
              des de la salut, el benestar i la sostenibilitat»

Sra. Anna Sanitjas, tècnica del Servei de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona

              incorporació dels ODS: «Els ODS al món local, 

10.15 h  Presentació del Pla Estratègic per a l’Assoliment 

10.20 h  Presentació de Dipsalut de l’experiència de la 

Hble. Sr. Bernat Solé, conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya

Il·lma. Sra. Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació de Tarragona

de Barcelona

Programa:

Hble. Sr. Bernat Solé, conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya

Il·ltre. Sr. Joan Fàbrega, diputat de Desenvolupament Sostenible

10.00 h  Benvinguda

Il·lm. Sr. Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona

              dels ODS de l’Agenda 2030 de la Diputació de Girona

10.05 h  Inauguració de la jornada

de Girona i presidenta de Dipsalut
Il·ltre. Sra. Maria Puig, vicepresidenta tercera de la Diputació 

10.25 h  Taula rodona «L’Agenda 2030, una agenda per a la 
              reconstrucció post-COVID»

Il·lm. Sr. Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona

Il·lma. Sra. Núria Parlón, vicepresidenta quarta de la Diputació 
Il·lm. Sr. Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida

Sr. Arnau Queralt, director del Consell Assessor 
per al Desenvolupament Sostenible (CADS)

11.10 h  Pausa

11.25 h  Taula rodona «Treballant pels ODS des de l’àmbit  
              local. Casos pràctics»

Sra. Sílvia Oliveras, gerent de Dipsalut

Modera:

Sr. Jordi Brunet, cap de Compra Pública de la Diputació de Girona
Sr. Marc Marí, cap de Medi Ambient de la Diputació de Girona
Sr. Pablo Becerril, tècnic de Creu Roja Girona

Il·lma. Sra. Marta Madrenas, alcaldessa de Girona

Sr. Pere Cornellà, president de PIMEC Girona

Il·ltre. Sra. Anna Barnadas, diputada de Medi Ambient 
de la Diputació de Girona

12.10 h  Cloenda de la jornada

Modera:

Organització:

Lloc: 

La jornada ha estat concebuda com un punt de 
trobada de les administracions catalanes, el 

món de l’empresa, sindicats, universitats, 
entitats del tercer sector i ciutadania en general, 

perquè puguin treballar conjuntament per 
assolir els ODS.

 

Personal al servei de l’Administració local, persones 
relaciones amb el món de l’empresa, sindicats, universitats i 

tercer sector, i ciutadania en general.

Diputació de Girona

La Diputació de Girona i el seu grup 
institucional estan implementant un pla 
estratègic per establir l’assoliment dels 

objectius de desenvolupament sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030 com a eix prioritari de 

les polítiques públiques de la institució, i per 
donar suport a les administracions locals, 

perquè puguin establir polítiques dirigides a 
assolir els mateixos objectius. El proper 

divendres 11 de desembre tindrà lloc una 
jornada per presentar el Pla Estratègic i en la 

qual es tractarà sobre el rol que l’Agenda 2030 
té com eina de recuperació davant la situació 

generada per la COVID-19. Així mateix, es 
presentaran casos pràctics sobre com traslladar 

els ODS al món local.

Dia:

Destinataris:

11 de desembre de 2020

Horari: 
De 10 a 12.15 h

http://www.ddgi.cat/endirecte  

Jornada de presentació del 
Pla Estratègic per a l’Assoliment 

dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible de l’Agenda 2030 

de la Diputació de Girona
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