
 
INFORMACIÓ I MATRÍCULACIÓ  

 
Crèdits: 1,5 

Preu: 22 euros 
Dates i horaris: 

Dimarts 6 març: de 17 a 18h 
Dimarts i dijous 13, 15, 20, 22, 27 i 29 març: de 17 a 19h 

 
Avaluació: 80% d’assistència i  
ressenya d’una de les ponències 

 
Lloc: Campus Cap-Pont, aula 1.03. Edifici Polivalent 

 
Inscripció: Centre de Cooperació Internacional UdL 

Edifici Annex. Carrer Jaume II, 67 
Telf. 973 00 35 35 / Fax 973 00 35 31 

Correu electrònic: cci@int.udl.es 
Inici de matrícula: Dilluns 22 de gener de 2007 

 
 

Les sessions estan obertes a tothom i s’hi 
pot assistir lliurement encara que no s’hagi  

formalitzat la matrícula 
 
 

      Organitza: Col·labora: 

 
 

  

 
 

SEMINARI DE LLIURE ELECCIÓ 
 
 

OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT 

DEL MIL·LENNI: 
PASSAT, PRESENT I FUTUR 

 
 

 

 



PRESENTACIÓ 
 
El 8 de setembre de l'any 2000, l'Assamblea de Nacions Unides va aprovar la 
Declaració del Mil�lenni amb la finalitat declarada d'alliberar de la pobresa 
extrema a més de mil milions d'éssers humans per l'any 2015. La Declaració 
recull una sèrie d'objectius dits Objectius de Desenvolupament del Mil�lenni 
(ODM) que reflecteixen els principals problemes clau per al 
desenvolupament, problemes intolerables en un món més pròsper que mai i 
on existeixen els recursos necessaris per superar-los. La manca de voluntat 
política i els mecanismes injustos del comerç internacional són, al costat 
d'altres, factors que dificulten el compliment dels ODM. Les perspectives a 
hores d'ara no són gaire optimistes i des de diferents fòrums ja s'apunta la 
certesa de la impossibilitat de compliment dels ODM, tot i ser reconeguts 
com a objectius “mínims”. Per aquest motiu, a través de les sessions del 
seminari, es pretén endegar una discussió entorn la pertinença dels ODM 
com a eina per superar la situació de pobresa i de vulnerabilitat de bona part 
de la població mundial i analitzar en profunditat el primer consens d'una 
agenda social per part de la comunitat internacional.  
 

PROGRAMA  
 

Dimarts, 6 de març 
 
Hora: de 17h a 18h 
“Contextualització dels ODM i lectura crítica d'aquests”  
Anabel Barrau, tècnica de Cooperació Internacional, Universitat de Lleida. 
 

Dimarts, 13 de març 
 
Hora: de 17h a 19h 
“ODM 1: Reduir a la meitat la pobresa extrema i la fam”  
Rafael Allepuz, professor titular d'Economia Aplicada, Universitat de 
Lleida. 

 
Dijous, 15 de març 
 
Hora: de 17h a 19h 
“ODM 2: Aconseguir l'ensenyança primària universal” 

Lucía Rodríguez Donate, Coordinadora d'Estudis i Relacions 
Institucionals d'Entrecultures. 
 
Dimarts, 20 de març 
 
Hora: de 17h a 19h 
“ODM 3: Promoure la igualtat entre sexes” 
Leire López, Politòloga i consultora en gènere, desenvolupament i 
polítiques públiques. 
 
Dijous, 22 de març 
 
Hora: de 17h a 19h 
“ODM 4, 5 i 6: Reduir en 2/3 la mortalitat dels menors de 5 anys; reduir 
la mortalitat materna en 3/4 parts; aturar la propagació de la SIDA, el 
paludisme i la tuberculosi” 
María Elena García, Coordinadora de la Campanya “La salut en el 
Mil·lenni: una assignatura pendent”, Farmacèutics Mundi i Medicus 
Mundi Catalunya. 
 

Dimarts, 27 de març 
 
Hora: de 17h a 19h 
“ODM 7: Garantir la sostenibilitat del medi ambient” 
Pere Enciso, professor d'Economia Aplicada, Universitat de Lleida.  
 

Dijous, 29 de març 
 
Hora: de 17h a 19h 
“ODM 8: Fomentar una associació mundial per al desenvolupament 
amb fites per a l'assistència, el comerç i l'alleujament del deute” A 
determinar.  

 


