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H+D és una ONG centrada en la cooperació internacional  al 
desenrotllament, que se sent especialment compromesa amb la consecució 
dels Objectius de Desenrotllament del Mil lenni (ODM). 

L’any 2000 es va celebrar a Nova York,  a la seu de les Nacions Unides, 
una cimera mundial –La Cimera del Mil lenni–, amb un missatge molt 
positiu: els governants dels països del món es posaven d’acord per a 
firmar una declaració que establia les metes que s’havien d’aconseguir 
per a millorar les condicions de vida de milions de persones. D’esta 
manera, s’esperava beneficiar els més pobres de la Terra perquè, en 
començar el segle XXI, els avanços existents arribaren al major nombre 
possible de persones. 

Al igual que la Declaració Universal dels Drets Humans, els ODM s’han 
convertit en una referència internacional, perquè hi ha qüestions de fons 
que estan per damunt de cultures, ideologies o creences i que tots podem 
compartir.

Espanya va estar representada en la cimera del Mil lenni pel seu President 
del Govern, que també va acudir, dos anys després, a Monterrey, a la 
Conferència de Finançament del Desenrotllament. Esta conferència 
responia a la pregunta següent: “Hem aprovat els ODM, però com els 
pagarem?”. Vaig tindre l’honor de participar en la  cimera de Monterrey 
en 2002, en un moment en què Espanya tenia un protagonisme especial 
per estar ostentant la Presidència de la UE”. Així, em sent personalment 
implicat en la difusió dels ODM.

Malgrat l’actual crisi econòmica, els ODM continuen sent un compromís 
social i polític, moral i religiós. Fins al punt que, a més dels governs 
firmants, multitud d’ONGs i entitats socials s’han unit als ODM.

H+D es complau a presentar este fullet. Els pilars del nostre pensament 
-l’humanisme cristià i la democràcia liberal- i l’afinitat amb el Govern 
espanyol que va defendre els ODM i el seu finançament en els fòrums 
internacionals, ens porten a reafirmar el nostre compromís amb la  lluita 
contra la pobresa.

Vull, finalment, agrair el suport rebut de la Generalitat Valenciana i 
desitjar al lector que trobe en estes pàgines un estímul per a continuar 
recolzant els ODM i les entitats que contribuïm a la seua consecució, 
és a dir, que contribuïm a millorar la vida i alleujar el patiment de 
tantes persones i famílies en països molt distints. 

presentació
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«Els ODM s’han convertit 
en una referència internacional, 

per damunt de 
cultures, ideologies o creences»

Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca
President de H+D



El 8 de setembre del 2000, l’Assemblea de les Nacions Unides, en un 
exercici de reafirmació en els valors “intemporals i universals” que 
servixen de fonament de la pròpia Carta de Nacions Unides, va resoldre 
construir “una pau justa i duradora en tot el món”.

Sobre la base del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals, 
els països van aprovar la Declaració del Mil lenni, la qual establix de 
manera àmplia el concepte de cooperació internacional com a pedra 
angular per a resoldre els problemes internacionals d’arrel econòmica, 
social, cultural i/o humanitària per mitjà de l’establiment d’una sèrie 
d’objectius, coneguts com els Objectius de Desenrotllament del Mil•lenni 
(ODM), que han d’a complir-se l’any 2015.

La Declaració del Mil lenni fixa huit objectius conduents a aconseguir 
en 2015 un món més just. Cada Objectiu es dividix en una sèrie de metes, 
un total de 18, quantificables per mitjà de 48 indicadors concrets. Per 
primera vegada, l’agenda internacional del desenrotllament posa una 
data per a la consecució d’acords concrets i mesurables.

“Els objectius de desenrotllament 
del Mil lenni són ambiciosos però 

realitzables i, juntament amb el 
programa integral de les Nacions 

Unides per al desenrotllament, 
marquen el rumb que  deu dirigir 

els esforços del món per alleujar la 
pobresa extrema per al 2015” 

Secretari General de les 
Nacions Unides, 

Ban Ki-moon.

ODM: metes 2015
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Eradicar la pobresa extrema i la fam1. 

Universalitzar l’ensenyança 2. 
primària i ampliar la secundària i 
superior

Promoure la igualtat entre els 3. 
gèneres i l’autonomia de la dona

Reduir la mortalitat infantil4. 

Millorar la salut materna5. 

Combatre expressament la sida, el 6. 
paludisme i altres malalties

Garantir la sostenibilitat del medi 7. 
ambient

Fomentar una associació mundial 8. 
per al desenrotllament

Els 8 ODM



el nostre compromís
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2 Universalitzar l’ensenyança 
primària i ampliar la secundària i superior
Perú: Infraestructures educatives en comunitats de Quisso.

1 Eradicar la pobresa 
extrema i la fam
República Dominicana i Haití: Accés a l’aigua potable, sanejament 
ambiental integral i millora de les condicions de salut. Colòmbia: 
Programa de desenrotllament sostenible en l’àmbit rural colombià, 
Sembradors de Pau.

3 Promoure la igualtat 
entre els gèneres i l’autonomia de la dona
Mèxic: Generació de capacitats de la dona indígena mitjançant la seua formació com 
a promotores comunitàries per a la difusió de coneixements sobre salut i higiene. 

4 Reduir la 
mortalitat infantil
Filipines: Reducció de l’índex de desnutrició infantil en 
famílies filipines en condicions de pobresa extrema.

H+D ha desenrotllat més de 300 projectes de cooperació al desenrotllament 
que contribuïxen a la consecució dels ODM, dels quals destaquen:



5 Millorar la salut materna
Colòmbia: Suport integral a mares adolescents de la ciutat de 
Cartagena d’Índies.

8 Fomentar una associació 
mundial per al desenrotllament
Comunitat Valenciana: Jornades de promoció dels Objectius de 
Desenrotllament del Mil lenni.

6 Combatre expressament la 
sida, el paludisme i altres malalties. 
República Dominicana: Control, prevenció i assistència a les malalties de 
transmissió sexual (ETS), VIH/SIDA i malalties de la pell. 

7 Garantir la sostenibilitat 
del medi ambient. 
Bolívia: Enfortiment de la producció agrícola i pecuària sostenible en 
l’ecorregió dels boscos secs transandins.



L’actual secretari general de les nacions Unides, Ban Ki-moon, quan 
tan sols queden cinc anys  abans de la data límit de 2015 per a assolir 
els Objectius de Desenrotllament del Mil lenni, ha realitzat un crida als 
líders mundials perquè assistisquen a la pròxima cimera que se celebrarà 
al setembre del 2010 a Nova York, i accelerar així els avanços cap a la 
consecució dels Objectius de Desenrotllament del Mil lenni.

Malgrat la crisi econòmica que afecta tots els països en divers grau, des 
de Nacions Unides s’ha exhortat a renovar expressament en 2010 el 
compromís i mantindre les metes per a l’any 2015. 

els objectius en xifres
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500 milions de persones abandonarien una 
condició d’extrema pobresa.

350 milions de persones tindrien garantit 
l’accés a l’aigua potable.

300 milions de persones deixarien de 
partir gana cada dia.

30 milions de xiquets se salvarien de morir 
abans de complir dos anys de vida.

2 milions de mares no perdrien la vida  en 
donar a llum.

Aconseguir amb èxit els Objectius de 
Desenrotllament del Mil lenni per al 2015 
significaria que:

Per a comprometre l’opinió pública en esta labor, s’han posat 
en marxa diverses campanyes de promoció dels ODM.

Els esforços de la Campanya del Mil lenni de Nacions Unides, 
davall el nom de Sense Excuses, van dirigits principalment a 
reforçar i consolidar la labor de promoció dels ODM.

A Espanya, la Campanya Pobresa Zero, promoguda per la 
Coordinadora de ONG per al Desenrotllament Espanya, de 
la que H+D forma part, pretén implicar  tots els sectors de la 
societat civil en la lluita contra la pobresa d’una forma urgent, 
definitiva i eficaç.

H+D contribuïx també a esta labor, mitjançant la Plataforma 
Internacional de Cooperació i Migració (PICM), que compta 
amb socis en diversos països europeus i iberoamericans.
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