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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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ENFORTIR ELS MITJANS PER
IMPLEMENTAR I REVITALITZAR
L’ALIANÇA MUNDIAL PER AL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Els ODS impliquen tota la humanitat, ningú en
pot restar al marge. Per assolir-los cal un ferm
compromís global a través de la cooperació
internacional i les aliances que permetin endegar
noves dinàmiques per a unes relacions justes,
perdurables i equitatives. L’ODS 17 està dedicat
als mitjans necessaris per assolir tots els altres
objectius.
Els països més avançats han de donar suport
a aquells que ho estan menys, prenent com a
referència l’aportació del 0,7 % dels ingressos
propis, tot i que, sovint, el suport més útil pot
adoptar la forma de transferència de tecnologia.
És bàsic promoure la cooperació regional i
internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en
matèria de ciència i innovació.
Cada país, regió o ciutat ha de formalitzar un
compromís creïble amb l’Agenda 2030, sostingut
en aliances eficaces entre els actors públics, el
sector empresarial privat i la societat organitzada.

La importància de l’ODS 17
per als governs locals

Fa més d’un segle que els ens locals
col·laboren internacionalment com
a part d’un moviment municipal
mundial. Recordem que és a escala
local on s’afronten dificultats clau
com la reducció de la pobresa i el
desenvolupament sostenible.

Molts ajuntaments de la demarcació
de Barcelona contribueixen a aquest
ODS amb accions de cooperació
al desenvolupament, promovent
el comerç just o mancomunant
compres i serveis.

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

Executar projectes de cooperació
al desenvolupament que impliquin
l’establiment de relacions estables
i horitzontals de treball amb un o
més municipis, consells provincials
o equivalents d’un país en
desenvolupament.
Formalitzar un compromís
ferm per a l’assoliment de
l’Agenda 2030, donar-lo
a conèixer i implicarhi l’equip municipal, la
ciutadania i tots els
agents del territori.

Buscar sinergies entre
diferents organitzacions
del territori (ONG,
sector privat, altres
administracions,
ciutadania organitzada,
etc.). Compartir
coneixements, experiència,
tecnologia i recursos.

Fomentar serveis
mancomunats entre
municipis petits propers
per millorar el propi servei
i la gestió i aconseguir un
estalvi de recursos.

Fomentar la cultura de
treball transversal entre els
departaments i els diferents
equips del propi ajuntament.
La transversalitat, tret definitori
de l’Agenda 2030, respon a
les noves demandes socials
i polítiques públiques que no
depenen d’un sol departament.
Fomentar la
responsabilitat social
de les empreses respecte
a projectes relacionats
amb el desenvolupament
sostenible als països en
desenvolupament.
Fomentar activitats
de treball en equip i
de cooperació a les
escoles i en altres
espais educatius.

Establir instruments que
permetin mesurar els
progressos aconseguits en
matèria de desenvolupament
sostenible.

Què podem fer com a ciutadans
per contribuir-hi?
Col·laboreu amb organitzacions de diferents països amb
les quals compartiu objectius.
Impliqueu-vos i participeu en les iniciatives relacionades
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i
l’Agenda 2030 que s’organitzin al vostre municipi.
Compartiu activitats i iniciatives entre tots els membres
de la família, del veïnat o del municipi.
Fomenteu les activitats en equip i la col·laboració en els
vostres fills i filles.

PER SABER-NE MÉS
Recursos per a ens locals
Diputació de Barcelona - Cooperació al desenvolupament
https://www.diba.cat/web/ri/cooperacio_desenvolupament

Recursos per a la ciutadania
Nacions Unides - Alianzas: ¿por qué son importantes?
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/
uploads/sites/3/2016/10/17_Spanish_Why_it_Matters.pdf
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