ELS REPTES DE
L'EDS ENTORN
L'AGENDA
2030
Trobada d'entitats dedicades
a l'Educació per a la
Transformació Social
Divendres 23 d'octubre d'11 a 14 h a la Sala
d'Actes de la Llar de la Joventut.
(C/ General Riera,111 Palma)

Introducció
L'Agenda 2030 dona especial importància a l'educació. Per primera
vegada, un text de caràcter universal i amb intenció normativa com és
l'Agenda 2030 posa l'Educació per a la Ciutadania global a l'epicentre dels
processos formatius.
Els valors, els principis i l’experiència de l’ECG poden reforçar la capacitat
de l’Agenda 2030 per generar canvis reals per a un futur més sostenible al
planeta. Al seu torn, el protagonisme de l’Agenda 2030 ofereix
una oportunitat perquè l’ECG faci un salt endavant i augmenti la seva
capacitat transformadora. Aquest diàleg esdevé especialment rellevant en
l’àmbit local,
ja que la proximitat entre els actors fa més evident la conveniència
d’establir sinergies i posar en comú recursos. L’ECG que es fa a escala
municipal utilitza els processos de localització de l’Agenda 2030 per
avançar en els reptes que té plantejats.

Entitats participants

Programa
11 h Benvinguda i presentació. A càrrec de Carina Soriano, secretària de la
Xarxa Espanyola de la Fundació Anna Lindh.
11.15 h EDS per a 2030: L'Educació per al Desenvolupament com a peça
clau per a la consecució dels ODS. A càrrec de Ma. Magdalena Tortella,
tècnica de sensibilització del Fons Mallorquí.
11.45 h Dinàmica de presentacions de les entitats participants.
12.15 h Debat sobre:
Reptes d’estratègia i contingut:
Com contribueix l’Agenda 2030 a consolidar un model propi de l’ECG
local?
La necessitat de renovar continguts i innovar els formats.
El repte de compartir una visió transformadora davant de dinàmiques
globals.
Reptes operatius i de recursos:
Com contribueix l’Agenda 2030 a ampliar capacitats en l’àmbit local.
La necessitat de mobilitzar recursos econòmics i humans.
El repte d’implicar nous actors i dinamitzar la societat civil local.
Reptes d’impacte:
Com contribueix l’Agenda 2030 a estendre i projectar els valors i la
missió de l’ECG al municipi?
La necessitat d’establir aliances amb els centres educatius més enllà
de l’acció puntual.
El repte d’avaluar i extreure aprenentatge per arribar a nous públics.
13.45 h. Presentació dels Dies Europeus de Solidaritat Local. A càrrec de
Vanesa Corrales, tècnica de Xarxes Europees del Fons Mallorquí.
14 h. Cloenda.

