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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

L’any 2015, més de 180 estats membres de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) van pactar un pla d’acció conjunt
anomenat “Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible”. Aquest programa es proposa donar
resposta als reptes ambientals, polítics i econòmics globals per al període 2015-2030 a través de 17 objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) i 169 fites a assolir en l’horitzó de l’any 2030. Tots aquests objectius estan entrellaçats
buscant l’equilibri i l’acció en 5 esferes de vital importància per a la humanitat i el planeta: persones, planeta, prosperitat, pau i
aliances. 

A l’Estat espanyol, l’Agenda 2030 es desplega a través del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Per la seva part, el Govern
català va aprovar el 2019 el “Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya” i a inicis del 2020 ha posat
en marxa l’“Aliança Catalunya 2030”, un espai de col·laboració publicoprivat que aglutina actors compromesos amb els ODS.

L’Agenda 2030 ens interpel·la a tots i totes perquè siguem partícips del canvi cap a un nou model social i polític. La interrelació
dels seus objectius exigeix el compromís de diferents actors i nivells de govern per aconseguir-los. Cada nivell de govern
responsable s’ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors. La Catalunya Sud mostra
un alt grau de compromís en el disseny d’un futur sostenible, i els ODS són a l’eix de la planificació de les institucions, del món
acadèmic i dels principals agents socioeconòmics del territori. Però per fer la nostra aportació a l’impuls i implementació dels
ODS i avançar cap a un futur sostenible, ara més que mai cal assolir consensos entre tots els actors de la Catalunya Sud. 

En aquesta edició de la Newsletter hi trobareu un article d’Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de Catalunya (CADS), que convida a reflexionar sobre la importància de les polítiques públiques de l'Agenda 2030
per al desenvolupament sostenible en el context català, i l’encaix que han de tenir a la Catalunya Sud. Juana López Pagán, cap
de l’Àrea Internacional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), ens parla de l'impacte de l'Agenda 2030 en
els governs locals i regionals. D’altra banda, l’entrevista a Clara Arpa, presidenta de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, ens
desgrana el Pacte Mundial i els objectius de desenvolupament sostenible. A més, els tècnics de la Càtedra Josep Maria Piñol i
Toni Calero ens conviden, en l’apartat de bones pràctiques, a conèixer diferents exemples europeus de desenvolupament
sostenible. Finalment, hem dedicat la secció “Descobrint la Catalunya Sud” a la Xarxa de Cooperació al Desenvolupament del
Sud de Catalunya i a un dels seus treballs més recents, el Manual d'anàlisi dels objectius de desenvolupament sostenible.

Us desitgem una bona lectura, tot convidant-vos a la reflexió. Indubtablement, el futur ha de ser dissenyat i implementat sota
els paràmetres de la sostenibilitat!

Agenda 2030 i els objectius de
desenvolupament sostenible: 
avancem cap a un futur sostenible

MANEL  VALLÈS  RASQUERA
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El 25 de setembre de 2015 —ara fa una mica més de cinc anys— l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar
l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, un “pla d’acció global en favor de les persones, el planeta i la prosperitat i
per enfortir la pau universal dins d’una més àmplia llibertat”. Un pla d’acció assumit per la comunitat internacional per fer front
als reptes de la humanitat i adoptat des de la consciència de “poder ser la primera generació que aconsegueixi posar fi a la
pobresa, i l’última que encara tingui possibilitats de salvar el planeta”. 

Un full de ruta, d’altra banda, inspirat pel sentit d’urgència que vol transformar els patrons i els models de desenvolupament
que condicionen la sostenibilitat del planeta. Finalment, un full de ruta que ha de ser entès com un mandat —poderós, però
sense caràcter vinculant— per transformar el món, com clama el títol de la resolució de l’Assemblea General de les Nacions
Unides mitjançant la qual s’aprova l’Agenda 2030. 

Un agenda global que s’incorpora a les polítiques públiques a Catalunya

La resolució de Nacions Unides “L’Agenda 2030: transformar el nostre món” fa una crida directa a tots els estats membres a
formular com més aviat millor unes respostes nacionals ambicioses per impulsar l’assoliment dels ODS, objectius que tenen un
caràcter global i universal i han de ser aplicables a tots els països, partint de les diferencies que hi ha entre ells.
 
Entomant aquesta responsabilitat, l’any 2015 el Govern de Catalunya va anunciar l’elaboració d’un pla nacional per a la
implementació dels ODS a Catalunya. Amb l’objectiu de facilitar la comprensió de l’Agenda 2030 per al nostre país, el 27 de
setembre de 2016 el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) va aprovar l’informe “L’Agenda
2030: transformar Catalunya, millorar el món”, on s’identificaven els reptes que el Govern havia d’abordar per assolir els ODS. 

A partir d’aquest informe, al febrer de 2017 el Govern de Catalunya va iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la
Implementació de l’Agenda 2030, el qual va ser aprovat el 25 de setembre de 2019. Inclou 920 compromisos per incorporar
els ODS en les polítiques públiques, plans i programes impulsats per la Generalitat de Catalunya, amb una doble dimensió
catalana i internacional. Es tracta d’un instrument de planificació dinàmic, revisable anualment, que implica tots els
departaments de la Generalitat de Catalunya.

El compromís amb l’acció transformadora que impulsa l’Agenda 2030 requereix informació rigorosa per saber on som en
relació amb els ODS. Per aquest motiu, el 23 de setembre de 2020 l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i el
Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència van fer públics els primers indicadors dels ODS per a
Catalunya,  que s’han incorporat a l’estadística oficial de Catalunya i que a partir d’ara s’aniran calculant i difonent de forma
continuada. Calculats seguint els criteris metodològics d’Eurostat,  aquests indicadors permeten comparar el grau
d’assoliment dels ODS a Catalunya, Espanya i la UE-27.

Un agenda en temps de pandèmia

A escala mundial, els canvis necessaris per assolir els ODS no s’estan produint a la velocitat o a l’abast necessaris i s’està lluny
de poder assolir-los de cara al 2030.  Des de 2015 s’havia avançat en l’assoliment d’alguns dels ODS: el percentatge d’infants
i joves sense escolaritzar havia baixat, havia millorat l’accés a l’aigua potable i estava en augment la representació de les
dones en posicions de lideratge. Per contra, havia augmentat el nombre de persones que vivien en situació d’inseguretat
alimentària, el medi ambient continuava degradant-se a un ritme alarmant i persistien els nivells de desigualtat (els quals es
poden qualificar d’alarmants).

L’arribada de la COVID-19, però, ha incrementat el repte i, en alguns casos, ha minat els avenços aconseguits durant les
darreres dècades. Per exemple, les projeccions de Nacions Unides indiquen que la pandèmia farà que 71 milions de persones
tornin a la pobresa extrema el 2020, la qual cosa comportaria el primer augment de la pobresa mundial des de 1998.
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Disset objectius per a transformar el
món (des de Catalunya i en temps de
pandèmia)



http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Publicacions/Coleccio_Documents/DOCUMENTS_21_Resolucio_NNUU_AGENDA_
2030.pdf
http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/informe-cads-agenda-2030/
https://www.idescat.cat/dades/ods/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
http://cads.gencat.cat/web/.content/opinio/articles/Document-de-posicionament-del-CADS-sobre-la-COVID-19.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://web.gencat.cat/web/shared/GENCAT/coronavirus/mesures-coreco/pla-reactivacio-economica-i-proteccio-social/Pla-
reactivacio-economica-proteccio-social.pdf
http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/alianca/

A l’abril de 2020 el CADS va publicar el posicionament “Una pandèmia, moltes lliçons i 17 objectius que no podem posar en
quarantena”,  on destacava que en un moment on l’expansió de la COVID-19, accelerada per desequilibris ambientals, ha
impactat directament sobre qüestions essencials de l’estat del benestar, els 17 ODS poden ser una brúixola per orientar-nos a
l’hora de superar l’actual crisi, millorar la nostra resiliència com a societat i beneficiar el planeta. La lluita contra la pandèmia
ens ha activat, en un temps molt curt, elements tan essencials com la innovació, la col·laboració publicoprivada sense ànim de
lucre, la solidaritat ciutadana a gran escala, i canvis de conducta socials i individuals absolutament de gran transcendència.
Tots aquests elements són palanques de canvi que necessitem per assolir els ODS.

La pandèmia de la COVID-19 ha tocat el moll de l’os de l’Agenda 2030. No obstant això, els principis sobre els quals es van
establir els ODS són clau per sortir d’aquesta crisi. En aquest sentit, i per posar un exemple molt rellevant, el Pacte Verd
Europeu  de la Comissió Europea, la nova estratègia de creixement econòmic de la UE —central en el procés de recuperació
de la crisi— forma part de l’estratègia de la Comissió per aplicar l’Agenda 2030 i els ODS. A Catalunya, el Pla per a la
reactivació econòmica i protecció social aprovat al juliol de 2020  incorpora els ODS, i també el Pacte Verd Europeu i
l’Estratègia Digital Europea com a elements de referència.

Una agenda que només s’assolirà si els objectius són compartits

L’Agenda 2030 reconeix que l’assoliment dels ODS és una responsabilitat compartida amb tot un ampli conjunt d’actors. Una
responsabilitat dels governs, els parlaments, el sistema de les Nacions Unides i altres institucions internacionals, les autoritats
locals, la societat civil, les empreses i el sector privat, la comunitat científica i acadèmica i el conjunt de la població, etc. Per
aquest motiu, el 21 de febrer de 2020 es va signar l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 i es va constituir l’Aliança Catalunya
2030, un espai obert a totes les organitzacions públiques i privades que vulguin comprometre’s a treballar col·lectivament per
assolir els ODS.

En el posicionament de l’abril de 2020, el CADS apuntava que l’Aliança Catalunya 2030 podia ser un marc des del qual
reconstruir Catalunya després de la COVID-19. En aquest sentit, l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica
amb Protecció Social, signat pel Govern, CCOO, UGT, Foment i PIMEC al juliol de 2020, estableix el compromís de crear en
el si de l’Aliança un espai d’avaluació, seguiment i dinamització dels plans i projectes impulsats per les respectives
organitzacions per avançar en l’assoliment dels ODS i de les iniciatives aprovades per garantir la reactivació econòmica i
social post-COVID-19.

______
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Els governs locals i regionals demostren dia a dia el potencial que té l'acció basada en la proximitat per contribuir a la
resolució dels grans reptes globals. Així ho manifesta Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), la veu dels governs locals i
regionals de tot el món, quan defensa que el desenvolupament i la millora de les condicions de vida de les persones ha de
dur-se a terme principalment a escala local. La resposta local i regional davant la crisi de la COVID-19 ha tornat a posar de
manifest la resiliència de les ciutats i dels líders locals i regionals.

En poc menys d'un any, l'agenda internacional—i per tant l’estatal, regional i local— s'ha vist sacsejada per una emergència
global que ha trastocat les prioritats d'acció de governs, institucions, parlaments, organismes internacionals, del sector privat i
de la societat civil. En aquest context, com exposa el “Decàleg per a l'era posterior al COVID-19” (CGLU, 2020), els governs
locals i regionals de tot el món han estat i són a l'avantguarda dels esforços per superar aquests moments, intervenint com a
actors globals, en aliança amb altres organismes, amb un important poder de transformació i de sensibilització. Aquesta
pandèmia ha situat les ciutats, i els respectius governs, com a garants de la provisió de serveis públics i ha requerit el ràpid
desenvolupament de nous serveis adaptats per donar suport a les mesures sanitàries.

El moviment municipal ha aconseguit reaccionar de manera global mostrant milers d'experiències de resposta local davant la
crisi de la COVID-19. Prova d'això és la iniciativa d'aprenentatge en viu #beyondtheoutbreak (més enllà de l'experiència
immediata al brot), que ha permès: (1) crear una comunitat virtual per compartir experiències de gestió de crisi i protecció dels
béns comuns mitjançant una sèrie d'intercanvis virtuals sobre la prestació de serveis públics; (2) facilitar l'accés a recursos en
línia per a governs locals i l'intercanvi actiu de materials, estratègies i protocols per part dels membres i socis de tot el món
per ajudar a uns altres a tenir èxit en la lluita contra el virus, i (3) elaborar guies sobre la base de l'aprenentatge de les
autoritats locals per donar suport a la recuperació social i econòmica posterior. Així mateix, la plataforma de Ciutats per la

Salut Global, facilitada per Metròpolis (secció de CGLU), és una part integral d'aquesta experiència, i constitueix un
repositori de les respostes dels governs locals i regionals a la crisi.

No hi ha dubte que aquesta crisi ha evidenciat les importants deficiències de molts dels models socials existents i ha sotmès
les institucions a un test d'estrès. D'aquí la importància d'un full de ruta per respondre a aquest difícil escenari, això és, un
marc de polítiques basat en un ampli consens internacional, que no és altre que l'Agenda 2030 dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible (2015) i la Nova Agenda Urbana (NUA, 2016). Avui s'està davant l'oportunitat de renovar el
contracte social en l'anomenada dècada de la implementació, on els ODS constitueixen, ara més que mai, la resposta i el
marc vàlid per a la transformació.

Per això, el context actual no sols no ha de desviar l'atenció sobre aquests objectius, sinó que converteix en ineludible un nou
model de desenvolupament sostenible que no deixi cap persona ni cap territori enrere. Els objectius i metes marcats per
l'Agenda 2030 defineixen línies de progrés i estableixen canals per corregir les desigualtats, en suma, indiquen cap a on han
d'orientar-se les polítiques públiques i la manera en què ha de fer-se, buscant aliances i complicitat entre diferents actors, i
fonamentalment buscant aliances i complicitats amb la ciutadania. Aconseguir un desenvolupament sostenible inclusiu passa
per enfortir aquestes aliances a escala local i regional, perquè és en aquests àmbits territorials on poden construir-se
projectes que permetin debatre i dissenyar amb els actors rellevants estratègies de mitjà i llarg termini. L'impuls clau dels
poders públics serà insuficient si un projecte polític d'aquesta envergadura no es construeix mitjançant un model de
governança oberta que prevegi una intervenció multiactor i que promogui l'impuls del talent i innovació propi de cada lloc
(López Pagán, 2020).

En aquest sentit, centenars de representants locals i regionals de tot el món, reunits al Consell Mundial de CGLU els

passats dies 11 a 13 de novembre (Guangzhou), han reforçat les línies d'acció de la Declaració de Durban, adoptada a la
Cimera Mundial de Líders Locals i Regionals al novembre de 2019, i han establert un Pacte per al Futur, que reflecteix els
compromisos  del moviment municipal  de cara al  centenari de les Nacions Unides, basat en tres eixos:  (1) un pacte per a les     

JUANA  LÓPEZ  PAGÁN  

Governs locals i regionals davant
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CGLU (2019), Declaración Política de Durban, disponible a: https://www.uclg.org/es/node/30597
CGLU (2020).
Decálogo para la era posterior al COVID19, disponible a: https://www.uclg.org/sites/default/files/decalogo_covid19.pdf
Gobierno de España (2019), Agenda Urbana Española, disponible a: https://www.aue.gob.es/
López Pagán, J. (2020), “Agenda Urbana Española: gobernanza abierta para un desarrollo sostenible inclusivo”, El Consultor de los
Ayuntamientos, núm. 8, Sección Transparencia 4.0. pàg. 58, Wolters Kluwer, disponible a:
https://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?
params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmNDYyNzU7Wy1KLizPw8WyMDIwMDcwMLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAIcu_T01AAAAWKE

persones: per assegurar que els sacrificis fets ara es reflecteixin en una millor vida per a les generacions futures; (2) un pacte
per al planeta: per definir els compromisos per a la sostenibilitat i la resiliència de cara a dur a terme la necessària transició
ecològica mundial, i (3) un pacte pel govern i la democràcia: per construir una governança en partenariat que posi al centre
de la presa de decisions les comunitats i que permeti generar un nou multilateralisme. Un pla ambiciós, però tangible, que ja
està en marxa, on les ciutats tornin a tenir un especial protagonisme i en què les agendes urbanes estatals han de constituir el
marc idoni de localització dels ODS.

El món i la societat són més urbans que mai: això implica que els reptes locals es converteixin en globals i que les ciutats
estiguin obligades a donar-hi respostes mitjançant estratègies integrals que sortegin mecanismes obsolets d'intervenció i
generin nous espais d'innovació i oportunitat (Gobierno de España, 2019; López Pagán, 2020). La NUA constitueix una pedra
angular de l'agenda de desenvolupament. Territoris capacitats, inclusius i resilients, oberts i responsables davant les seves
comunitats són crítics per aconseguir l'Agenda 2030. La capacitat d'execució i l'evolució de les polítiques urbanes estatals i
internacionals seran essencials, tant per al paper dels governs locals en la seva implementació com per a l'espai proporcionat
al moviment municipal internacional en les polítiques de desenvolupament. La NUA i les respectives agendes urbanes estatals
permeten aproximar les diferents realitats estatals, regionals i locals per fer realitat l'Agenda 2030. Això implica orientar les
polítiques urbanes a escala estatal per poder abordar els grans desafiaments dels ODS que tenen un reflex immediat en
l'àmbit de la ciutat: medi ambient, salut, mobilitat, equitat, habitatge, transport, ocupació i cohesió social, entre molts altres
(Gobierno de España, 2019; López Pagán, 2020).

Les ciutats han aconseguit un enorme protagonisme, i les ciutats espanyoles no són una excepció en aquest context global. El
model urbà espanyol s'ha caracteritzat per comptar amb valors molt positius que responen al model mediterrani de ciutats
intermèdies, compactes, denses i complexes que afavoreixen la vida en societat. No obstant això, no han estat al marge de
l'emergència d'importants riscos sobre els quals cal actuar: el canvi climàtic, la creixent despoblació, els problemes de
cohesió territorial entre el rural, l'intermedi i el metropolità o les vulnerabilitats de les perifèries (Gobierno de España, 2019;
López Pagán, 2020). Per donar resposta a aquests desafiaments, Espanya ha assumit els compromisos internacionals que
constitueixen el full de ruta per al desenvolupament sostenible en l'era urbana, el principal exponent de la qual és l'Agenda

Urbana Espanyola (AUE). Un document de vocació inspiradora que busca donar resposta a les necessitats del
desenvolupament urbà sostenible inclusiu en un temps diferent. La AUE situa com a eix el model de ciutat que demana la
ciutadania i compta amb el suport internacional, però sobretot requereix implementació a escala local d’acord amb el
context territorial de cada poble i ciutat, a través de plans locals o agendes urbanes locals (Gobierno de España , 2019;
López Pagán, 2020).

Aquest avenç a escala estatal serà clau l'any 2021, perquè serà quan es dugui a terme la primera revisió dels informes
nacionals de les agendes urbanes davant Nacions Unides. El paper dels governs locals espanyols en aquesta cita serà clau;
d'aquí la necessitat de garantir la seva participació des d'una doble dimensió: a través del procés de revisió que s'estableixi a
escala estatal per part del Govern d'Espanya, i mitjançant l'articulació de CGLU a través de l'Assemblea Mundial de Governs
Locals i Regionals, com la veu política per a les deliberacions amb les Nacions Unides sobre el seguiment i revisió de la NUA.
En síntesi, l'Agenda 2030 i la NUA continuen vigents com a compromisos globals per afrontar els reptes abans i després de la
COVID-19. La consecució d'un desenvolupament urbà sostenible inclusiu és i serà la clau en la vida de les persones; per això
ha de ser part essencial de l'agenda de la ciutadania i les institucions per constituir un pacte de present i futur.

Referències:
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Juana López Pagán és cap de l'Àrea d'Internacional FEMP i professora associada de la UCM i coordinadora de la Comunitat
de Pràctiques de Transparència i Govern Obert de CGLU

https://www.uclg.org/es/node/30597
https://www.uclg.org/sites/default/files/decalogo_covid19.pdf
https://www.aue.gob.es/
https://elconsultor.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmNDYyNzU7Wy1KLizPw8WyMDIwMDcwMLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAIcu_T01AAAAWKE
https://www.aue.gob.es/
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Aquest passat mes de juliol va ser nomenada presidenta de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, que compta amb

més de 1.600 entitats adherides. Quan i per què neix aquesta iniciativa? Quina és la seva principal missió?

El Pacte Mundial de Nacions Unides va ser fundat l'any 2000 pel llavors secretari de Nacions Unides Kofi Annan, que va
considerar imprescindible involucrar el sector empresarial en la transició cap a un món més sostenible. A Espanya la iniciativa
fa més de quinze anys que és activa a través de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial. La nostra principal missió és ajudar les
empreses a implementar els deu principis universals sobre drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la
corrupció i, a més, des de 2015 comptem amb el mandat de l'ONU per a promoure els objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) en el sector privat. Treballem a favor d'un moviment transformador d'empreses que troben negoci i
afavoreixen la construcció d'un món pròsper i sostenible. Per aconseguir-ho, ens recolzem en tres palanques: diàleg i
sensibilització, generació de coneixement i foment d'aliances multiactor.

Quins són els àmbits prioritaris del Pacte Mundial?

Les línies temàtiques principals procedeixen de tres inputs diferents, de manera que els nostres objectius són producte d'una
combinació del caràcter internacional de la iniciativa (amb les prioritats recollides al Pla d'Acció per a l'Agenda 2030), del
mandat recentment renovat de Global Compact per part de l'ONU i de l'enfocament regional adaptat a la situació a Espanya,
que respon als interessos manifestats pels nostres socis locals. D'aquesta triple combinació de variables resulten un total de sis
temàtiques prioritàries. D'una banda, tres de més generals, que serien els deu principis del Pacte Mundial, els ODS i el
reporting. Per una altra, tres àrees més específiques centrades en la igualtat de gènere (ODS 5), el canvi climàtic (ODS 13) i la
relació entre drets humans i empreses. A més d'aquestes línies temàtiques clau, posem el focus en una altra sèrie de drivers,
com ara afavorir el treball en aliances, facilitar espais publicoprivats i multistakeholder perquè el sector privat treballi la seva
sostenibilitat des d'un punt de vista dels ODS, aportar eines i formació, desenvolupar recursos per implementar els valors de
sostenibilitat, oferir oportunitats de networking i establir aliances per impulsar el desenvolupament sostenible dins les petites i
mitjanes empreses.

Com es concreten operativament els vostres objectius?

Com que el nostre objectiu principal, com he comentat abans, és aconseguir que els deu principis i els ODS calin en l'entramat
empresarial espanyol i es mobilitzi en la presa d'acció per dur a terme estratègies de negoci més sostenibles, posem a
disposició dels nostres socis i signants (actualment, més de 1.600 empreses adherides) eines i informes que els serveixin de guia
per implantar i desenvolupar aquest tipus d'accions. Tot això enfocat a la gestió empresarial i sota una perspectiva de
generació d'oportunitats, tant econòmiques com d'altra mena de valor afegit, com pot ser reputacional o d'establiment de
contractes amb les administracions públiques. En aquest sentit, com que un dels obstacles principals per implantar estratègies
sostenibles és el desconeixement, disposem d'una guia interactiva d’ODS que, a través de la metodologia del SDG Compass,
permet a les entitats identificar quins ODS estan alineats amb el seu nucli de negoci i començar a comunicar les seves bones
pràctiques. Així mateix, també comptem amb una altra guia d'implantació dels principis rectors sobre empreses i drets
humans, que ajuda les empreses a detectar possibles deficiències en la gestió dels riscos associats a la seva activitat sobre els
drets humans.

Així doncs, una vegada hem aconseguit, a través d'aquestes guies, que les empreses identifiquin els ODS on més sentit té que
actuïn, els ajudem amb una altra mena d'eines a implantar les seves estratègies sostenibles i a reportar-les adequadament: el
sistema de gestió d'integritat corporativa (que ajuda el sector privat a donar resposta a pràctiques de corrupció), l'eina
empresarial de gènere (que ajuda a identificar àrees de millora en aquest àmbit) o l'eina informe de progrés, a través de la
qual efectuar el reporting i la rendició de comptes del compromís adoptat. 
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Així mateix, comptem amb diferents iniciatives dirigides a augmentar l'ambició i la implicació de les empreses en aquests
àmbits estratègics, com Target Gender Equality, centrada a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes a tots els nivells
i en totes les àrees d'activitat de l'empresa; Business for Ambition 1.5, una crida a les companyies de tot el món perquè
estableixin compromisos públics de reducció de les seves emissions d'acord amb la limitació de l'augment de la temperatura
global a 1,5 °C, o la recentment llançada SDG Ambition, nascuda amb el propòsit de donar suport a les empreses del Pacte
Mundial perquè estableixin objectius empresarials ambiciosos i accelerin la integració dels ODS en la gestió de les seves
activitats empresarials.

Com creu que les administracions locals poden incentivar el desenvolupament sostenible?

Per descomptat, les administracions locals són una de les palanques clau perquè tant les empreses com la societat s'impliquin
en el desenvolupament sostenible. Aquestes no sols han de promulgar amb l'exemple, impulsant la implementació dels ODS en
les empreses públiques sobre les quals l'administració local té competències, sinó que també han d'animar les empreses a
introduir-se en el desenvolupament sostenible a través d'exercicis de sensibilització i mesures incentivadores, com la inclusió
de criteris de sostenibilitat relacionats amb els 17 ODS en la contractació pública. En aquest sentit, la nostra feina principal en
relació amb les administracions locals i entitats de caràcter públic és afavorir les aliances perquè els ajuntaments difonguin
recursos i eines que facilitin la integració dels ODS dins l'estratègia de les empreses, i també perquè les pimes comuniquin els
avenços reeixits. Estem convençuts que, sense la col·laboració i participació de tots els actors implicats (empreses de totes les
mides, administracions locals i entitats públiques), aconseguir els objectius que ens han encomanat seria una àrdua tasca que
molt probablement no tindria els fruits esperats.

Vostè presideix una de les cinc companyies líders del món en solucions logístiques de campanya per a defensa, salut

i emergències, ARPA Equips Mòbils de Campanya. També és membre del Comitè Executiu d'UN Global Compact i

forma part de Comitè Executiu de la CEOE. Com treballen des de l'àmbit empresarial per avançar cap al

desenvolupament sostenible? Quina és la millor manera d'integrar la sostenibilitat en la gestió d'una empresa?

ARPA creu en la sostenibilitat, que materialitza en l'empresa integrant-la tant en l'estratègia actual com en els objectius de
futur. El seu repte principal és, de fet, desenvolupar l'empresa cada vegada més, promovent-ne la millora contínua d'una
forma totalment sostenible: tenint uns processos productius cada vegada més nets i generant un impacte positiu cada cop
més gran en la societat i en el medi ambient. Tot això obeeix a la nostra naturalesa, perquè l'ADN d'ARPA incorpora impulsar
un negoci responsable i sostenible. Per això prenem com a referència l'ambiciosa Agenda 2030, que encara que presenta
molts desafiaments ens marca el camí que hem de seguir per aconseguir els ODS. En aquest sentit, ARPA tracta de buscar la
transversalitat dels ODS dins l'empresa. Com a resultat, les millores i activitats que duem a terme a l'empresa, juntament amb
els productes que fabriquem i els projectes que impulsem, materialitzen els ODS i ens acosten a la consecució d'aquest marc
de Nacions Unides.

Com a pime, i per tant com a motor de canvi de l'esfera empresarial del nostre país, considerem que és la nostra
responsabilitat afrontar tots els desafiaments que es plantegen en matèria de sostenibilitat. Perquè, sens dubte, el moment del
canvi és ara.

La seva empresa ha creat el Centre d'Innovació per al Desenvolupament Sostenible. Quin objectiu té?

Complint amb el compromís adquirit, el 2018 es va constituir la Fundació del Grup ARPA, el Centre d'Innovació per al
Desenvolupament Sostenible. Sota la premissa “si no és sostenible no és desenvolupament”, la Fundació busca propostes
innovadores que permetin millorar les condicions de vida de persones en països o regions poc desenvolupades o de col·lectius
en situació de vulnerabilitat, promovent també el desenvolupament sostenible en aquests entorns. Dins del seu àmbit
d'actuació, desenvolupa projectes relacionats amb els objectius d'aigua neta i sanejament, agricultura sostenible, energia
assequible i no contaminant, ciutats i comunitats sostenibles en aliança amb altres organitzacions i societat civil. Donat el
compromís d'ARPA amb la iniciativa del Pacte Mundial de Nacions Unides, aquests projectes estan directament vinculats i
alineats amb els ODS de l'Agenda 2030 de Nacions Unides.
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Quan veiem informació sobre compromisos de sostenibilitat de les empreses, generalment aquesta informació ens

arriba de grans empreses. Les pimes també tenen capacitat per abordar aquests compromisos?

Per descomptat. No podem oblidar que les pimes suposen més d'un 97% del teixit empresarial espanyol, per la qual cosa són
una peça absolutament fonamental que ha d'assumir el paper que li correspon per aconseguir els ODS. A més, no sols
representen el gruix del teixit empresarial espanyol, sinó també el de les nostres entitats adherides (són més d'un 60%). Des de
la nostra organització veiem una creixent involucració d'aquestes empreses a l'Agenda 2030, però encara queda molt per
avançar; de fet, el 78% de les pimes no coneix l'Agenda 2030, o només de manera superficial. Per això tenim un acord de
col·laboració amb CEPYME, de manera que junts puguem abordar l'enorme repte que és l'Agenda 2030 a través d'unes
directrius concretes per a aquest tipus d'empreses, acompanyant-les en el camí i orientant-les perquè puguin fer passos per a
l'acció. Si bé és cert que, naturalment, disposen de menys recursos que les grans companyies, sí que poden fer passos cap
endavant adoptant compromisos molt més específics i adaptats al seu tipus de negoci, a més de fomentar les aliances amb
altres pimes o amb l'esfera pública. De fet, i en col·laboració amb CEPYME i el Consell General d'Economistes d'Espanya, vam
elaborar l'any passat una guia amb directrius concretes que ha servit de full de ruta perquè les pimes puguin avançar i adoptar
estratègies que naveguin cap a la consecució dels ODS.

Complir amb els objectius de l'Agenda 2030 és rendible per a les empreses?

Avui dia ningú dubta que el compliment dels ODS a través d'accions concretes i estratègies no és simplement una contribució
filantròpica a la societat o al medi ambient per part de les empreses, sinó que s'ha convertit en l'únic camí a seguir perquè les
empreses siguin sostenibles en el desenvolupament dels seus negocis. Ja no hi ha elecció: si una empresa vol perdurar en el
temps i ser resilient, ha d'apostar per la sostenibilitat en totes les parts de la seva cadena de valor. I sí, aquesta aposta pel
compliment de l'Agenda 2030 és rendible i comporta, a més, noves oportunitats de negoci. De fet, els ODS poden afegir al PIB
mundial 12 bilions de dòlars en només quatre sectors fins a 2030, i potencialment el doble o el triple; caldria sumar-hi, a més,
la creació de 380 milions de llocs de treball. Les seves oportunitats també resideixen en l'exploració de nous mercats. Segons
càlculs de la Corporació Financera Internacional (IFC), hi ha 23 bilions de dòlars en oportunitats d’inversió en mercats
emergents relacionats amb el clima, com les infraestructures verdes o el transport sostenible. I no només això: la transformació
cap a una economia més verda també repercutirà en la creació de nous llocs de treball. En aquest sentit, l’OIT estima que
complir amb l'Acord de París pot crear 24 milions de noves ocupacions al món. 

A més d'obrir noves oportunitats de negoci, la sostenibilitat també és un valor afegit per al consumidor. La societat està
canviant, i actualment més del 30% dels ciutadans han deixat de consumir marques que no consideren responsables amb el
seu entorn, per la qual cosa els ODS es posicionen com un instrument clau per atreure la fidelitat dels consumidors
responsables. Però la fidelització i el compromís no només s’estableix amb els clients o consumidors, sinó també amb tota la
resta de stakeholders de l'empresa (proveïdors, empleats, directius, entorn més pròxim, etc.): els ODS enforteixen el compromís
amb tots ells, fent que la predisposició a treballar per a aquest tipus d'empreses s'incrementi de manera notable.

Els països en vies de desenvolupament tenen més dificultats per complir l'Agenda 2030?

Sovint alguns dels països més pobres del món són a la part més baixa del rànquing d'acompliment dels ODS elaborat per la
Xarxa de Solucions de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, en el seu informe sobre desenvolupament sostenible. Però això
no ha de sorprendre'ns, perquè el compliment dels ODS és exigent; posar fi a la pobresa i a la fam, o brindar accés universal a
la sanitat o educació, suposa canviar unes àrees que representen una lluita complicada per a moltes d'aquestes nacions. No
obstant això, cal destacar que, encara que queda un llarg recorregut per a diversos d'aquests països, són en el bon camí i
avançant a poc a poc gràcies a les sinergies i cooperació amb altres nacions o al suport de moltes institucions de caràcter
global.

L'actual situació de pandèmia genera grans incerteses, però també importants expectatives d'avançar cap a un futur

millor. Creu que la COVID-19 i les seves conseqüències són una amenaça o més aviat una oportunitat? Quines són les

oportunitats derivades i com podem aprofitar-les?

No podem negar l'evidència: la crisi de la COVID-19 produirà un estancament i fins i tot una reculada en l'avenç d'alguns dels
ODS més sensibles, com la fam, la pobresa, la salut, l'educació o la desigualtat. En aquest sentit, l'informe anual sobre l'estat
dels ODS, presentat per l'ONU al juliol passat, va concloure que hi ha estimacions que adverteixen que entre 40 i 60 milions de
persones se sumiran de nou en la pobresa extrema, la qual cosa suposa, lamentablement, el primer augment de la pobresa
mundial des de fa dues dècades. 
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per Joan Vendrell Venrell

Tècnic de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

Clara Arpa, és la presidenta de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial. Diplomada en relacions laborals i especialitzada en
cooperació internacional i gestió de la responsabilitat social corporativa, és consellera delegada de la pime ARPA Equips
Mòbils de Campanya. També és membre del comitè executiu d'UN Global, on exerceix com a representant del sector privat, i
forma part de l'Comitè Executiu de la CEOE.

Si tenim en compte aquesta i altres dades de l'informe, el panorama que es presenta per al futur més pròxim no augura el
millor dels escenaris, precisament. Però hem de donar un tomb de 180 graus a aquest context pessimista i adonar-nos que és
precisament per això que es fa més necessari i evident que mai que tots els actors socials actuem de manera responsable,
solidària i cooperativa. Que conjuminem les nostres forces i obrim els ulls davant les noves oportunitats que poden sorgir i
sorgiran.

I de quines noves oportunitats derivades parlo? Principalment, i com ja he dit, de crear sinergies per construir un nou futur de
manera col·lectiva. Cal caminar cap a una mateixa direcció i seguir unes mateixes pautes, aprofitant una situació en la qual
ens necessitem els uns als altres i en la qual la col·laboració entre entitats, empreses o institucions no fa sinó sumar. La
COVID-19 ens ha situat en un moment d'inflexió en què tenim l'oportunitat de transformar els nostres sistemes i virar cap a una
economia i un model productiu respectuós amb el planeta i els drets humans. En definitiva, és el moment d'un canvi de
paradigma, perquè reconstruir el món que ens ha portat a aquesta situació, el que teníem, seria una pèrdua d'oportunitats.

Quin creu que ha de ser el paper dels ODS i de l'Agenda 2030 en la recuperació econòmica? Creu que les empreses

compromeses amb el desenvolupament sostenible estan afrontant millor la crisi de la COVID-19?

Les empreses compromeses amb els ODS són, en general, més resilients davant qualsevol tipus obstacle o contratemps; per
això segurament estan afrontant millor la crisi sanitària, econòmica i social que altres empreses no tan compromeses. La part
positiva és que aquesta creença ja està molt estesa entre tot l'entramat empresarial espanyol. Ho demostren els resultats de
l'última consulta empresarial en ODS, en què van participar més de 1.900 empreses espanyoles —grans empreses, pimes,
empreses públiques i autònoms— i que buscava avaluar les aportacions i compromisos d'aquestes empreses respecte a
l'Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2030. S’hi va revelar que el 82% de les empreses consultades afirmaven que la
implementació dels ODS pot ajudar que la companyia sigui més resilient i estigui més preparada per afrontar millor futures
crisis similars a la COVID-19.

Amb tot això considero que, sens dubte, el paper de l'Agenda 2030 ha de ser central en la recuperació econòmica, tant a
escala local com global. S'ha d'invertir en aquesta mena d'estratègies a fi de crear companyies compromeses amb un futur
millor, que siguin més resistents davant la incertesa i capaces d'anteposar-se a qualsevol dificultat. La part bona és que, com
ha quedat demostrat, ja hi ha un nombre important d'empreses que són conscients que l'única sortida que garanteix la seva
supervivència és optar per impulsar els ODS en els seus negocis.

Des de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement apostem per implementar un model de desenvolupament

territorial que es vertebri a través del coneixement i de la innovació. Quina incidència creu que tenen aquest tipus

d'iniciatives en l'impuls als ODS i la sostenibilitat en general?

Considero que aquest tipus d'iniciatives regionalitzades i diferenciades són necessàries per a qualsevol mena de
desenvolupament, no solament en el dels ODS i la sostenibilitat. És important emprar el concepte de l'especialització
intel·ligent com a mecanisme per elaborar polítiques adaptades a cada context local o regional, de manera que es fomentin
canvis estructurals que siguin veritablement capaços de transformar la realitat específica de cada regió per mitjà de la
recerca, la innovació i la difusió del coneixement.

Estic convençuda que és realment interessant aplicar aquest concepte de l'especialització intel·ligent al camp dels ODS i la
sostenibilitat, ja que és obvi que cada territori té les seves pròpies particularitats i no hi ha una estratègia que s'adapti a
cadascun de manera global i amb el mateix nivell d'eficàcia. Per això aplicar models de desenvolupament territorial adaptats
a les necessitats de cada regió és necessari per dissenyar unes estratègies d'impuls dels ODS adequades a cada realitat de
manera diferenciada; tenint sempre en compte factors com el nivell de desenvolupament econòmic, els sectors empresarials
predominants, els problemes socials de més actualitat en cada territori, el tipus d'estructura empresarial que hi predomina,
etc.



La identificació i l’anàlisi de bones pràctiques per àmbits concrets o per regions orienta el disseny d’estratègies i polítiques.

Aquesta secció presenta casos que contribueixen a desenvolupar una economia i una societat basades en el coneixement. 

La sostenibilitat és un concepte implantat en les dues darreres dècades. La necessitat de promoure noves estratègies i

accions per minimitzar l’impacte ambiental ha propiciat l’aparició d’acords i eines de planificació en aquesta línia. L’Agenda

2030, que n’és el referent més recent, representa la consolidació dels vessants social i econòmic en el marc conceptual de la

sostenibilitat. La manera com la implementen els referents europeus pot servir per identificar quins reptes té la Catalunya Sud

en aquest àmbit i com s’hi pot fer front de manera adequada. 

ALINEAMENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB L’AGENDA 2030

El Departament de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona ha impulsat un suport tècnic i econòmic perquè els municipis

localitzin els ODS dins d’un enfocament centrat en l’adaptació i mitigació del canvi climàtic. S’ha fonamentat en el Pacte

d’Alcaldes i en l’alineació de la tasca de govern en sostenibilitat (principalment amb l’Agenda 21) amb els objectius de

l’Agenda 2030.  

L’objectiu ha estat donar suport a tants municipis com sigui possible en la consecució dels ODS i la transició cap a l’Agenda

2030. Per això s’ha desenvolupat una metodologia per alinear els plans municipals de l’Agenda 21 i altres d’estratègics amb

els ODS, s’ha establert un sistema de seguiment i avaluació periòdica de l'Agenda 2030 (amb indicadors específics) i s’ha dut

a terme un pla de comunicació adaptat.

La metodologia de treball s’ha centrat a establir contacte amb els municipis, valorar-ne les peticions i donar-los suport

mitjançant un diagnòstic sobre les activitats que es podien vincular amb els ODS, a més d’oferir-los eines d’implementació i

marcar un sistema de seguiment i avaluació. Actualment es troba en una fase inicial d’implementació, que ha començat a

Granollers. Els resultats mostren que l’Agenda 2030 és una oportunitat per coordinar diferents departaments amb un mateix

objectiu. De fet, els municipis estan incrementant l’interès pels ODS. Al mateix temps, la metodologia de treball permet

l’acompliment dels objectius marc i el procés iniciat permet millorar la governança multinivell. 

PROJECTE PILOT ODS: LOCALITZANT ELS ODS A FLANDES 

La participació de l’escala local és un element indispensable per aconseguir una implementació correcta de l’Agenda 2030 i

de les metes de cadascun dels 17 ODS. El repte és planificar polítiques locals en relació amb aquests objectius, tenint en

compte que cada municipi s’enfronta a necessitats i pressupostos diferents. Per treballar-ho, l’Associació de Ciutats i

Municipis de Flandes (VVSG) ha creat una prova pilot per explorar els mètodes i les eines que propicien una política coherent

per al desenvolupament sostenible basada en els ODS que arribi al màxim nombre possible de municipis. La intenció és que el

desenvolupament sostenible estigui integrat de manera estructural en la política local i que, alhora, contribueixi als ODS i als

valors de l'Agenda 2030.

El projecte abasta tres àmbits: sensibilització, polítics i estratègia política. A mesura que la interacció entre aquests àmbits es

fa més intensa, s’accelera el progrés ascendent dirigit localment cap als ODS. Les activitats han estat reunions i visites entre

els 20 municipis pilots, trobades entre polítics locals, sessions temàtiques vinculades als ODS, reunions amb el comitè assessor

i una visita anual amb un consultor extern. Els projectes han generat molts materials: vídeos, informes, un joc de taula, una

guia de suport local, una eina pròpia per avaluar l’estat dels ODS a escala municipal, declaracions de compromís i

publicacions amb recomanacions. 
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https://www.diba.cat/web/ods/
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdg-documents-in-foreign-languages


Els resultats mostren que la prova pilot ha augmentat la implicació de les administracions locals en la implementació de

l’Agenda 2030. Les eines creades han estat molt utilitzades per altres territoris i realitats (els impulsors han tingut èxit, amb més

de 70 presentacions). Els participants evidencien que identificar i treballar amb els ODS permet impulsar la planificació a llarg

termini, adoptar un pensament holístic i integral, intensificar esforços en sostenibilitat, implementar sistemes de gestió

horitzontals i adaptar estructures organitzatives a nous reptes.

HUBS REGIONALS PER A ESTRATÈGIES SOSTENIBLES (RENN), ALEMANYA

La declaració dels 17 ODS l’any 2015 va significar el punt de partida de molts projectes d’adaptació dins del panorama alemany.

Al voltant d’aquest concepte van sorgir iniciatives impulsades pel Govern Federal d’Alemanya, altres d’estimulats pels lands i

alguns de l’àmbit local que no tenien un encaix del tot definit. Per tal de solucionar aquesta manca de relació, el govern

alemany va impulsar quatre Hubs Regionals per a Estratègies Sostenibles (RENN) el 2016. Els RENN tenen com a objectiu

connectar totes les activitats vinculades amb els ODS mitjançant la creació de nous canals de comunicació entre aquestes

iniciatives, per tal que el concepte de la sostenibilitat es concreti millor en accions i s’apropi més a la societat civil. Se centren a

crear coneixement al voltant dels ODS, desenvolupar esdeveniments públics, treballar amb agents externs i conceptualitzar

publicacions d’interès.

Depenen directament de la Conselleria per al Desenvolupament Sostenible (SDW) del govern alemany. Entre els seus vint

membres en destaquen alguns com l’Associació per a la Protecció dels Boscos Alemanys, Future-Proof Thuringia, l’Oficina

Sostenible de l’Autoritat Central Mediambiental de l’Estat de Baden-Württemberg (LUBW) o el Comitè Estatal d’Agenda 21

(LAG21). Actualment hi ha quatre RENN: RENN.north (Bremen, Hamburg, Mecklemburg-Pomerània Occidental, Baixa Saxònia i

Slesvig-Holstein), RENN.central (Berlín, Brandenburg, Saxònia, Saxònia-Anhalt i Turíngia), RENN.south (Baviera, Baden-

Württemberg) i RENN.west (Hessen, Rin del Nord-Westfàlia, Renània-Palatinat, Saarland). Cadascun se focalitza en àmbits

específics, com per exemple el desenvolupament local sostenible, l’educació, el consum sostenible, el turisme, la mobilitat o la

justícia social, entre d’altres. 

Aquest projecte, que es preveu que acabi el 2022, disposa d’un finançament de 17 milions d’euros per tot el període d’execució.

 

AGENDA 2030 A L’OEST DE SUÈCIA

Suècia té una llarga trajectòria cooperativa centrada a estimular la quàdruple hèlix i un model desenvolupament basat en la

innovació. Fa uns anys es va impulsar el fòrum de col·laboració en xarxa vinculat amb l’Agenda 2030, amb l’objectiu d’involucrar

i estimular associacions per implementar els ODS al seu dia a dia. Tenia un enfocament holístic que buscava promoure

l’intercanvi de coneixements i experiències d’acord amb un objectiu especial, l’ODS 17, que pretenia crear aliances per

aconseguir objectius. 

La xarxa es focalitzava a proporcionar espais de reunió en què els socis poguessin discutir diferents reptes i solucions globals i

locals en un escenari neutral. Els membres provenien de tots els estaments de la societat. Hi destacaven, entre d’altres, diferents

universitats, el Centre pel Desenvolupament Sostenible de Goteborg (GMV), governs regionals, actors locals i agències d’escala

estatal. Actualment se centra a fer reunions, tallers i conferències i prioritza l’àmbit comunicatiu del projecte.

Ja es disposa de resultats palpables a partir d’un creixent interès per treballar amb la xarxa i participar en les seves reunions, i

està previst involucrar-hi més actors, sobretot dins el consell financer (per disposar de més finançament). Busca difondre cada

cop més el projecte per aclarir si hi ha altres grups treballant aquestes matèries per col·laborar-hi activament.
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Projecte pilot d’integració de l’Agenda 2030 a partir de l’Agenda 21 de Granollers

Guia AURA d’implementació de l’Agenda 2030 de la ciutat de Montpeller 

Avaluació del Lideratge Suec per al Desenvolupament Sostenible

Model participatiu de la ciutat de Hèlsinki vinculat amb “Fer ciutats i assentaments humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles

ALTRES CASOS INTERESSANTS

per Josep Maria Piñol Alabart i Antonio Calero López
Tècnics de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement

https://www.vvsg.be/Internationaal/SDG-pagina/documents%20in%20foreign%20languages/Local_SDGindicators.xlsx
https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/uploads/2019/09/RNE_RENN_Networkreport_2019_EN_ebook_Geschuetzt.pdf
https://www.2030vast.se/
https://www.diba.cat/documents/228621/146921844/20180607_Resum+executiu+SD+SDG+ambit+local_def+%282%29.pdf/4318dc76-ac7a-4fd6-8d62-c0c83f805604
https://www.montpellier.fr/3533-referentiel-en-urbanisme-durable-aura-.htm
https://www.montpellier.fr/3533-referentiel-en-urbanisme-durable-aura-.htm
https://www.sida.se/contentassets/e35b55d8740d46e5ba773b99f3e3385c/de2019_3_62195en.pdf
https://medium.com/@BloombergCities/how-helsinki-uses-a-board-game-to-promote-public-participation-39d580380280


L’octubre del 2019, la Universitat Rovira i Virgili va impulsar, a través de la URV Solidària, l’anomenada Xarxa de Cooperació al

Desenvolupament del Sud de Catalunya (XCD), amb l’objectiu identificar i articular les ONG i els moviments socials del sud de

Catalunya. La creació d’aquesta xarxa donava resposta a un encàrrec de l’Agència Catalana de Cooperació al

Desenvolupament, de la qual pretén ser la interlocutora a les comarques tarragonines. 

Els principals àmbits de treball i objectius de la Xarxa giren al voltant de la cooperació internacional i l’ajuda humanitària, la

identificació de reptes actuals i futurs de la societat, l’anàlisi de l’impacte social i el desenvolupament econòmic a través de

les dades o la protecció de la salut de les persones. Josep Alcoceba, expert en economia del desenvolupament, n’és el

responsable.

La Xarxa edita una revista que porta per títol Revista XDS. La primera edició es va dedicar a l’Agenda 2030 i als objectius de

desenvolupament sostenible (ODS) en clau tarragonina, la segona edició va tractar l’ocupació, l’emprenedoria i la

transformació social a la Catalunya Sud, i el tercer número se centra en els reptes socials de present i futur.

En el marc de les tasques pròpies de la Xarxa, al juliol passat es va presentar la publicació Manual d'anàlisi dels objectius de

desenvolupament sostenible: guia d'entitats de cooperació i medi ambient del sud de Catalunya.

El manual fa una aproximació als ODS, amb una fitxa específica per a cadascun dels 17 objectius on es recull la reflexió d’un

expert i una anàlisi estadística de compliment des de diverses escales geogràfiques (d’internacional a local). La publicació,

que té un marcat caràcter divulgatiu, també fa una radiografia de les entitats de cooperació i medi ambient de la Catalunya

Sud, indicant sobre quins ODS actuen. Finalment, el manual es posiciona com a facilitador d’un punt de trobada de treball i

full de ruta conjunt entre entitats, així com entre entitats i administració pública. El document, que té un enfocament

estratègic, s’interroga sobre el model de societat que govern, entitats i població volen assolir en l’horitzó 2030.

Les principals conclusions de l’estudi, precedit d’un extens treball de camp amb la col·laboració de 20 experts i més de 70

entitats, són que l’objectiu d’igualtat de gènere és el més treballat pel conjunt de les entitats, seguit dels de reducció de les

desigualtats, educació de qualitat, i salut i benestar. Així mateix, es destaca que el canvi climàtic és l’assumpte més tractat

dins dels objectius específics de medi ambient. En el manual, les entitats també alerten sobre la manca de formació oficial

sobre l’Agenda 2030 i la consecució dels ODS.

El manual es pot consultar lliurement al catàleg de Publicacions URV en format PDF en aquest enllaç: 

http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/view/445/463/1041-2
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per Joan Vendrell Venrell
Tècnic de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement.

http://www.xcd.cat/
http://www.xcd.cat/la-revista/
http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/445


Europe Sustainable Development Report 2020

Interregional cooperation and smart specialisation: A lagging regions perspective (publicat 10

desembre 2020)

Sustainable development goals and the environment in Europe: A cross-country analysis and 39

country profiles (publicat 1 desembre 2020)

The Regional Forum on Sustainable Development for the UNECE region
17/03/2021 -18/03/2021

Veieu el web de la Càtedra Universitat i Regió del Coneixement per a més esdeveniments

[http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/ca/]

Publicacions

Agenda

Segueix-nos a les xarxes!

@RConeixementURV Càtedra Universitat i Regió del Coneixement
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https://twitter.com/RconeixementURV
https://www.linkedin.com/showcase/regio-coneixement-urv
https://www.sdgindex.org/reports/europe-sustainable-development-report-2020/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1dde2ced-3b64-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-180097025
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f6dc53c1-344e-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-180098469
https://unece.org/regional-forum-2020
http://www.regio-coneixement.catedra.urv.cat/ca/
https://twitter.com/RconeixementURV
https://www.linkedin.com/showcase/regio-coneixement-urv

