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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.

consum
i producció
responsables

//////////////////////////////
GARANTIR MODALITATS
DE CONSUM I PRODUCCIÓ
SOSTENIBLES

Es tracta de reduir el nostre impacte sobre el
planeta produint i consumint només allò que
necessitem.
L’ODS 12 posa el focus en la promoció de la gestió
sostenible i de l’ús eficient dels recursos naturals,
en la reducció de la generació de residus i del
malbaratament d’aliments, i en el foment de la
gestió ecològicament racional dels productes
químics en les pràctiques de producció i consum.
Aquest ODS aspira a garantir una gestió correcta
dels residus inevitables, sobretot dels que són
tòxics. Pel que fa a les empreses, especialment a
les grans i a les transnacionals, se’ls demana que
actuïn de forma més sostenible i transparent. Els
poders públics també poden fer-hi molt, a través
de les seves polítiques fiscals i de contractació,
i d’impuls a la conscienciació social sobre
desenvolupament i estils de vida sostenibles.

La importància de l’ODS 12
per als governs locals

Atès que és el nivell de govern
més proper a la ciutadania, els
ens locals estan en la millor
situació per dotar les persones dels
coneixements i les eines necessàries
per reduir el seu impacte ambiental.

Amb relació al malbaratament
d’aliments, els ens locals poden
actuar sobre els productors, els
consumidors i les diverses etapes
del cicle alimentari, especialment
als menjadors dels equipaments
públics. També poden sensibilitzar i

Els governs locals poden treballar
per garantir que el turisme creï llocs
de treball i fomenti la cultura local
mentre es limiten els residus i les
emissions de carboni que pugui
ocasionar.

formar la ciutadania i les empreses
del territori perquè practiquin
patrons de consum més sostenibles
i evitin la generació de residus a
través de la prevenció, la reducció,
el reciclatge i la reutilització.
D’altra banda, poden incloure
criteris en les licitacions que tinguin
en compte la gestió dels residus
i les emissions de carboni dels
potencials proveïdors, així com
altres criteris basats en la compra
pública sostenible.

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

Prioritzar l’economia circular i el
consum responsable i local com a
primera fase del cicle dels aliments,
i prestar suport als productors i
al comerç local per tal d’afavorir
aquestes estratègies.
Instal·lar els contenidors
de residus necessaris en
funció de l’activitat de
l’equipament municipal.
Han de ser accessibles
i estar convenientment
senyalitzats per tal
d’informar i sensibilitzar
sobre el seu ús correcte.

Promoure accions per informar i
sensibilitzar la ciutadania sobre
el cicle dels aliments i esdevenir
exemple, com a prescriptors, de
bones pràctiques als menjadors
escolars i als equipaments.
Establir en cada
equipament àrees
d’aportació de recollida
de residus coherents amb
el sistema de recollida
municipal.

Fomentar l’existència
d’establiments
especialitzats en la
reparació d’objectes
i aparells, així com
la creació de xarxes
d’intercanvi al municipi.

Organitzar accions de sensibilització
a través d’actuacions de recollida
de residus abocats il·legalment als
boscos, les platges, els marges de
rius, etc., i participar anualment en la
Setmana Europea de la Prevenció de
Residus («Let’s clean up Europe»).

Fomentar l’autocompostatge
en municipis rurals, nuclis amb
poca població, urbanitzacions
i cases aïllades, etc., com una
via adequada per gestionar la
matèria orgànica.

Què podem fer com a ciutadans
per contribuir-hi?
Informeu-vos i sigueu conscients de les conseqüències
ecològiques, econòmiques i socials de les vostres
compres.
Doneu una segona vida als objectes abans de desfer-vosen: els podeu donar, arreglar, vendre o reparar.
Utilitzeu un criteri de proximitat a l’hora de comprar: com
més a prop s’hagi produït o elaborat el bé de consum,
més fomentarem l’economia local i menys energia
contaminant s’haurà fet servir per fer-nos arribar el
producte.
Utilitzeu el compostatge casolà (autocompostatge)
per tractar els residus orgànics (restes de menjar i del
jardí) a casa vostra per tal d’obtenir un adob que després
podreu utilitzar per nodrir les plantes.
Participeu en espais d’intercanvi d’objectes de segona
mà entre particulars: podeu portar-hi el que no
necessiteu i endur-vos-en allò que us faci falta.

PER SABER-NE MÉS
Recursos per a ens locals
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat - Setmana
Europea de la Prevenció de Residus
https://www.diba.cat/web/xarxasost/prevencio-de-residus

Procura + Guia per a la compra pública sostenible
http://www.ajsosteniblebcn.cat/manual_procura-_catala_9494.pdf

Diputació de Barcelona - Entorn urbà i salut. Gestió de residus
https://www.diba.cat/web/entorn-urba-i-salut/gestio-dels-residus

Diputació de Barcelona - Activitats de sensibilització en consum
responsable
https://www.diba.cat/web/consum/oferta-sectorial

Recursos per a la ciutadania
Generalitat de Catalunya - Campanya «Fes-lo nou de nou»
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/
campanyes/feslonodenou/

Diputació de Barcelona- Recursos per a les persones
consumidores
https://www.diba.cat/web/consum/ciutadania

Ajuntament de Barcelona - Una dieta baixa en CO2 és possible

https://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol/sites/default/
files/aliments_km_0.pdf

Ajuntament de Barcelona - Consum col·laboratiu
https://www.barcelonesjove.net/area/la-teva-economia/consumcol%C2%B7laboratiu

Campanya «Let’s clean up Europe 2018» - Vídeo promocional
https://www.youtube.com/watch?v=12chE3CEtUc

Ajuntament de Barcelona - Recursos per a un consum responsable
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/
espai-consum-responsable
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