AXENTES DO CAMBIO

Primeira Edición do Programa de Formación e Voluntariado Axenda 2030 Axentes do Cambio

En que consistiu o Programa?
O Programa de Formación e Voluntariado Axenda
2030 Axentes do Cambio foi coordinado pola
Cooperativa SomosTerra en colaboración coa Área de
Responsabilidade Social e Cooperación da
Universidade de Vigo. Este programa, cun total de 60
horas lectivas (2 ETCS) estivo dividido en dúas fases:
PRIMEIRA FASE: FORMACIÓN
A primeira fase consistiu nun período de formación
online de 30h no que as participantes estudaron a
Axenda 2030 e os seus Obxectivos de
Desenvolvemento Sostible dende unha participación
activa e propositiva, enfocada á definición da acción
necesaria para contribuir á consecución das metas
que nela se definen. Así foi como se cocreou a figura
de Axente do Cambio, da cal falaremos nas próximas
páxinas do documento.
Nesta fase, dende metodoloxías baseadas na
colectividade, foi concretada a acción de
voluntariado proxectada para a Fase 2 do Programa,
contando co asesoramento e acompañamento do
equipo docente de SomosTerra.

SEGUNDA FASE: ACCIÓN DE VOLUNTARIADO
A acción de voluntariado consistiu nunha campaña
de sensibilización sobre a Axenda 2030 nos 3 campus
da Universidade de Vigo. Foron celebradas sesións
de divulgación con postos informativos, dinámicas
participativas e actividades vinculadas aos ODS.

A continuación, detallamos o alcance que tivo esta
acción de voluntariado, así como as reflexións dxs
Axentes do Cambio na Xuntanza Dixital celebrada
con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente.

Alcance da Acción dxs Axentes do Cambio
As actividades de acción voluntaria dxs Axentes do Cambio leváronse a cabo nos tres campus da Universidade
de Vigo durante os meses de febreiro e marzo, chegando a alcanzar a máis de 1.000 persoas da comunidade
universitaria.
Durante as xornadas de sensibilización, máis de 500 suxerencias foron recollidas para aumentar a
sostibilidade nos campus. Entre elas, propoñen:
-Melloras na xestión da calefacción e da iluminación.
-Facilitar o acceso mediante transporte público ou
bicicleta ao Campus.
-Mellorar a calidade da comida das máquinas
expendedoras e reducir a cantidade de embalaxes.
-Fomento e creación de fontes de auga potable para
reducir o consumo de botellas de plástico.
-Aumento do número de papeleiras de reciclaxe.
-Realización de máis actividades de concienciación
sobre diversos temas (medioambientais e sociais) e a
utilización de enerxías limpas.
Tal é como se reflicte na gráfica, case a metade das suxerencias recollidas están
directamente relacionadas co ODS 12: Produción e consumo responsable.
Aparicións na prensa e na TVG:
•

“A Universidade busca persoas voluntarias que queiran converterse en axentes de cambio”

•

Os axentes do cambio comezan a concienciar á comunidade universitaria sobre a Axenda 2030

•

“A Axenda 2030 conta con "Axentes do Cambio" en Galicia”

Reflexións dxs Axentes do Cambio na Xuntanza Dixital
“Axentes” do Cambio somos persoas que:
● Motivamos á xente para acción a favor do Desenvolvemento Sostible.
● Facilitamos a transformación socioecolóxica dende dentro.
● Compartimos a información da que dispoñemos sobre
consumo responsable.
● Mostramos ás persoas o potencial da Axenda 2030 para
transformar o mundo e sensibilizamos para que tamén
sexan Axentes do Cambio.
● Informamos sobre as prácticas sostibles promovendo un
cambio como cidadanía e como persoas.
● Ensinamos que moitas das nosas actividades do cotiá están
conectadas cos ODS e poden ter mellores prácticas.
Axentes do Cambio na Universidade de Vigo:
● Somos persoas comprometidas co desenvolvemento sostible, coa función de amosar e concienciar ao
alumnado universitario, de igual a igual sobre o que é a Axenda 2030 para construir, entre todos e todas,
unha universidade sostible.
● Trasladamos prácticas de comportamento sostible á comunidade universitaria.
● Damos a coñecer a Axenda 2030 e os ODS nos 3 campus da Universidade de Vigo, a través de campañas
informativas con stands, materiais e dinámicas divulgativas.
● Sensibilizamos á comunidade universitaria do momento crítico no que vivimos e da necesidade de mudar
hábitos, crenzas e comportamentos para contribuír á defensa do Planeta e acadar un mundo máis
solidario, xusto e inclusivo.

Reflexións dxs Axentes do Cambio na Xuntanza Dixital

Para que é importante que haxa persoas Axentes do
Cambio?
● Para concienciar dende abaixo a todas as persoas
para que teñan a capacidade de avanzar cara un
mundo máis sostible
● Para acercar a Axenda 2030 ás persoas
● Para avisar das previsións científicas dos cambios
no planeta
● Para concienciar e involucrar ás as empresas e os
gobernos na consecución dos ODS.
● Para propoñer novos métodos para avanzar cara
unha sociedade sostible e reverter a situación de
cambio global.

Que dificultades atopa un Axente do Cambio no seu día
a día?
● O pensamento de que a acción individual non
aporta é moi limitante,
● Conflicto de valores das persoas entre economía
e sostibilidade, a sociedade considera que é
custoso a nivel económico cumprir coa Axenda
2030.
● Falta de compromiso das persoas por

Que fai un Axente do Cambio no seu día a día?
● Concienciar á comunidade universitaria e o resto da
poboación.
● Levar a cabo prácticas sostibles e compartilas co
resto da sociedade.
● Observar se se compren os ODS.
● Velar porque as universidades e o sector privado
cumpran coa Axenda 2030.Formarnos
continuamente e informar e educar as persoas sobre
a importancia da sostibilidade.

● Supermercados con exceso de embalaxes, falta de

comodidade.
● Desinformación
● Infraestruturas das cidades non favorecen a
mobilidade sostible.
produción local/sostible/responsable.
● Falta de actividades dende a administración
● Falta de axuda económica e social.
● A situación actual de estado de emerxencia
climática COVID-19 provoca o aumento e
desperdicio de embalaxes, materiais de un só uso
como luvas, mascaras, etc.

Reflexións dxs Axentes do Cambio na Xuntanza Dixital
Como sensiblizar a máis persoas para ser Axentes do
Cambio?
● Contar a experiencia propia do voluntariado
● Publicidade sobre Axenda 2030 e o propio
Programa de Voluntariado.
● Concienciar sobre a problemática real no planeta.
● Sensibilizar sobre como as nosas accións afectan
e teñen consecuencias directas sobre nós e sobre
o medio natural.
● Motivar as persoas para que contribúan a
reverter a situación de emerxencia climática.

SUXERENCIAS DOS/AS AXENTES DO CAMBIO
● Búsqueda de novos voluntarios/as para facer
máis divulgación e dar o salto fora da
universidade, por exemplo, a centros educativos.
● Realizar voluntariado fóra da Universidade, á
cidadanía.
● Evidenciar sobre efectos negativos de non coidar
o Planeta.
● Unir forzas para ter máis capacidade de
compartir coñecementos co mundo, buscando a
adhesión de novos grupos, colaboracións...

