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LA DIVULGACIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 
El Servei de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha posat en marxa el 

2016 un eix de treball dedicat a la divulgació de l’Agenda 2030 de les Nacions 

Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible que aquesta agenda 

proposa per als propers anys.  

La definició d’aquests 17 objectius, la concreció en 169 fites i la visió 

planetària sobre la qual es basen, els situen com uns referents molt clars i 

orientadors per a la cooperació al desenvolupament i trenquen amb 

l’enfocament nord-sud per a situar-nos davant reptes globals; vàlids per a 

tots els països i regions del planeta. 

Des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès es vol contribuir a la difusió 

de l’Agenda 2030 i en aquest sentit s’han dissenyat diverses accions amb la 

col·laboració d’actors que han fet seva la proposta de difondre els ODS: 

direcció, professorat i alumnat de l’Escola Municipal d’Art Arsenal, en l’any 

del seu 45è aniversari; Vinseum – Museu de les Cultures del Vi de Catalunya; 

Radio Vilafranca; Penedès TV i l’Associació per a les Nacions Unides, entre 

d’altres. 
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EXPOSICIÓ 45 LINEALS – SOLIDARITAT I SOSTENIBILITAT 

Realitzada per l’alumnat dels cicles formatius de grau mitjà de l’Escola 
Municipal d’Art, Arsenal 
 
 
L’Exposició 45 Lineals- Solidaritat i Sostenibilitat és el fruit de la col·laboració 

entre el Servei de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Vilafranca en el 

marc de les activitats de divulgació dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible i l’Escola Municipal d’Art Arsenal de Vilafranca en el seu 45è 

Aniversari. 

El treball de l’alumnat dels Cicles Formatius de Greu Mitjà de l’Arsenal 

pretén, mitjançant una visió artística, que els alumnes reflexionin sobre els 

objectius formulats pels propers anys, per a fer un món millor.  

A partir d’un procés pràctic basat en el reciclatge, els alumnes transformen el 

paper i el cartró en material plàstic que els permet treballar forma i color. 

L’objectiu final és la creació d’una línia de 45 metres formada per plafons de 

45 x 45 cm. Aquesta línia marca l’inici del projecte de futur de l’escola 

després de 45 anys d’història. 

L’exposició es va presentar per primera vegada el mes d’octubre de 2016 i 

posteriorment, a l’abril de 2017, amb noves aportacions, es va presentar una 

segona versió que és la que l’Escola Municipal d’Art Arsenal i el Servei de 

Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ofereixen 

als ajuntaments i consells comarcals  de la demarcació de Barcelona. 
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CARACTERÍSTIQUES DE L’EXPOSICIÓ 

I CONDICIONS DE LA CESSIÓ TEMPORAL: 

• L’exposició consta de 79 plafons de cartró quadrats de 45 cm x 45 cm, la 

distribució dels quals es pot adaptar en funció de l’espai expositiu, que ha de 

tenir un mínim de 25 metres lineals de paret amb carrils de suport. 

• Catàleg: Realitzat també a l’Escola Municipal d’Art Arsenal, en forma de pòster 

desplegable (format A1) , conté les obres de l’exposició i les referències als ODS. 

• Muntatge i desmuntatge: Tant el muntatge com el desmuntatge de l’exposició 

el farà l’Escola Arsenal en la data i horari que es convingui amb l’entitat local 

interessada. 

• Les despeses de desplaçaments i materials que es derivin del muntatge i 

desmuntatge de l’exposició aniran a càrrec de l’entitat local interessada. 

• Assegurança: L’entitat local interessada es farà càrrec de l’assegurança de 

l’exposició. 

• Reserva de dates: Es farà telefònicament o per correu electrònic al Servei de 

Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès: Telèfon 938 

920 358 Extensió 3905 – solidaritaticooperacio@vilafgranca.org  

• Sol·licitud: Les  entitats locals interessades han d’omplir l’imprès de sol·licitud 

que es facilitarà un cop realitzada la reserva de dates. 
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EL CATÀLEG DE L’EXPOSICIÓ ÉS UN 

DESPLEGABLE EN FORMAT A1 (80 cm x 60 cm) 
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IMATGES DE L’EXPOSICIÓ MUNTADA A VILAFRANCA 

 

 

 

 


