
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Dossier de premsa 
 

 

CaixaForum Girona 

Del 27 de setembre de 2016 al 15 de gener de 2017 



 

 

Nota de premsa 
 

 
MY WORLD 

 

Reptes per un món millor 
 

 
 

Imagina que estàs a la seu de les Nacions Unides a Nova York. Els líders 
mundials s’han reunit per discutir les diferents propostes per aconseguir un 
món millor. I arriba el teu torn. Quines propostes faries? 
 
Pujar al podi de les Nacions Unides i transmetre idees creatives i 
transformadores que seran escoltades és possible si entres a la nova 
exposició interactiva de CaixaForum Girona, MY World. Reptes per un món 

millor. 
 
Organitzada per l’Obra Social ”la Caixa” i la Campanya d’Acció de les 
Nacions Unides per als Objectius de Desenvolupament Sostenible, 
l’exposició dóna a conèixer els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) que van pactar el 27 de setembre del 2015 els líders mundials a la seu 
de les Nacions Unides a Nova York.  
 
Però MY World. Reptes per un món millor va més enllà d’una exposició per 
ser contemplada. Es tracta d’una acció social en ella mateixa que demana la 
il·lusió i la creativitat dels visitants, tenint en compte que els ODS 
constitueixen un full de ruta universal que necessita, a més del compromís 
dels polítics, la implicació de la societat. 
 
A través d’aquesta exposició podràs conèixer de primera mà les fites que 
s’han aconseguit fins ara i també els reptes marcats entre tots per assolir un 
món millor. 
 
 
 



 

Girona, 27 de setembre de 2016. El programa de Cooperació Internacional de 
l’Obra Social ”la Caixa” presenta a CaixaForum Girona l’exposició  
MY World. Reptes per un món millor, mostra que dóna a conèixer els nous 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que les Nacions Unides van 
llançar just fa un any, el 25 de setembre de 2015.  
 
Mitchell Toomey, director de la Campanya d’Acció de les Nacions Unides per als 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, va ser present en la inauguració de 
l’exposició a Barcelona l’any passat, i va afirmar que «donar a conèixer els ODS i 
facilitar la implicació ciutadana en la seva consecució és el primer pas per a l’èxit 
d’aquesta nova agenda. I és també l’objectiu de l’exposició MY World. Reptes per 

un món millor; una iniciativa pionera que fa servir les noves tecnologies per 
transmetre la dimensió humana de l’agenda global». 

 
 
MY world. Reptes per un món millor, més que una exposició  
 
El 2013, les Nacions Unides van posar en marxa una enquesta global,  
MY World, per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre els reptes als quals 
s’enfronta la humanitat. Amb la participació de més de 8 milions de persones de 
194 països, el procés va culminar el 25 de setembre passat, quan els líders 
mundials, reunits a la seu de les Nacions Unides a Nova York, van acordar els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquesta nova agenda consta 
de 17 objectius i 169 fites, que s’han d’haver assolit l’any 2030. 
 
El repte és important, i demanarà més ambició i compromís dels líders polítics. 
Però el consens polític no és suficient. L’Obra Social ”la Caixa” i la Campanya 
d’Acció de les Nacions Unides per als Objectius de Desenvolupament 
Sostenible s’uneixen a la reflexió que els ODS constitueixen un full de ruta 
universal, transformador i inclusiu que afecta tots els països i necessita la 
implicació de la societat. Si s’aconsegueix, aquesta serà la primera generació que 
posarà fi a la pobresa extrema i l’última que es veurà amenaçada pel canvi 
climàtic. 
 
Des d’aquesta reflexió neix MY World. Reptes per un món millor, una exposició 
que mostra aquesta gran aliança global. Però va més enllà i es converteix en una 
acció social en ella mateixa que demana la il·lusió i la creativitat dels 
visitants. Per això, s’ha plantejat una museografia participativa i experiencial que 
inclou: 

 



 

• Mòdul interactiu: podi de les Nacions Unides, on el visitant pot gravar 
missatges i escoltar els d’altres visitants.  
 

• Audiovisual animat que transmet les fites i els aprenentatges dels 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) vigents del 2000 al 
2015. 

 
• Instal·lació d’àudio envoltant, amb veus en diferents idiomes de testimonis 

de més de 30 països, tant en desenvolupament com desenvolupats, que 
plantegen necessitats i reptes. Són dones, homes, nens i nenes que viuen 
en contextos molt diferents, però comparteixen la il·lusió d’aconseguir un 
món millor.  

 
• Instal·lació hologràfica amb declaracions de personatges públics que 

expliquen perquè és necessari que tots ens involucrem en aquests 
objectius globals. 

 
• Vitrines amb objectes i gràfica que expliquen els 17 ODS. 

 
 
2015-2030 Objectius de Desenvolupament Sostenible  

 
L’enquesta MY World és una iniciativa dissenyada i promoguda per la Campanya 
d’Acció de les Nacions Unides per als Objectius de Desenvolupament Sostenible, 
a la qual s’han sumat més de 1.000 socis de tot el món, incloent-hi 
organitzacions de la societat civil, entitats acadèmiques, empreses, think tanks, 
xarxes de joventut, voluntaris, entre d’altres. L’enquesta es va llançar el gener del 
2013 i continua activa. 
 
Els 17 ODS acordats en la nova agenda 2015-2030 neixen de les prioritats que 
els participants han considerat més importants per a ells i les seves famílies (els 
resultats de l’enquesta estan disponibles al web 
http://data.myworld2015.org). 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ODS 2015-2030 

Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot el món. 

Objectiu 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició 

i promoure l’agricultura sostenible. 

Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les 

edats. 

Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 

oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 

Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les 

nenes. 

Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per 

a tothom. 

Objectiu 7: Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a 

tothom. 

Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació 

plena i productiva i el treball decent per a tothom. 

Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i 

sostenible i fomentar la innovació. 

Objectiu 10: Reduir la desigualtat en i entre els països. 

Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 

segurs, resilients i sostenibles. 

Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 

Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. 

Objectiu 14: Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els 

recursos marins per al desenvolupament sostenible. 

Objectiu 15: Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, 

gestionar els boscos de manera sostenible, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir 

la degradació de les terres i posar fre a la pèrdua de la diversitat biològica. 

Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament 

sostenible, facilitar l’accés a la justícia a tothom i crear institucions eficaces, responsables 

i inclusives a tots els àmbits. 

Objectiu 17: Enfortir els mitjans d’execució i revitalitzar l’aliança mundial per al 

desenvolupament sostenible. 



 

 
La Campanya de les Nacions Unides es va crear l’any 2002 per sensibilitzar i 
mobilitzar l’opinió pública en suport dels Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni. Des de l’any 2012, la campanya ha contribuït, a més, a dissenyar 
mecanismes innovadors que han permès a la ciutadania participar en la definició 
de la nova agenda de desenvolupament sostenible. Avui els esforços de la 
campanya se centren a donar a conèixer els ODS, contribuir a la seva 
implementació i facilitar mecanismes de diàleg i participació per facilitar la seva 
consecució. 
 
 
L’Obra Social ”la Caixa” compromesa amb els ODS 
 
L’Obra Social ”la Caixa” es compromet a ajudar a eradicar la pobresa als països 
de renda baixa d’Àfrica, Llatinoamèrica i Àsia. Per això, des del seu Programa de 
Cooperació Internacional, dóna suport a iniciatives que contribueixin a millorar 
substancialment les condicions de vida de les poblacions més vulnerables dels 
països en desenvolupament. Amb la finalitat d’incrementar l’impacte d’aquestes 
intervencions, l’Obra Social ”la Caixa” col·labora amb els actors principals del 
desenvolupament internacional, com ara les Nacions Unides, amb els quals duen 
a terme aquest projecte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MY WORLD 
 

Reptes per un món millor 
 

 
Del 27 de setembre de 2016 al 15 de gener de 2017 

 
CaixaForum Girona 
 
Horari 
De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 
Tancat, 25 de desembre i 1 i 6 de gener 
Horari especial, de 10 a 18 h, 24 i 31 de desembre i 5 de gener 
 
Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 
De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h 
Tel.: 902 223 040 
www.laCaixa.es/ObraSocial 
 
Entrada gratuïta a l’exposició 
 

 
 
 

 
ACTIVITATS RELACIONADES AMB L’EXPOSICIÓ 

 
 

Activitats familiars 
LLANÇA UN MISSATGE AL MÓN” 

Espai educatiu +3 

 
Del 28 de setembre de 2016 añ 15 de gener de 2017 en horari d’obertura del centre 

 
Activitat autònoma 

 



 

 
Activitats educatives 
EL MÓN QUE VOLEM 

 
Del 28 de setembre al 20 de desembre de 2016 

 
Els infants coneixeran quins són els principals reptes als quals s’enfrontarà la humanitat en 

els propers anys per contribuir a millorar la vida de les persones i protegir el planeta i podran 
plantejar propostes per a un món més just 

 

Trobada amb compromís 

ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

 
Dijous 24 de novembre de 2016, a les 10:00h 

 

A càrrec de Xavier Longan, director a Espanya de la Campanya d’Acció de les Nacions 
Unides per als ODS. Com podem contribuir des del nostre dia a dia perquè la nova agenda 
plantejada per les Nacions Unides sigui una realitat? La xerrada ens acostarà de manera 

didàctica a aquests grans reptes 
 

Activitats gratuïtes. 

Cal inscriure-s’hi prèviament al 972 20 98 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació (premsa, entrevistes i reportatges) 

 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.org  
 

Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 


