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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.

//////////////////////////////
PROMOURE EL CREIXEMENT
ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU
I SOSTENIBLE, L’OCUPACIÓ PLENA
I PRODUCTIVA, I EL TREBALL DIGNE
PER A TOTHOM
Es tracta de crear llocs de treball dignes i
oportunitats econòmiques per a tothom.
Aquest objectiu ens commina a promoure les
activitats productives, el turisme sostenible,
l’ocupació digna, la creativitat i la innovació,
l’emprenedoria i les microempreses i pimes.
Demana d’incrementar la productivitat mitjançant
la diversificació, la modernització tecnològica i
la innovació. Però també requereix avançar cap a
una economia més desmaterialitzada i circular,
i assumir determinats compromisos socials, amb
l’ocupació de qualitat, amb la seguretat en la
feina i amb la inserció laboral, pensant sobretot
en les persones joves.
L’ús del recursos, tant en la producció com en
el consum, haurà de ser cada cop més eficient,
i caldrà procurar desvincular el creixement
econòmic de la degradació del medi ambient.

La importància de l’ODS 8
per als governs locals

Els governs locals poden generar
creixement i ocupació des de
la base mitjançant estratègies
de desenvolupament econòmic
que posin en valor i aprofitin les
oportunitats i els recursos exclusius
del municipi, garantint sempre els

drets i la protecció de les persones
a través d’entorns de treball segurs,
de la preservació dels ecosistemes
naturals i de l’equilibri territorial.

En aquesta aposta pel
desenvolupament local, els ens
locals han de promoure i ser
exemplars a l’hora d’afavorir feines
estables, unes condicions de treball
dignes, l’equitat laboral i salarial de
gènere, la integració dels joves i la
formació permanent.

Per això, els governs locals han
d’afavorir l’economia social,
promovent l’emprenedoria, les
petites empreses i el foment
de la innovació al propi
municipi, i prioritzant, també, el
desenvolupament de processos
industrials i tecnològics d’economia
circular orientats a la resiliència
del territori. També cal analitzar els
beneficis i els costos del turisme i
garantir que l’activitat en aquest
sector sigui sostenible per al
territori.

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

Impulsar un entorn que faciliti
a les empreses portar a
terme processos d’innovació
mitjançant la promoció de la
creativitat, les xarxes, l’esperit
emprenedor i la col·laboració
d’agents socials i econòmics.

Implementar una
gestió turística més
sostenible i potenciar
el patrimoni natural i
cultural del municipi.

Implementar nous models i
noves eines per progressar
en les polítiques públiques
per al desenvolupament
local.

Millorar la capacitació
i qualificació
professional de les
persones en situació
d’atur per afavorir una
major ocupabilitat.

Fomentar la creació
d’ocupació que ofereixi
oportunitats laborals
a persones en situació
d’atur, amb especial
atenció a les que viuen en
situació de vulnerabilitat
social.
Integrar l’economia
social i solidària
a les estratègies
i els instruments
de gestió de les
polítiques de
promoció econòmica
i ocupació.

Promocionar l’economia
circular aplicant-la dins
de la pròpia administració,
impulsant-la entre el teixit
empresarial i fomentant-la
entre el teixit social.

Què podem fer com a ciutadans
per contribuir-hi?
Vigileu la vostra salut en l’entorn laboral i reclameu les
millores necessàries.
Interesseu-vos per les actuacions de la vostra empresa
o organització en matèria d’economia circular i doneu-hi
suport.
Feu activitats de turisme sostenible: una manera de
viatjar pensant a cuidar el planeta i el territori que
visitarem. El nostre viatge sempre tindrà un impacte, i
podem fer que sigui positiu.
Doneu suport a les campanyes internacionals per
erradicar l’esclavitud moderna, el treball forçat, el tràfic
d’éssers humans i els matrimonis forçats.

PER SABER-NE MÉS
Recursos per a ens locals
CGLU - Aprendiendo sobre el ODS 8
https://www.youtube.com/watch?v=aMuQflp3aPU

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat - Guia
d’economia circular i verda
https://www.diba.cat/web/xarxasost/guia-sobre-economiacircular-i-verda

Diputació de Barcelona - Economies locals
https://www.diba.cat/web/economieslocals/inici

Diputació de Barcelona - Turisme
https://www.diba.cat/web/dturisme/gerencia

Diputació de Barcelona - Guia d’economia social i solidària per
a l’Administració local
https://llibreria.diba.cat/cat/ebook/guia-d-economia-social-isolidaria-per-a-l-administracio-local_55200

Recursos per a la ciutadania
Nacions Unides - Trabajo decente y crecimiento económico:
por qué es importante
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/
uploads/sites/3/2016/10/8_Spanish_Why_it_Matters.pdf

Entitats:
Ethical traveller
https://ethicaltraveler.org/
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