenda 2030 i, en concret, les activi-
tats relacionades amb el desenvolupa-
ment sostenible que s’executen.

LÍNIA 2: ESTABLIR ALIANCES
Es considera la idoneïtat d’establir 
aliances en tres aspectes: en l’acadè-
mic, en el de recerca i innovació, i en 
el de la pròpia Agenda 2030. Pel que fa 
a l’acadèmic, estem en contacte amb 
Universitats Iberoamericanes per a 
establir dobles titulacions, i preveiem 
establir relacions amb organismes com 
la Secretaria General Iberoamericana i 
l’Organització d’Estats Iberoamericans. 
En l’aspecte de recerca tindrem en 
compte preferentment entitats locals 
compromeses amb el desenvolupament 
sostenible a Andorra, com és la Funda-
ció ActuaTech i l’Institut d’Estudis An-
dorrans. Pel que fa a organismes ODS, 
valorarem la participació en SDSN i 
ECODES.

LÍNIA 3: PARTICIPAR EN PROJECTES 
LOCALS
Finalment, la Universitat es compromet 
a participar activament en projectes lo-
cals d’índole social, sobretot en els que 
promoguin la fi de la pobresa i la fam 
zero. Valorarem també la idoneïtat de 
participar en altres programes socials, 
com són la millora de l’alfabetització i 
l’educació per a persones desfavorides, 
entre altres.

4. Lideratge social
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