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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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PROTEGIR, RESTAURAR I PROMOURE
L’ÚS SOSTENIBLE DELS ECOSISTEMES
TERRESTRES, ATURAR I REVERTIR LA
DEGRADACIÓ DEL SÒL I ATURAR LA
PÈRDUA DE LA BIODIVERSITAT
Els ecosistemes terrestres garanteixen el
funcionament del planeta i l’equilibri de tots els
cicles naturals, i aporten serveis que beneficien
tots els éssers vius (aire net, retenció de les aigües,
proveïment d’aliment, etc.).
L’ODS 15 tracta de la conservació, la restauració
i l’ús sostenible d’aquests ecosistemes i els
d’aigua dolça, i es preocupa especialment pels
sòls degradats, pels boscos i pels ecosistemes
de muntanya. Aturar la destrucció dels hàbitats
naturals i renaturalitzar espais de les ciutats
resulta imprescindible per preservar la
biodiversitat, que és l’altra gran fita d’aquest
objectiu.
Per preservar els ecosistemes terrestres és
necessari conèixer-los bé, incorporar la gestió
ecosistèmica en la planificació del territori amb
una visió holística i interconnectada, així com
protegir les espècies amenaçades i garantir una
bona gestió dels espais protegits.
A més, cal revertir la degradació dels ecosistemes
(desertització, etc.) i prendre mesures per evitar
el tràfic d’espècies i la introducció d’espècies
invasores.

La importància de l’ODS 15
per als governs locals

Els ens locals, com a administració
més propera als ciutadans, poden
tenir un paper important com a
dinamitzadors i promotors de
la conservació del patrimoni
natural del municipi. Alhora, tenen
característiques apropiades per
promoure l’acostament i el contacte
quotidià amb la natura com a
actiu de salut: el bon coneixement
del territori, la proximitat a les
persones, la capacitat de gestió
integral i les competències en
àmbits com el medi ambient, la
salut i l’atenció ciutadana.

D’altra banda, gestionar el verd
a les ciutats i als pobles és una
pràctica que aporta beneficis
remarcables, tant si es tracta
d’espais públics com privats. En
conjunt, els espais verds permeten
una interacció especial amb la
natura i són un actiu bàsic a favor
d’una vida urbana de qualitat.

La conservació de la biodiversitat
ha de constituir una part important
de les estratègies de planificació
i desenvolupament urbà. Sovint
conservar-la requereix la cooperació
entre municipis d’un mateix territori
per crear, per exemple, corredors de
fauna i biodiversitat.

Entre aquests actius, el
reconeixement i la promoció de
la biodiversitat en l’entorn urbà,
especialment la que es troba als
espais verds, és sovint l’única
oportunitat de contacte dels
ciutadans amb la natura i aporta
uns beneficis ambientals i socials
que són bàsics per a la millora de
la qualitat de vida i el benestar a
les ciutats i als pobles.

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

Promoure la conservació i la
millora del patrimoni natural
del municipi i evitar la pèrdua
d’espècies i hàbitats.
Instal·lar elements per a la
renaturalització d’espais
urbans per crear refugis
climàtics, per al foment de
la biodiversitat (caixes niu,
hotels d’insectes, basses
naturalitzades, etc.).
Implicar la ciutadania
demanant la seva
col·laboració a través
de la instal·lació de
refugis de fauna i flora
als balcons.
Plantar als escocells
dels arbres.
Substituir la gespa
per prats naturals.

Augmentar el coneixement
dels parcs i altres espais verds
municipals mitjançant itineraris
botànics, propostes educatives,
guies, etc.

Identificar les espècies
que requereixen un suport
especial i emprendre
accions per protegir-les.

Naturalitzar els patis de
les escoles i altres espais
d’ús comunitari.

Què podem fer com a ciutadans
per contribuir-hi?
Conegueu els animals que podeu trobar més fàcilment
al vostre voltant: la majoria d’aquestes espècies estan
protegides per la llei, fet que comporta que els ciutadans
tinguem uns deures especials envers aquests animals.
Feu compostatge casolà, que enriqueix el sòl, afavoreix
la diversitat i redueix la necessitat d’utilitzar fertilitzants
químics.
Consumiu productes de temporada: més bons, més
econòmics i més respectuosos amb el medi ambient.
Eviteu l’ús de pesticides i productes tòxics que puguin
anar a parar als rius i llacs, ja que provoquen danys a la
flora i la fauna.

PER SABER-NE MÉS
Recursos per a ens locals
Diputació de Barcelona - Guia del verd urbà
https://verd-urba.diba.cat/

Diputació de Barcelona - Guia Renaturalització de la ciutat
https://llibreria.diba.cat/cat/libro/renaturalitzacio-de-laciutat_61788

Diputació de Barcelona - Guia d’espècies exòtiques invasores
d’ambients fluvials
https://www.diba.cat/web/mediambient/guia-d-especiesexotiques

Recursos per a la ciutadania
Nacions Unides - Vida de ecosistemas terrestres: por qué
es importante
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/
uploads/sites/3/2016/10/15_Spanish_Why_it_Matters.pdf

Generalitat de Catalunya - Autocompostatge
http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/recollida_
selectiva/residus_municipals/materia_organica_form_-_fv/
lautocompostatge

Generalitat de Catalunya - Consells per potenciar la
biodiversitat urbana
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_
dactuacio/patrimoni_natural/fauna_salvatge_autoctona/fauna_
urbana/mes_informacio/divulgacio/triptic.pdf

Ajuntament de Barcelona - Guia per a l’urbanita sostenible
https://bcnsostenible.cat/web/noticia/guia-per-lurbanitasostenible-consells-per-augmentar-la-biodiversitat
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