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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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GARANTIR LA DISPONIBILITAT
I UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DE
L’AIGUA I DE LES CONDICIONS
DE SANEJAMENT PER A TOTES
LES PERSONES
Es tracta de garantir que tothom tingui
accés a aigua potable i a instal·lacions
sanitàries.
Aquest ODS demana l’accés a l’aigua
potable, com també el sanejament i
la gestió d’ecosistemes d’aigua dolça,
essencials per a la salut humana, la
sostenibilitat ambiental i la prosperitat
econòmica. Promou l’accés universal,
equitatiu i a un preu assequible a l’aigua
potable i als serveis de sanejament
i higiene adequats. D’altra banda, es
tracta de millorar la qualitat de l’aigua
i augmentar-ne substancialment el
reciclatge i la reutilització en condicions
de seguretat, així com d’utilitzar de manera
eficient els recursos hídrics.

La importància de l’ODS 6
per als governs locals
L’abastiment d’aigua potable
i de sanejament acostuma
a ser responsabilitat dels ens
locals, i depèn de l’eficàcia
de la governança i de la gestió
municipal que se’n faci.

De vegades la gestió
integrada dels recursos
hídrics requereix la
cooperació entre municipis
i regions frontereres. Així
mateix, els ens locals es
troben en una situació
immillorable per fomentar
una gestió participativa de
l’aigua i del sanejament.

En moltes ciutats, la principal dificultat
és la manca d’accés als serveis bàsics
en els assentaments irregulars o els alts
preus de l’aigua i la manca de control de
proveïdors privats. Els governs locals
tenen un paper essencial per garantir la
qualitat de l’aigua, adoptant mesures
de protecció ambiental i gestionant de
manera sostenible els residus.

MÉS DEL
80 %
DE LES AIGÜES
RESIDUALS
RESULTANTS DE
LES ACTIVITATS
HUMANES
S’ABOQUEN ALS
RIUS O AL MAR
SENSE
L’ELIMINACIÓ
DE LA
CONTAMINACIÓ.

DE PERSONES NO TENEN
ACCÉS A SERVEIS BÀSICS
DE SANEJAMENT, COM
BANYS O LATRINES.

L’AIGUA
CONTAMINADA
EMMALALTEIX
MIL MILIONS
DE PERSONES
A L’ANY.

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

Implantar sistemes
de gestió sostenible
de l’aigua (reducció
del consum).

Oferir formació
interna en consum
sostenible
d’aigua.

Treballar per una
gestió pública i
participativa
de l’aigua.

Recuperar els
entorns fluvials.

Integrar els Principis
Rectors sobre Drets
Humans.

Formar els proveïdors
i incloure clàusules
relacionades en els
plecs de contractació
pública.

Dur a terme campanyes o
activitats de sensibilització
ciutadana (Dia Mundial de
l’Aigua, etc.).

Què podem fer com a ciutadans
per contribuir-hi?
Netegeu la casa amb productes suaus per al medi
ambient.
Reutilitzeu l’aigua de rentar verdures per regar, l’aigua
d’espera de l’escalfador per fregar el terra...
Utilitzeu l’aigua de la pluja per regar les plantes.
Escombreu abans de fregar el terra; evitareu que la pols
de casa, molt carregada de metalls pesants, acabi a les
aigües.
Optimitzeu l’ús de la rentadora: carregueu-la totalment
abans d’engegar-la.
Aprofiteu les mesures estalviadores que tingueu a casa,
com el WC amb doble botó.
Instal·leu airejadors de cabal a les aixetes.
No llenceu pintures, olis o restes de productes químics
per l’aigüera o el WC.

PER SABER-NE MÉS
Recursos per a ens locals
Nacions Unides - Dia Mundial de l’Aigua
https://www.worldwaterday.org/

UNESCO - Garantizar el suministro de agua
https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua

Agència Catalana de l’Aigua
http://aca.gencat.cat/ca/inici

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat - ODS 6
https://www.diba.cat/web/xarxasost/ods-6-aigua-neta-isanejament

Diputació de Barcelona - Aigües de consum humà
https://www.diba.cat/web/salutpublica/aigues_consum_huma

Diputació de Barcelona - Programa «Va d’aigua»
https://www.diba.cat/web/mediambient/va-d-aigua

Vídeo molt bàsic per explicar d’on ve l’aigua de l’aixeta
i el paper dels governs locals
https://youtu.be/u_pHfeYp6Fk

Recursos per a la ciutadania
Diputació de Barcelona - Guia per a l’estalvi d’aigua domèstica
https://www.diba.cat/documents/63810/508804/xarxasost-pdfGuiaestalviaigua09-pdf.pdf

Diputació de Barcelona - Com pots estalviar aigua a la llar
https://www.diba.cat/documents/167269/66698016/quadriptic_
aigua_v3.pdf/6bf4afab-78c7-4df6-a7f1-d438ba27a863

I per saber el que consumiu... feu servir la calculadora
de l’estalvi d’aigua
https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa/-/calculadoraconsum-d-aigua
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