Declaració
El compromís de la cultura amb els ODS
Els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i les 169 metes varen ser acordats pels 193 països,
a l’Assemblea General de les Nacions Unides, el setembre de 2015, i integren les aspiracions universals
de progrés humà, econòmic, social i ambiental. L’agenda dels ODS, que s’ha de complir l’any 2030,
constitueix una oportunitat única per assentar les bases d’una transformació global, que condueixi vers
models de desenvolupament inclusius i sostenibles.
La cultura forma part del nostre ésser i configura la nostra identitat. També aplana el camí cap a un
desenvolupament inclusiu, equitatiu i centrat en l’ésser humà1. La cultura abasta els valors, les creences,
les conviccions, els idiomes, els sabers, les arts, les tradicions, les institucions i les formes de vida, per
mitjà dels quals una persona o grup expressa la humanitat i els significats que dona a l’experiència i al
desenvolupament2.
Sense cultura no hi ha desenvolupament sostenible3. En aquest sentit, el marc dels ODS fa referència a la
cultura en els objectius relacionats amb l’educació, l’assoliment de ciutats sostenibles, la seguretat
alimentària, la protecció del medi ambient, el creixement econòmic, les pautes de consum i la producció
sostenibles i la promoció de societats inclusives i pacífiques.
El món de la cultura i els seus agents tenim un paper vital a l’hora d’abordar aquests desafiaments globals
crítics i la consecució dels ODS. El sector cultural té la capacitat i la responsabilitat, mitjançant les
disciplines múltiples i els canals d’expressió i de comunicació, d’ajudar la ciutadania a comprendre els
desafiaments mundials que enfronta la humanitat i el paper vital que podem exercir per superar aquests
reptes.
Per tant, els agents culturals firmants:
• Defensam que la cultura és una part fonamental de la vida i de la relació que mantenim amb el
mitjà que ens circumda.
• Reconeixem el poder de les expressions culturals com a vehicle transmissor de l’experiència
humana a la terra i en recalcam la capacitat de transmetre idees, modificar comportaments i
millorar la qualitat de vida de les persones.
• Afirmam el poder transformador de la cultura i de les expressions culturals per contribuir
decisivament en els canvis necessaris per assolir un món basat en l’equitat, la inclusió i la
sostenibilitat dels recursos.
• Assumim la presència ineludible i el valor de la cultura en els ODS esmentats en l’Agenda 2030,
per al desenvolupament sostenible, la dimensió cultural dels objectius formulats i la virtualitat de la
cultura; com a contribució transversal poderosa per aconseguir els ODS relatius a educació,
alimentació, desenvolupament urbà, consum i producció, creixement econòmic, mediambiental,
igualtat, inclusió i construcció de la pau.
I per això, adoptam els compromisos següents:
• Ens subscriurem i donarem suport als valors que encoratgen els objectius de desenvolupament
sostenible esmentats en l’Agenda 2030.
• Promourem l’adopció dels ODS com a marc d’acció per a les institucions i agents culturals del
nostre país, així com per a nosaltres com a individus.
• Contribuïrem a aconseguir els ODS i ens assegurarem que els nostres centres i/o espais culturals,
programes i accions siguin mediambientalment sostenibles i socialment inclusius.
• Donarem suport a les aliances i sinèrgies amb altres sectors i agents que promouen, potencien i
multipliquen la difusió i consecució dels ODS.
• Emprendrem accions i programes que contribueixen a fomentar la cultura de la sostenibilitat en el
sector.
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