E X P O S I C I Ó
ELS ODS DELS BALEÀRICS

Un món millor
És constant sentir referències a un món millor, al benestar social, al canvi climàtic...i, de fet, han esdevingut protagonistes, entre altres, de les notícies
dels darrers anys. S’ha començat a parlar de l’agenda 2030 i dels seus Objectius de Desenvolupament Sostenible, però ha tengut poc ressò, sobretot vist
com esteim passant l’any 2020. Sense dubte, hem de treballar per a un món millor, i l’experiència d’aquest any ens ha de servir per adornar-nos que, tan
sols junts i amb força, ens en sortirem. Per això és important marcar-se objectius per a un futur no molt llunyà, metes a les quals hem d’arribar perquè
el món no camini cap a la seva destrucció, sinó que avanci constantment cap a un manteniment sostenible. Aquesta és la finalitat dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
Davant d’ aquesta aventura, l’art i els artistes no es poden quedar al marge, sobretot si a través de les seves obres poden conscienciar-nos per a aconseguir
un món millor. Benvingudes siguin! Aquesta exposició que presentam avui pretén això: mostrar la visió que cada un dels divuit artistes té d’aquest conjunt
d’objectius o d’un d’aquests en concret. Si, a més a més, la mirada a les seves obres serveix perquè prenguem un poc més de consciència que el món es
pot arreglar sempre que tots hi facem feina, serà tot un èxit. I, si també serveix per motivar els espectadors de les obres artístiques, haurà valgut la pena.
Els ODS dels Baleàrics és la tercera exposició col·lectiva fruit de la col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Participació i Igualtat i la Fundació Balearia
i, com les anteriors, neix per crear ponts culturals entre les diferents terres mediterrànies, per a ser un lloc de trobada dels artistes illencs, llevantins i nordafricans. Aquests ponts se fan cada vegada més llargs, més amples i permeten un contacte més estret entre els artistes separats per la mar. I ara, a més,
aquestes exposicions han arribat a ser un punt d’encontre, ja no només per artistes, sinó també pels espectadors mediterranis.
Aquí vos presentam una ampla mostra de devuit artistes que han reflexionat sobre els ODS i que avui ens en mostren el resultat. Esperem que serveixin
per donar a conèixer més aquests objectius i no només això, sinó també per fer-los nostres i per conscienciar-nos que hem de treballar perquè es puguin
complir i així el món avanci cada dia cap a un futur millor, més saludable.
No puc deixar d’agrair a tots els artistes la seva participació en aquest projecte, a tots els ajuntaments l’ajuda per dur-lo a terme...en definitiva, a totes
aquelles persones que, d’alguna manera, fan possible que aquestes exposicions siguin una realitat. I esper que tots els que vegeu la present, ens
acompanyeu en aquesta aventura cap a un món millor.
Que la recerca d’aquest món més sostenible guiï les nostres passes i ens dugui a deixar-ne un de molt millor de com el trobàrem, crec que tots ho
agrairem.
Antoni Torres Martorell
Baix el lledoner, agost 2020

ARTISTES
1 FI DE LA POBRESA – LUIS MARAVER (MALLORCA)
2 FAM ZERO – FLORIT NIN (MENORCA)
3 SALUT I BENESTAR – BEATRIZ POLO (MALLORCA)
4 EDUCACIÓ DE QUALITAT – GABRIELA SEGUÍ (MALLORCA)
5 IGUALTAT DE GÉNERE – ESTHER OLONDRIZ (MALLORCA)
6 AIGUA NETA I SANEJAMENT – HASNA KHADIR (ALGÈRIA )
7 ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT – ANNA CARRERAS (MENORCA)
8 TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC – RAMON COMPANY (MALLORCA)
9 INDÚSTRIA , INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA – JOSE CARLOS BONET (EIVISSA)
10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS – EMPAR BOIX (VALÈNCIA)
11 CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES – JULIA FRAGUA (EIVISSA)
12 PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES – NATALIA RIBES HANKINS (ALACANT)
13 ACCIÓ PEL CLIMA – FERNANDO SEGUI (ALACANT)
14 VIDA SUBMARINA – JOAN PASCUAL ROCA (MALLORCA)
15 VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES - JORGE CABRAL (MALLORCA)
16 PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES – MAR AMPLE (FORMENTERA)
17 ALIANCES PER A ACONSEGUIR ELS OBJECTIU – MIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ (EIVISSA)

HORARI
Dimarts a divendres de 17:00 a 20:00h.
Dissabte de 10:00 a 13:30h.

18 INSTALACIÓ MEDUSES - FRANCESC RAMIS (MALLORCA)

Del 6 al 30 de novembre de 2020
Museu d’Art Contemporani
Pego CARRER HOSPITAL, 2

CONSELLERÍA
PRESIDÈNCIA
CULTURA I IGUALTAT

