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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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CONSERVAR I UTILITZAR DE
FORMA SOSTENIBLE ELS OCEANS,
ELS MARS I ELS RECURSOS MARINS
PER AL DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
Els oceans, per la seva composició i
característiques, garanteixen l’estabilitat
climàtica i permeten que la Terra sigui un planeta
habitable.
A més, proveeixen d’aliments i altres productes
la meitat de la població del món. Tot i això, les
grans masses d’aigua, mars i oceans, es veuen
sotmeses a una intensa pressió. Els oceans reben
grans quantitats de contaminants, sobretot des de
terra ferma (químics, sobretot de l’agricultura, i
tot tipus de plàstics, entre d’altres), i pateixen una
sobreexplotació dels recursos pesquers.
L’ODS 14 aborda els greus problemes que afecten
els mars i els oceans. Es tracta de protegir i
gestionar de manera sostenible els ecosistemes
marins i costaners, amb la perspectiva de
conservar almenys el 10 % de totes aquestes
àrees. D’altra banda, s’ha de poder preservar la
pesca impulsant sistemes pesquers que fomentin
la capacitat de regeneració dels ecosistemes.

La importància de l’ODS 14
per als governs locals

Gairebé el 80 % de la contaminació
dels oceans procedeix d’activitats
terrestres. Moltes ciutats
costaneres, entre les quals la
majoria de les grans ciutats del
planeta, hi llencen aigües negres,
abocaments industrials i altres
aigües residuals directament. Però
la protecció de costes i oceans no

és tan sols responsabilitat de les
ciutats costaneres; també la pot
afectar l’abocament de residus
industrials a les conques dels rius.

Els sistemes urbans de sanejament
i la gestió dels residus sòlids
són fonamentals per reduir
la contaminació de les zones
costaneres. A més, aquestes àrees
han de complir normatives de
planificació i construcció que
impedeixin edificar en zones
inadequades de la costa.

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

Prevenir l’arribada de
microplàstics al mar i
l’increment de la brossa
marina.
Impulsar campanyes
d’educació i conscienciació
sobre els efectes dels residus
en l’entorn marí i costaner.
Netejar, naturalitzar i
mantenir l’ecosistema
propi de les lleres de
les rieres i els torrents
que desemboquen al
mar.
Fomentar la recollida
selectiva de residus,
començant per
separar la recollida
d’envasos i el rebuig
a la zona de banys.
Instal·lar boies ecològiques
o biòtops artificials per
preservar i incentivar la flora
i fauna marines i contribuir a
augmentar la biodiversitat
dels ecosistemes.

Implantar projectes de
naturalització de les platges:
instal·lar sistemes dunars, eliminar
plantes invasores i exòtiques,
i delimitar les zones de bany i
esbarjo i les zones de protecció
dunar de manera que es faci
compatible l’ús recreatiu amb l’ús
natural de la zona.
Minimitzar l’ús
d’utensilis de
plàstic i poliestirè.
Fer una gestió
transversal de les
platges com a element
vertebrador de la
infraestructura blava:
respectar els períodes
de nidificació de les
aus, fer neteja manual
en zones protegides o
dur a terme un protocol
de recollida de residus
posttemporal.

Què podem fer com a ciutadans
per contribuir-hi?
Canvieu els vostres hàbits del dia a dia per reduir el
consum de plàstics i cercar alternatives.
Consumiu peix sostenible i doneu suport a iniciatives de
pesca sostenible (la que es pot mantenir indefinidament
sense comprometre la viabilitat de la població
de l’espècie objectiu ni de la resta d’espècies de
l’ecosistema) com a futur per als oceans i per a les
comunitats pesqueres.
Limiteu la vostra petjada de carboni: l’oceà absorbeix
més del 25 % de les emissions de diòxid de carboni
dels humans, fet que porta a l’acidificació de l’oceà, un
fenomen que perjudica moltes espècies marines.
No compreu objectes com joieria de corals, ornaments
d’estrelles de mar o articles provinents de tortugues,
taurons o balenes. La flora i la fauna hi són per observarles al lloc que visiteu, no per adornar el saló de casa
vostra.
Impliqueu-vos en iniciatives per cuidar i netejar les
platges: tan important és no deixar els nostres residus a
la platja com recollir els que ens hi trobem, encara que
no siguin nostres.
Feu costat a alguna organització que salvi la vida
marina: molts instituts i organitzacions estan lluitant
cada dia per salvar els oceans i la vida marina salvatge.

PER SABER-NE MÉS
Recursos per a ens locals
Generalitat de Catalunya - Estratègia marítima de Catalunya
2030
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/08-pesca/politicamaritima/enllacos-documents/fitxers-binaris/ESTRATEGIAMARITIMA-2030-Pla-2018-2021_CATALA.pdf

Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible - Una mar de canvis
http://cads.gencat.cat/ca/detalls/detallnoticia/Una-mar-decanvis-nou-informe-del-CADS-per-avancar-vers-una-gestiosostenible-del-medi-mari-i-costaner

Diputació de Barcelona - ODS 14. Xarxa de Ciutats i Pobles cap
a la Sostenibilitat
https://www.diba.cat/web/xarxasost/ods-14-vida-submarina

Diputació de Barcelona - Centre d’Estudis del Mar
https://www.diba.cat/web/cem/

Diputació de Barcelona - Platges del litoral barceloní
https://www.diba.cat/web/salutpublica/
platgesdellitoralbarceloni/default

Recursos per a la ciutadania
Nacions Unides - Vídeo: La importancia de los océanos
https://www.youtube.com/watch?v=Wy8i-iRZQdo&feature=youtu.be

Nacions Unides - Vida submarina: ¿por qué es importante?
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/
uploads/sites/3/2016/10/14_Spanish_Why_it_Matters.pdf

Nacions Unides - Dia Mundial dels Oceans
https://unworldoceansday.org/

Diputació de Barcelona - Cuida les platges i cuida’t tu!
https://www.diba.cat/web/platges/

Greenpeace - Com arriba el plàstic als oceans
https://es.greenpeace.org/ca/trabajamos-en/consumismo/
plasticos/como-llega-el-plastico-a-los-oceanos-y-que-sucedeentonces/
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