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Introducció a l’Agenda 2030 i els ODS
► Vint-i-cinc anys d’evolució:

o Al món.

o A Catalunya.

o A Barcelona.

► Agenda 2030:

o 3 dimensions.

o 5 esferes.

o 7 principis.

o 17 objectius i 169 fites.

o 232 indicadors.

► Localització de l’Agenda 2030.

► Conclusions.
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o Procés de globalització i difusió informativa dels Mitjans de comunicació i les TIC.

o Beneficis a curt termini, a nivell de reputació i imatge corporativa.

o Codis de conducta i voluntarietat.

o Accions socials i comunicatives, sense canvis organitzatius ni estratègics. 



Vint-i-cinc anys d’evolució: al món

► Dècada dels vuitanta del segle XX:

o Procés de globalització i difusió informativa dels Mitjans de comunicació i les TIC.

o Beneficis a curt termini, a nivell de reputació i imatge corporativa.

o Codis de conducta i voluntarietat.

o Accions socials i comunicatives, sense canvis organitzatius ni estratègics. 

► Informe Brundtland (Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament, 1987).

“El desenvolupament sostenible és la satisfacció de les necessitats del present sense comprometre la 

capacitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats”. 



Vint-i-cinc anys d’evolució: al món

► Finals del segle XX:

o Problemes socials, econòmics i mediambientals.

o Gran preocupació entre els organismes públics.

o Successió d’iniciatives que han derivat en una sensibilització i un marc legislatiu.

o Vint-i-cinc anys d’evolució.



Vint-i-cinc anys d’evolució: al món

► Finals del segle XX:

o Problemes socials, econòmics i mediambientals.

o Gran preocupació entre els organismes públics.

o Successió d’iniciatives que han derivat en una sensibilització i un marc legislatiu.
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“La sostenibilitat és la satisfacció de les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les 

generacions futures de satisfer les seves, garantint l’equilibri entre el creixement econòmic, la cura del medi 

ambient i el benestar social”.



Vint-i-cinc anys d’evolució: al món

► Pacte Mundial de Nacions Unides del Fòrum Econòmic Mundial de Davos (1999).

► Declaració del Mil·lenni (2000): aprovació dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM).

► Agenda 2030 (2015): aprovació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).



Vint-i-cinc anys d’evolució: a Catalunya

► 1998: creació del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS).

► 2015: creació d’un grup de treball interdepartamental sobre els ODS.

► 2016: compromís a desenvolupar un pla per adaptar l’Agenda 2030 a Catalunya. 

► 2016: publicació de l’informe L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món.

► 2017: redacció inicial del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

► 2019: aprovació del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

► 2020: aprovació de l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030.

► 2020: presentació de l’Aliança Catalunya 2030.



Vint-i-cinc anys d’evolució: a Barcelona



“Som nosaltres, els pobles, qui emprenem una transició global cap al

2030 on han de fer camí plegats els governs, els parlaments, el sistema

de les Nacions Unides i altres institucions internacionals, les autoritats

locals, els pobles indígenes, la societat civil, les empreses i el sector

privat, la comunitat científica i acadèmica i el conjunt de la població”



► L’Agenda 2030 estimula l’acció en tres dimensions: 

o Econòmica.

o Social.

o Mediambiental.
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► En el cas de les organitzacions (Pacte Mundial):

o Laboral.

o Drets humans.

o Medi ambient.

o Lluita contra la corrupció.
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Agenda 2030: 5 esferes

► L’Agenda 2030 estimula l’acció en cinc esferes de vital importància: 

o Persones. 

o Planeta. 

o Prosperitat. 

o Pau.

o Aliances.



Agenda 2030: 7 principis

► La implementació dels ODS es fomenta en 7 principis que n'han de garantir el seu èxit: 

o Universals, doncs impliquen tots els països.

o Globals, doncs aborden els desafiaments locals, nacionals i transnacionals.

o Integrals, doncs estan interconnectats en totes les seves dimensions i a tots els nivells.

o Mesurables, doncs s'han de mesurar amb indicadors.

o Ambiciosos, doncs no deixen enrere a ningú.

o Inclusius, doncs impliquen tots els nivells de govern i totes les parts interessades.

o Multidimensionals, doncs inclouen les tres dimensions del desenvolupament sostenible.



Agenda 2030: 17 objectius i 169 fites

► Els ODS aborden temàtiques molt àmplies: la fam, la pau, la salut, les desigualtats, la prosperitat 

econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, la inclusió, l’educació, el consum i 

la producció sostenible, la pobresa, els territoris, l’energia, i els pactes per millorar la governança. 



Agenda 2030: 232 indicadors

► Segons el marc d’indicadors mundials 

per als ODS i les fites de l’Agenda 2030: 

els indicadors dels ODS han de 

desglossar-se, sempre que sigui 

pertinent, per ingressos, sexe, edat, 

raça, origen ètnic, estatus migratori, 

discapacitat i ubicació geogràfica, i 

d’altres característiques, de 

conformitat amb els Principis 

Fonamentals de les Estadístiques 

Oficials.



► Qui lidera l’Agenda 2030 i tot allò relacionat amb la seva implementació són els estats.

► En la majoria d’estats hi ha governs regionals que cal que s’hi involucrin.

► També cal arribar a l’àmbit local, on hi ha la informació de les demandes del territori, i on determinats 

ODS es podran assolir de manera més eficient i eficaç.

Localització de l’Agenda 2030



“A Catalunya, al voltant d’un 25% de la població es troba en risc de

pobresa o exclusió social, el nombre de dones segueix essent menor

a mesura que s’ascendeix en la carrera científica, i al voltant d’un

milió de persones passen fam. Els 311 municipis de la província de

Barcelona emeten anualment prop de 25 milions de tones de CO2”
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o Ha posat de manifest que les desigualtats socials i econòmiques (entre els països, però també dins 

d’aquests) no fan més que créixer.

o Ha provocat la desaparició d’un gran nombre d’empreses, l’atur massiu i un elevat cost social entre 

aquells que es troben en pitjor situació.



Conclusions

► Si volem reduir la nostra vulnerabilitat i construir societats més igualitàries i inclusives que siguin més 

resistents enfront de les pandèmies, el canvi climàtic i al conjunt de desafiaments a què ens enfrontem, 

ja sabem com cal procedir: el full de ruta que representa l’Agenda 2030.
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