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Introducció
El setembre de 2015, i amb l’acord històric de 193 països,
l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i els seus
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com a
instrument global amb un ampli abast i una importància
sense precedents.
L’Agenda 2030 pretén redundar en benefici de tothom i es
compromet a no deixar ningú enrere i arribar a totes les
persones amb necessitats o marginades, siguin on siguin, per
tal de respondre als seus problemes i vulnerabilitats. Aquest
és un dels fonaments més importants d’aquesta ambiciosa i
transformadora Agenda, dels seus 17 ODS i de les 169 fites.
Com a compromís mundial, busca que tots els estats
es proposin fermament posar fi a la pobresa i la fam,
a combatre les desigualtats, protegir els drets humans,
especialment de les persones més excloses i de
major vulnerabilitat, promoure la igualtat de gènere i
l’empoderament de les dones i les nenes, construir societats
pacífiques, justes i inclusives i garantir una protecció
resilient del planeta i dels seus recursos naturals.
Els ODS són disset objectius de caràcter ambiental, social
i econòmic que guien la implementació de l’Agenda 2030.
Tots els objectius estan molt relacionats: per avançar en un
cal avançar també en d’altres. Volen ser unes fites concises,
fàcils de comunicar, orientades a l’acció i aplicables a tots
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els països. Per altra banda, incideixen en cinc esferes
d’importància crítica de l’Agenda, les anomenades 5 P:
Persones (People), Pau (Peace), Planeta (Planet), Prosperitat
(Prosperity) i Aliances (Partnership).
Els governs locals són al centre de l’Agenda 2030 ja que,
més enllà de l’Objectiu 11 sobre les ciutats i comunitats
sostenibles, tots els ODS tenen metes que apel.len
directament a les responsabilitats locals. En aquest sentit,
la localització és el procés que té en compte el context
subnacional en el compliment de l’Agenda, des de la
definició dels objectius, la incidència i la sensibilització,
fins a la implementació i l’ús d’indicadors per mesurar
i avaluar el procés. Localitzar no significa un canvi
radical, sinó una oportunitat per reorientar les prioritats
i polítiques locals, i demostrar el paper dels municipis en
la reducció de desigualtats i en l’assoliment dels ODS a
escala nacional i global.
Amb aquest document, volem donar a conèixer els
17 ODS de l’Agenda 2030 i, especialment, fer referència
a l’important paper que els governs locals i la ciutadania
han de tenir per implementar-la. Per això, el document
aporta alguns recursos i eines que poden ajudar en
l’assoliment dels ODS i dona idees a la ciutadania
a l’hora d’implicar-s’hi.
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ERRADICAR LA POBRESA A TOT
EL MÓN EN TOTES LES SEVES
FORMES

Aquest ODS ens commina a erradicar la
pobresa extrema i reduir la proporció de
persones de totes les edats que viuen en
la pobresa garantint un accés universal a
recursos i a serveis bàsics com l’habitatge,
l’energia, l’assistència sanitària o les
tecnologies, així com també fomentar
la resiliència de les persones pobres
i vulnerables davant les situacions de crisi
o desastres.

La importància de l’ODS 1
per als governs locals

Els ens locals són els més ben situats
per identificar les persones més
desfavorides, així com els recursos
i serveis per ajudar-les. A més, les
seves responsabilitats pel que fa
a serveis bàsics, com l’aigua i el
sanejament, els converteixen en
socis clau per assolir aquest ODS.

Finalment, són l’actor públic
per antonomàsia per impulsar
estratègies de desenvolupament
local que creïn llocs de treball i
per fer que les seves comunitats
siguin prou resilients per afrontar
eventuals commocions o desastres.

Molts ajuntaments de la demarcació
de Barcelona contribueixen a aquest
ODS amb accions redistributives en
benefici dels barris i les poblacions
vulnerables, actuacions contra
la pobresa energètica o creant
horts socials per a la inclusió de
persones vulnerables.

Què podem fer des dels ens locals
per a l’assoliment d’aquest ODS?

Invertir en recursos
per a emergències
residencials.

Aportar recursos
per combatre el
sensellarisme.

Incorporar clàusules
per garantir els
drets energètics en
els contractes de
subministrament
elèctric.

Implantar mesures
per combatre la
pobresa energètica.

Implementar accions
de millora contínua als
serveis socials bàsics.
Fomentar la
creació d’horts
socials.

Incorporar mesures
en plans de barris
per assegurar
habitatges dignes.
Implementar plans
d’acció comunitària
inclusiva.

Impulsar auditories
energètiques i de diagnosi
social a les llars.

Fer formació i sensibilització
ciutadana en hàbits de
consum eficients.

Què podem fer com a ciutadans
per contribuir-hi?
Dediqueu part del vostre temps a col·laborar amb
organitzacions que lluitin contra la pobresa, aquí o al
tercer món.
Mobilitzeu persones del vostre entorn per tal que
s’impliquin en la lluita contra la pobresa i actuïn d’agent
multiplicador.
Participeu en la Setmana Europea contra la Pobresa
Energètica.
Analitzeu els vostres hàbits de consum i feu un consum
responsable.
Adquiriu productes de comerç just.

PER SABER-NE MÉS

Recursos per a ens locals
Nacions Unides - ODS 1: Fi de la pobresa
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/

Diputació de Barcelona - Programa «Passa l’energia!»
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/passaenergia

Diputació de Barcelona - Targeta moneder d’impacte social
https://www.diba.cat/web/benestar/targeta-moneder

Diputació de Barcelona - SIDH: Servei d’Intermediació en Deutes
de l’Habitatge
https://www.diba.cat/web/benestar/sidh1?p_p_

Recursos per a la ciutadania
Nacions Unides - Fin de la pobreza: por qué es importante
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/
uploads/sites/3/2016/10/1_Spanish_Why_it_Matters.pdf

Generalitat de Catalunya - Guia de pobresa energètica
http://web.gencat.cat/web/shared/GENCAT/que_cal_fer_si/
serveis_centrals/que_fer_quan_especials/queferquan/pobresaenergetica/GUIA-POBRESA-ENERGETICA-doc_10638282_1.pdf

Entitats:
Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar
https://sensellarisme.cat/ca/entitats/
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