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Els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i les Biblioteques



Els ODS a les Biblioteques UAB: eixos i fites
https://www.uab.cat/web/coneix-les-biblioteques/la-sostenibilitat-a-les-biblioteques-uab-1345844178273.html



4.3 Per a 2030,   assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una   
formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament   universitari.

4.4 Per a 2030,   augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les   
competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a   accedir a l’ocupació, el 
treball digne i l’emprenedoria.

4.7 Per a 2030,   garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics   necessaris 
per a promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre   d’altres, de l’educació per al 
desenvolupament sostenible i l’adopció   d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat 
de gènere, la   promoció d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la   valoració de 
la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al   desenvolupament sostenible.

Objectius estratègics
• Col·laborar en els projectes docents i les estratègies d'innovació.

• Promoure la capacitació dels estudiants en un ús eficient i ètic de 
la informació.

• Transformar l'oferta formativa de les biblioteques per millorar 
l'experiència de l'usuari.

Objectius de Desenvolupament Sostenible



Objectius estratègics
• Avançar en l'àmbit de   la ciència oberta.

• Optimitzar el suport a l'acreditació i avaluació de la 
recerca.

• Contribuir activament a la visibilització de tota la 
producció científica

Objectius de Desenvolupament Sostenible

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de 
conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.



Objectius estratègics
• Redefinir i reorganitzar l’equip humà del Servei de   

Biblioteques en funció dels nous reptes de la universitat.

• Enfortir la gestió del coneixement i el sentiment de 
pertinença de l’equip humà.

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

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit
per a totes les persones treballadores, incloses les migrants, en particular les
dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de
totes les persones, independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia,
origen, religió, situació econòmica o altra condició.



Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius estratègics
• Transformar els espais per afavorir la cocreació i la 

generació de coneixement.

• Augmentar l'impacte i ús de la col·lecció.

• Millorar la interacció amb els usuaris.

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable 
en el conjunt de fonts d’energia.

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la 
capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible 
els assentaments humans a tots els països.

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i 
natural del món.

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, 
de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

11 accions!



Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius estratègics
• Innovar i experimentar en la implementació de noves 

aplicacions informàtiques.

• Augmentar la transparència de les activitats i serveis.

• Millorar circuits i processos.

9.c Augmentar significativament l'accés a la tecnologia de la informació i les 
comunicacions [...]

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els 
nivells.

17.8 [...] augmentar l’ús de tecnologies instrumentals, en particular de les 
tecnologies de la informació i la comunicació



Objectius de Desenvolupament Sostenible

Objectius estratègics
• Millorar el posicionament del servei.

• Enfortir la col·laboració i crear noves aliances.

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d’aliances eficaces en els   àmbits públic, 
publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l’experiència   i les estratègies d’obtenció 
de recursos dels partenariats.

Acció 72 Col·laborar amb institucions, entitats, associacions i plataformes que treballen 
en els àmbits de la salut i de la sostenibilitat.





Moltes gràcies!
#bibliotequesUAB

Núria Casaldàliga Rojas


