
 

AGENDA 2030. 

ESTRATÈGIA I PROPOSTES PER ASSOLIR ELS ODS A LA CIUTAT 

Sessió participativa PAM 2020-2023 
 

Sessió 1:  dimarts 3 de març de 18 a 20h   

Sessió 2:  dimarts 24 de març de 18 a 20h 

Lloc:   Fundació CIDOB (Carrer Elisabets, 12) 

 

El passat 31 de gener es va aprovar l’Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030 a la ciutat 

de Barcelona. Aquesta estratègia defineix mesures i accions per implementar els 17 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits per Nacions Unides a la 

ciutat. 

El Programa d’Actuació Municipal incorpora els objectius que es planteja el govern 

municipal per avançar en l’assoliment d’aquests objectius durant aquest mandat i 

defineix, per primer cop, l’alineament de totes les polítiques municipals amb els ODS. 

En les dues sessions participatives sobre la implementació de l’Agenda 2030 ens 

proposem treballar i debatre com podem localitzar les fites de cada un dels ODS a la 

realitat de la ciutat de Barcelona a través d’accions i polítiques concretes. 

 

Sessió 1:   Presentació de l’Estratègia i debat sobre les fites dels ODS 

18:00   Presentació de l’estratègia i de la mesura de govern.                         

Miquel Rodríguez, Comissionat d’Agenda 2030  

18:30   Presentació del procés participatiu i de la dinàmica de treball 

18:40  Treball en grups sobre la localització dels ODS (i fites ODS) a Barcelona. 

4 grups treballaran sobre 2 ODS cada un. En els grups s’explicarà i es 

debatrà com ens proposem aterrar les fites en polítiques concretes. 

Grup A: ODS 1  i ODS 10 (Fi de la pobresa, Igualtat i Inclusió) 

Grup B: ODS 2 i ODS 12 (Alimentació i consum) 

Grup C: ODS 7 i ODS 13 (Energia i Clima) 

Grup D: ODS 8 i ODS 9 (Economia i Treball i Indústria) 

19:40   Plenari per posar en comú el treball sobre els 8 ODS treballats. 



 

 

Sessió 2:  Debat sobre les fites dels ODS i concreció de propostes 

 

18:00   Presentació de la localització de les fites a Barcelona.  

 Miquel Rodríguez, Comissionat d’Agenda 2030 

18:15   Presentació del procés participatiu i de la metodologia de treball 

18:25  Treball en grups sobre localització dels ODS (i fites ODS) a Barcelona.  

4 grups treballaran sobre 2 ODS cada un. En els grups explicarem i 

debatrem com ens proposem aterrar les fites en polítiques concretes. 

Grup A: ODS 4 i ODS 5 (Educació i Gènere) 

Grup B: ODS 3 i ODS 11 (Ciutat –Habitat, Mobilitat, Espai Públic- i Salut) 

Grup C: ODS 6, ODS 14 i ODS 15 (Aigua, Medi aquàtic i Medi Terrestre) 

Grup D: ODS 16 i ODS 17 (Institucions i Xarxes d’Acció) 

 

19:30  Plenari per posar en comú el treball sobre els 9 ODS treballats, 

conclusions i concreció de propostes sobre com desenvolupar l’Agenda 

durant el mandat. 

  



 

Compromís amb l’Agenda 2030  - Contingut del PAM 2020-2023 

Davant la urgència dels grans reptes globals, l’ONU ha aprovat els 17 objectius de 

desenvolupament sostenible (ODS) que considera imprescindibles per preservar el planeta i fer 

possible una vida digna per a tothom. Junts configuren l’anomenada Agenda 2030, que apunta 

cap a un futur més inclusiu, pròsper, just i sostenible. Els ODS ofereixen una visió global dels 

problemes, un marc per arribar a grans acords sobre les solucions i una perspectiva temporal 

llarga, que permet plantejar i executar projectes realment transformadors. 

És per tot això que, tal com expressa l’acord de govern de 10 de juliol de 2019, el Govern 

municipal ha assumit l’Agenda 2030 com a marc d’acció, considerant quatre grans objectius: 

 El compromís polític, per abordar els reptes —com el treball, l’habitatge, l’energia o la 

mobilitat— que Barcelona ha de resoldre per seguir generant oportunitats, cohesió i 

benestar, en harmonia amb l’entorn i sense comprometre el futur. 

 La implicació social, en tots els àmbits (empresa, cultura, escola, esport, districtes, 

barris, etc.), per fer dels ODS l’agenda de Barcelona. 

 La modernització de la gestió i dels serveis municipals, reflectida també en l’avaluació 

del compliment dels ODS. 

 El lideratge i la projecció internacional: Barcelona impulsa, amb altres ciutats, els 

canvis que el món necessita. 

El compromís es posa a prova ara, en el disseny del Programa d’actuació municipal 2020-2023. 

És necessari que els objectius, les actuacions i els projectes d’aquest PAM, coherents amb els 

ODS, impulsin Barcelona cap a: 

 una ciutat que fa front a l’emergència climàtica i amb emissions zero; 

 una ciutat que fa front a les desigualtats i amb pobresa zero; 

 una ciutat amb un progrés econòmic dinàmica i sostenible; 

 una ciutat més habitable, segura i amb un urbanisme en transformació; 

 una ciutat que aposta pels aprenentatges, la creativitat i els vincles, i 

 una ciutat amb polítiques públiques innovadores i amb visió metropolitana. 

Els ODS plantegen una perspectiva temporal llarga, que engloba tres mandats municipals fins a 

la seva consecució, la qual dona el marge necessari per plantejar, decidir i portar a terme 

projectes realment transformadors. 

L’Agenda 2030 posa també l’èmfasi en la governança democràtica i la qualitat institucional, un 

incentiu i una eina per a la millora continuada dels serveis municipals, la planificació 

estratègica, les polítiques integrals, la innovació, la participació ciutadana i la concertació amb 

els actors socials. Sense oblidar el compromís amb el municipalisme, busca dotar els 

ajuntaments dels recursos necessaris per poder tirar endavant els seus projectes. 

 

 



 

Agenda 2030 

Davant la urgència dels grans reptes globals, l’Organització de les Nacions Unides ha fixat 17 

objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que són fonamentals per preservar el planeta 

i fer possible una vida digna per a totes les persones que hi viuen. Aquests ODS configuren 

l’anomenada Agenda 2030, que va ser aprovada de manera unànime pels prop de dos-cents 

estats membres de les Nacions Unides. 

Els ODS es desglossen en un total de 169 fites, que en conjunt dibuixen una societat més 

inclusiva, pròspera, justa i sostenible. La seva elaboració va motivar el procés de consulta més 

gran de la història fet a escala planetària. Els governs locals també hi van fer sentir la seva veu, 

per assegurar que les principals preocupacions de les ciutats fossin tingudes en compte. Van 

quedar reflectides en bona part dels objectius, però sobretot a l’ODS 11 (Aconseguir que les 

ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles). 

En conjunt, els ODS ofereixen una visió global dels problemes, un llenguatge àmpliament 

compartit sobre allò que cal fer i una perspectiva temporal llarga, que permet plantejar i 

realitzar projectes realment transformadors. Per això l’Ajuntament ha assumit l’Agenda 2030 

com a marc d’acció que orienta el seu PAM, considerant quatre dimensions o línies de treball. 

En primer lloc, el compromís polític per abordar els reptes que Barcelona ha de resoldre per 

seguir generant oportunitats, cohesió i benestar, en harmonia amb l’entorn i sense 

comprometre el futur. En segon lloc, l’impuls a la modernització de la gestió i dels serveis 

municipals, derivat de la voluntat política d’avaluar el compliment dels ODS. En tercer lloc, la 

implicació social, tant a escala sectorial (empresa, cultura, escola, esport...) com territorial 

(districtes, barris), per fer dels ODS l’agenda de Barcelona. Finalment, el lideratge i la projecció 

internacional, en el sentit que Barcelona impulsarà, des del municipalisme i en aliança amb 

altres ciutats capdavanteres, respostes urbanes als principals reptes planetaris. 

 

Objectius 

A. Alinear l’acció de govern i l’Administració municipal amb els objectius de desenvolupament 

sostenible de l’Agenda 2030. 

B. Concebre i construir l’Agenda 2030 Barcelona com l’estratègia de desenvolupament de la 

ciutat. 

C. Promoure la coordinació i la col·laboració entre institucions a diverses escales per tal 

d’assolir els ODS a Barcelona i al conjunt del planeta. 

 

 

 

 



 

Actuacions clau 

 Coordinació interdepartamental per garantir que els objectius, els pressupostos i les 

actuacions municipals siguin coherents amb els ODS. Pla de formació per incorporar 

els ODS a les pràctiques de gestió; seguiment i avaluació de resultats, a partir de fites 

quantificades i una bateria d’indicadors. 

 

 Sistema de plantejament coordinat de propostes d’innovació en polítiques públiques 

per assolir les fites de l’Agenda 2030. 

Concertació entre els sectors públic, empresarial i associatiu, tant en el disseny com en 

la implantació de l’estratègia; participació en espais de reflexió i debat sobre 

metodologies d’alineació de les polítiques públiques municipals i metropolitanes, 

provincials, autonòmiques, estatals i internacionals. 

 

 Plans de comunicació i de participació ciutadana per promoure la sensibilització i la 

implicació social amb els ODS. 

 

 Informe anual sobre la contribució de Barcelona a l’assoliment de l’Agenda 2030. 

 

 Atracció a la ciutat de reunions d’alt nivell d’àmbit internacional que permetin 

accelerar el compliment de l’Agenda 2030 a escala internacional. 


