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PROGRAMA

09:30 - 10:15h Benvinguda i inauguració
 José Manuel Dolón, Excm. Sr. alcalde de Torrevieja. 
 Belén Cardona Rubert, secretària autonòmica de Transparència,    
 Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

10:15 - 11:00h Conferència: Pla d’acció per a la implementació de la   
 Agenda 2030: articulació multinivell i multiactor
 Federico Buyolo García, director general de la O�cina de la Alta Comissionada  
 per a l’Agenda 2030 del Govern d’Espanya.
 Presenta: Antonia Moreno Ruiz, directora general de Cooperació i    
 Solidaritat.   

11:00 - 11:30h Pausa Cafè

11:30 – 13:45h Com connectar les polítiques públiques municipals amb els ODS
 Modera: Belén Cardona Rubert, secretària autonòmica de    
 Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
 
 Panelistes
 Emilia Saiz, secretària general de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).
 Leire Pajín Iraola, presidenta de la Xarxa Espanyola per al Desenvolupament   
 Sostenible (REDS).
 Antoni Such Botella, director general d’Administració Local. 
 Juana López Pagán, directora de Relacions Internacionals i Projectes   
 Europeus de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
 Rubén Alfaro Bernabé, alcalde d’Elda i president de la Federació    
 Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP). 
 Xelo Angulo Luna, presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat.

13:45h Conclusions
 Manuel Alcaraz Ramos, Hble. conseller de Transparència, Responsabilitat   
 Social, Participació i Cooperació.

14:00h Clausura
 Ximo Puig i Ferrer, Molt Hble. president de la Generalitat Valenciana.

14:30h Foto de Família
 
14:30h Menjar en el CdT

PRESENTACIÓ

L'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar al setembre de 
2015 la nova Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. Aquesta 
Agenda, donat el seu caràcter universal, descansa sobre l'evidència 
que els processos de desenvolupament sostenible estan 
interconnectats i són interdependents. En aquest sentit, l'Agenda 2030 
exigeix a totes les Administracions incorporar aquestes 
interdependències en forma de coresponsabilitats amb els 
desa�aments de caràcter global.

Existeix un consens generalitzat quant a que la implementació de 
l'Agenda 2030 només es podrà desenvolupar de forma efectiva si es 
localitza. Les administracions locals de la Comunitat Valenciana es 
troben compromeses amb la consecució de les metes  que planteja 
aquesta Agenda i han decidit alinear l'estratègia de desenvolupament 
sostenible del municipi en el marc de transformacions que plantegen 
els ODS.

Així mateixa, és imprescindible que l'aproximació a l'Agenda 2030 
articule, en un mateix territori, els diferents nivells de l'administració 
que intervenen en aquest. La governança multinivell es converteix així 
en un requisit necessari per a concitar el diàleg i la coordinació entre 
els diferents actors, tant en termes estratègics com en termes de 
mobilització dels recursos polítics, socials i econòmics.

El compliment de les metes de l'Agenda 2030 només és possible amb 
el compromís i la participació activa de tots els actors rellevants: 
empreses, societat civil, poders públics i ciutadania no organitzada. És 
necessari plantejar-se nous models d'aliances públic-privades capaces 
de generar solucions escalables i que maximitzen l'aportació de 
cadascun dels actors. L'enfortiment de les capacitats per a la 
construcció i gestió d'aquestes aliances plurals ha de ser una prioritat. 
L'Agenda exigeix un fort lideratge al mateix temps que necessita d'un 
nou repartiment del poder intern entre els diferents actors. Aquesta 
doble necessitat du al foment d'una nova concepció de la governança 
multinivell, amb una concepció del poder molt més oberta, distribuïda i 
col·laborativa.


