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ACTA DE REUNIÓ DE LA COMISSIÓ ASSESORA DE 

L’AGENDA 2030 DE L’ FCF 

 

Núm.- 01CA 

Dia:  5 d’octubre de 2020 

Hora: 17:30 hores 

Lloc: Sala de Trofeus de l’FCF 

 

 

 

 

A les 17:40 hores del dia 5 d’octubre de 2020, s’inicia la reunió constitutiva de la 

Comissió Assessora de l’Agenda 2030 de l’FCF tant presencial a la sala de trofeus de 

l’FCF com telemàtica, havent-se pres les mesures de distanciament i altres recollides al 

protocol de seguretat de l’FCF per la prevenció de la COVID-19, amb la benvinguda als 

assistents i es fa repàs d’assistència. 

 

ORDRE DEL DIA  

1. Presentació dels membres de la comissió 

2. Benvinguda per part del President de l'FCF/Vice 1r 

3. Presentació: "Un cop d'ull a l'FCF" 

4. Funcions y Canals de comunicació 

5. Elecció president/a de la comissió 

6. Resultats del test inicial ODS 

7. Declaració de la JD (aportacions i comentaris) 

8. Pla d'actuació (presentació) 

9. Propera reunió 

 

1.- PRESENTACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ 

- Cabañas, Alba - Capella, Antonio 

- Cifuentes, Nieves - Fontrodona, Joan 

- Forcada, Francesc - López, Jordi 

 

ASSISTENTS 

físicament 

Capella, Antonio 

Fontrodona, Joan 

Forcada, Francesc   

Llaó, Josep 

López, Jordi 

 

telemàticament 

Cabañas, Alba 

Cifuentes, Nieves 



  

 
 
 
 
 

Reunió Comissió Assessora 
 5 d’octubre de 2020 

      2 | 4 

 

2.- BENVINGUDA PER PART DEL PRESIDENT DE L’FCF / VICE 1R 

El sr Joan Soteras, president de l’FCF, dona la benvinguda als membres de la 

Comissió Assesora, i els comunica que el directiu responsable de l’Agenda 2030 i 

ODS de l’FCF és el senyor Josep Llaó, vicepresident primer, present també a la 

reunió. 

 

3.- PRESENTACIÓ: "UN COP D'ULL A L'FCF" 

El sr López presenta el document i fa una posada en situació del que és l’FCF. 

Des de l’FCF s’està treballant en el disseny final del document, una vegada estigui 

acabat, s’enviarà una còpia a cada membre de la comissió. 

 

4.- FUNCIONS Y CANALS DE COMUNICACIÓ 

Es desenvolupa i s’exposa al punt 8.- Pla d’actuació 

 

6.- RESULTATS DEL TEST INICIAL ODS 

Es presenten els resultats del test inicial i es comenten. Quan s’enviï l’acta s’adjuntarà 

l’enllaç dels resultats. S’evidencia un grau de desconeixement elevat per part dels 

enquestats, fet pel que es treballarà un règim documental i de suport digital 

formatiu destinat als diferents grups d’interès. 

La senyora Cifuentes aporta enllaços sobre formació: 

- https://www.pactomundial.org/herramientas/ 

- www.pactomundial.org/cursos/ 

a l’hora també comenta que seria bo poder incloure jocs “gamificació”. 

La sra Cabañas, exposa que cal cercar contactes i sinergies. 

 

7.- DECLARACIÓ DE LA JD (APORTACIONS I COMENTARIS) 

Una vegada explicat el text aprovat per la JD de l’FCF: compromís de l’FCF, tant la 

sra Cabañas com la sra Cifuentes convenen que seria bo incloure un altre ODS al 

que contribuís l’FCF: l’ODS 13 acció pel clima. 

https://www.pactomundial.org/herramientas/
http://www.pactomundial.org/cursos/
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La recomanació que donen els assistents és el de treballar tots els ODS de forma 

conjunta en teranyina. Com a primera fase es considera bo començar amb els 8 ODS 

amb l’afegitó del nº13, però de cara a una segona fase caldria treballar la majoria 

dels ODS, ja que estem impactant en ODS que no hem tingut en compte d’inici. 

El sr Fontrodona diu que és utòpic el fet de voler engegar amb els 17 ODS, de 

moment començar amb els definits ho veu bé, cal prioritzar. 

La sra Cifuentes reitera que seria molt interessant incloure el de canvi climàtic, com 

a mínim aquest. El sr López respon que les fites d’aquest ODS estan contemplades 

pels ODS 12 i 9. Deixant oberta la possibilitat d’incorporar aquest ODS. 

 

8.- PLA D'ACTUACIÓ (PRESENTACIÓ) 

Es repassa el power point de presentació del pla d’actuació 

El Sr López fa una sol·licitud a los membres de la Comissió :  

1. Aportacions a los aspectes tractats en la declaració: en particular als 

indicadors de les fites 

2. Referències de recursos/cursos de formació bàsica sobre ODS i Agenda 

2030 

3. Aportacions al Resum del Pla d’Actuació 

El sr Fontrodona pregunta: Com és que després de l'explicació donada que la l’FCF 

en l'última dècada va desenvolupar les dimensions socials i econòmiques i que en 

l'actual dècada l'Agenda 2030 proporcionarà el medi ambient, hi ha un únic ODS 

corresponent a aquesta dimensió?   

El sr López apel·la a la naturalesa transversal dels ODS i quantifica que de les 50 fites  

fixades per als 8 ODS, hi ha 13 + 1 x 14 fites de caràcter ambiental, és a dir el 28% 

del total de fites establertes.  

Intervé la sra Cabañas pregunta quins criteris s'han seguit per identificar els 8 ODS 

als que contribuirà l’FCF?  

El sr López diu que en funció de les activitats/serveis de la federació i amb la 

identificació dels grups d'interès, es van establir els 8 ODS als que contribuir. 
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Posteriorment es van localitzar dues organitzacions que havien fet aquest mateix 

exercici:  

- La Universitat de Barcelona (Màster en Gestió d'Organitzacions 

Esportives) va establir 6 ODS tots coincidents.  

- la coincidència dels ODS amb el Consell Iberoamericà de l'Esport ha sigut 

del 75%.  

 

La sra Cabañas assenyala que, tal com s'indica en el document de declaració, els 

ODS establerts estan subjectes a un procés de participació dels Grups d’Interès.  

 

5.- ELECCIÓ PRESIDENT/A DE LA COMISSIÓ 

Es nomena per unanimitat a la sra Alba Cabañas com a presidenta de la Comissió 

Assesora de l’Agenda 2030 de l’FCF. 

 

9.- PROPERA REUNIÓ 

Es fixa data per la propera reunió, tot i la llunyania en el calendari, i tenint en 

compte que si algun dels membres de la Comissió tingués altres compromisos 

d’agenda es podria modificar la data (en el cas que fos així ho comunicaran amb 

la màxima antelació). 

Per tant es fixa la data de reunió per al dilluns 19 de gener a les 16:00h  amb una 

durada màxima prevista de reunió de 2h. 

 

 

Sense més assumptes a tractar es dona per finalitzada la reunió a les 19:15 del dia 5 

d’octubre de 2020. 


