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El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea de 
Nacions Unides va aprovar l'Agenda 2030 de 
desenvolupament sostenible encaminada a 
eradicar la pobresa, protegir el planeta i a 
assegurar la pau,  l’equitat i la prosperitat per a 
tothom. Aquesta nova agenda està formada per 
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible  
(ODS) que es desglossen en 169 metes que 
s’hauran d’assolir d’aquí a 2030. 

Els ODS busquen la implicació de governs 
estatals i locals, d'empreses, d’entitats de la 
societat civil i de qualsevol persona individual i 
aporten una visió global i interdepenent dels 
reptes que afronta la Humanitat. Tothom, a 
qualsevol lloc,  hi pot tenir un paper 
protagonista i pot treballar en la línia que 
estableixen els ODS. Totes les persones hem de 
ser alhora part i objecte d'aquest procés de 
transformació del món. 

Per aquest motiu, el llibres i audiovisuals que us 
presentam en aquesta 9a edició volen oferir 
pautes per entendre les crisis socials, 
ambientals, energètiques, etc. que afrontam 
actualment i ens conviden a sumar el nostre 
esforç en la línia que dibuixa l'Agenda 2030.  
 
En el Fons Pitiús de Cooperació, tenim la 
convicció que només podrem fer front a 
aquests grans reptes si esdevenim part d'una 
ciutadania responsabilitzada, compromesa i 
activa. Us convidam a endinsar-vos dins el 
contingut d'aquesta biblioteca viatgera i a 
aprofitar-la per incorporar noves visions i noves 
maneres de fer a la vostra acció quotidiana.  
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- Agenda 2030: claves para la transformación 
sostenible / Margarita Alfaro, Silvia Arias i Ana 

Gamba (eds.). Madrid: Catarata, 
2019. 
 

- El reto de cambiar el mundo: la 
agenda 2030 de desarrollo sostenible / José Ángel 
Sotillo. Madrid: Catarata, 2015. 
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- Decrecimientos: sobre lo que hay que cambiar en la 
vida cotidiana / Carlos Taibo. Madrid: Catarata, 2011. 
 

- El valor del dinero: banca, finanzas y ética 
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Biggeri. Santander: Sal Terrae, 2014. 

 

- La dictadura de los supermercados: cómo 
los grandes distribuidores deciden lo que 
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Akal, 2017. 
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Barcelona: Icaria, 2015. 
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- Antropocè: la fi d'un món: guia per entendre com 
estem alterant el planeta / Daniel Closa. Barcelona: 
Angle, 2019. 
 

- Antropoceno obsceno: sobrevivir a la 
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- Geopolítica del Ártico: la amenaza del 
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Río. Madrid: Catarata, 2015. 
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Barcelona: Hipòtesi i Kalandraka, 2012. 
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i Lluís Filella. Barcelona: Edebé, 2003. 
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Barcelona: Dèria, 2008. 
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Julia Cairns (il·l.). Barcelona: Intermón Oxfam, 2005. 
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Barcelona: Joventut, 2015. 
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