L’AGENDA 2030: TRANSFORMAR CATALUNYA, MILLORAR EL MÓN
ELS REPTES PER A L’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE A CATALUNYA

INFORME 3/2016 (RESUM EXECUTIU)

ÍNDEX

(1)

L’AGENDA 2030 PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

3

(2)

L’AGENDA 2030: TRANSFORMAR CATALUNYA, MILLORAR EL MÓN

7

(3)

ELS REPTES DE L’AGENDA 2030 A CATALUNYA

10

1

L’AGENDA 2030 PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
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1.1. L’AGENDA 2030 PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: UN FULL DE RUTA GLOBAL
La preocupació pel benestar de les persones i la necessitat de disposar d‟un entorn de qualitat han vertebrat l‟agenda de les polítiques
internacionals des del naixement de les Nacions Unides. Al llarg de les darreres dècades, moltes iniciatives de gran transcendència han
afrontat aquests reptes.
Una de les més rellevants va ser l‟aprovació, l‟any 2000, de la Declaració del Mil·lenni per posar fi a la pobresa al món. En aquest
document, les Nacions Unides identificaven 8 grans objectius per al 2015: els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)
enfocats a assolir el desenvolupament dels països més desafavorits. Fou la primera agenda global del sistema de les Nacions Unides que
establia uns objectius quantificats i temporalitzats, que es van anar seguint al llarg de la primera dècada del segle XXI, amb resultats
desiguals.
L‟any 2012, s‟inicià el procés de revisió dels ODM i l‟elaboració d‟una nova agenda. Paral·lelament, se celebrà la Conferència Mundial

sobre Desenvolupament Sostenible (Rio de Janeiro, 2012), vint anys després de la històrica Conferència de la Terra, on s‟aprovà el
document El futur que volem que establia les prioritats socioambientals globals.
Tot i que aquests dos processos s‟iniciaren en paral·lel, es va realitzar un treball de confluència i es varen fusionar en una sola proposta.
Aquesta es va debatre abastament a nivell internacional amb una àmplia participació de tots els actors involucrats en els processos de les
Nacions Unides. D‟aquí en van sorgir els Objectius de Desenvolupament Sostenible que l‟Assemblea General de Nacions Unides va
adoptar formalment el setembre de 2015 mitjançant l‟aprovació del document Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible.

4

L‟Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible respon a la necessitat internacional de disposar d‟un marc consensuat per afrontar els
reptes globals de la humanitat. La complexitat, la globalitat i la complementarietat d‟aquesta agenda va més enllà de les eines que s‟han
aprovat els darrers 50 anys.
Aquesta agenda pren sentit en la mesura que tots els actors l‟assumeixin i la implementin en l‟àmbit propi d‟actuació. De manera que
esdevingui una eina de cooperació global, en que es combini el desenvolupament econòmic, la inclusió social i la sostenibilitat ambiental.
A més, el nom d‟Objectius de Desenvolupament Sostenible, significa un missatge clar i concret i, alhora, un paraigües que implica tots els
països del món a canviar el rumb cap un ús sostenible dels recursos i unes societats pacífiques i inclusives.
El document Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible respon a 5 grans àrees claus:
persones, planeta, prosperitat, pau i partenariat.
1) PERSONES
L‟Agenda 2030 posa les persones al centre de les prioritats, fixant-se en primer lloc l‟objectiu de reduir la pobresa extrema en la que viu
una part important de la població mundial. Una pobresa estructural que sembla perpetuar-se en algunes àrees del món, però que també
es fa ben present als països desenvolupats. Una pobresa que posa de manifest les creixents desigualtats entre països, però també entre
les persones d‟una mateixa societat.
L‟Agenda 2030 també aborda la millora de la salut de la població. En termes globals, malgrat les millores dels darrers anys, la mortalitat
infantil per causes fàcilment evitables es manté elevada i la mortalitat materna, tot i haver disminuït, no ha assolit l‟objectiu de la
Declaració del Mil·lenni. Moltes persones al món continuen sense accés a serveis mèdics primaris i s‟han de fer molts per assegurar
l‟accés universal a les infraestructures bàsiques, incloent aigua, energia, clavegueram i transport. Encara hi ha 800 milions de persones
amb malnutrició crònica i sense disposar d‟una alimentació equilibrada i suficient. L‟ensenyament primari ha assolit alts nivells
d‟escolarització i resta encara una tasca important per completar-ho a secundària.
Fugint de la pobresa o de conflictes i violència, els emigrants han de patir grans desplaçaments en condicions molt precàries, en una
inestabilitat social i política constant i vivint centenars de milers de persones en camps de refugiats desbordats o sense les condicions
mínimes d‟habitabilitat i, per tant, tornen a caure en la pobresa. I aquí al mig, la desigualtat de gènere continua sent una realitat arreu del
món, des de les nenes que se les priva de l‟accés a l‟educació o se les força a casar-se molt joves.
Finalment, l‟Agenda 2030 també aborda de forma específica la millora de l‟educació, al llarg de tot el cicle de vida, com a instrument per
millorar la qualitat de vida present i futura de la població.
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2) PLANETA
L‟impacte de les activitats humanes ateny una escala global fins al punt que amenaça el correcte funcionament dels ecosistemes i els
serveis que presten i, alhora, soscaven les fites assolides contra la fam i la pobresa, mentre amenacen el benestar de les societats
benestants. El sistema econòmic global ha superat alguns dels límits del planeta, de manera que molts recursos naturals i ecosistèmics
per a les persones i les societats actuals s‟estan malmeten i destruint.
El canvi climàtic ha esdevingut una realitat que canvia el nostre hàbitat, el planeta que habitem. L‟augment de les concentracions de
gasos d‟efecte hivernacle, l‟increment de les temperatures globals, els canvis del clima i l‟acidificació dels oceans evidencien una
transformació profunda, que només es pot aturar amb un nou paradigma econòmic.
Els ODS signifiquen un compromís per evitar la degradació del planeta.

3) PROSPERITAT
El món ha de desenvolupar un model de producció i consum sostenibles que no exhaureixi els recursos que necessitaran les properes
generacions. El creixement en base al model actual només incrementa la pressió sobre els recursos naturals i augmenta la desigualtat i
l‟exclusió social. El desenvolupament sostenible advoca per desacoblar el creixement econòmic de l‟ús insostenible de recursos i la
producció de residus, a més, ofereix noves oportunitats als països en desenvolupament d‟incorporar-se a un model sistema de producció
internacional.
A mes, la globalització i la ràpida transformació tecnològica de les societats actuals, faciliten la generació de noves oportunitats
econòmiques, però alhora emergeix una desigualtat entre i dins dels països. El creixement, tal i com s‟entén a l‟actualitat, no crea
ocupació justa i decent, especialment per a joves sense la formació i la preparació adequades que engruixeixen les bosses d‟atur. En
aquest context, les dones continuen patint una discriminació salarial, quan són directament excloses del mercat laboral a molt països del
món. Altres sectors de la societat, com els discapacitats o la gent gran, resten exclosos d‟una plena participació socioeconòmica.

.
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4) PAU
La globalització ha provocat que la governança dels estats i entre aquests hagi esdevingut més complexa i més difosa. Justament, els
reptes claus per assolir el desenvolupament sostenible inclouen una bona governança, l‟estat de dret, els drets humans, els llibertats
fonamentals, l‟accés equitatiu a un sistema jurídic just, i també, la lluita contra la corrupció i la circulació de fons financers il·legals.
Aquest escenari evidencia la necessitat de disposar d‟institucions efectives i inclusives per fer front a totes les formes d‟abús, explotació,
tortura i tràfic i violència. Encara més important, una cooperació més robusta a través del Consell de Seguretat de les NU i altres
institucions de les NU, és necessària per evitar la proliferació de les guerres i la violència extrema que afecten molts països arreu del
món. La col·laboració entre to tipus d‟actors és essencial per construir institucions efectives, transparents i inclusives.
5) PARTENARIAT

L‟Agenda 2030 vol enfortir la participació i la implicació de tots els actors involucrats amb molts processos col·laboratius a tots els nivells
que permetin assolir els ODS. Els governs, com a responsables de la implementació d‟aquesta agenda, han de coordinar un ampli ventall
d‟actors, des de grans multinacionals, governs municipals i els diversos nivells de governança, la societat civil i el mon científic. Aquesta
coordinació s‟ha de transformar en mecanismes, amb transparència i rendiment de comptes, garanteixin els drets humans, civils i
ambientals.

.
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1.2 ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
El document Transformar el món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que conté 17 Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) i 169 fites específiques a assolir l‟any 2030, representa el nou règim internacional de desenvolupament per als
propers quinze anys.
La nova agenda per al desenvolupament sostenible està inspirada per cinc idees fonamentals:


El sentit d'urgència per assolir els ODS, és a dir, per fer front als reptes i amenaces que afecten el desenvolupament sostenible a
escala planetària.



El potencial transformador que tenen els ODS i les fites respecte les actuals pautes que condicionen la sostenibilitat del planeta.



El caràcter global i universal dels ODS i de les fites associades a cadascun d‟ells, que han de ser aplicables a tots els països,
partint però de les diferències actualment existents en cadascun d‟ells.



El caràcter indivisible dels ODS i de les fites associades a cadascun d‟ells, que s'han d'intentar assolir en el seu conjunt, amb un
enfocament integral, sense renunciar a cap d‟ells.



L‟equilibri entre les totes les dimensions del desenvolupament sostenible (l‟econòmica, la social i l‟ambiental), que no poden
prevaldre unes per sobre de les altres.
Els ODS aborden les 5 grans àrees descrites anteriorment (planeta, prosperitat, persones, pau i partenariat) i cobreixen àmbits com
la pobresa, la desigualtat, la seguretat alimentària, la salut, el consum i la producció sostenibles, el creixement, l'ocupació, les
infraestructures, la gestió sostenible dels recursos naturals, els oceans, el canvi climàtic, i també la igualtat de gènere, la pau, la inclusió
social, l'accés a la justícia i les institucions responsables. En resum, àrees crucials a nivell internacional, però que també són
fonamentals a escala nacional i local.
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Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a l‟Agenda 2030 són els següents:
1.

Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

2.

Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.

3.

Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones a totes les edats.

4.

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

5.

Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes.

6.

Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones.

7.

Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.

8.

Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball digne per a totes les
persones.

9.

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

10.

Reduir la desigualtat en i entre els països.

11.

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

12.

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

13.

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

14.

Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.

15.

Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la
desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de biodiversitat.

16.

Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a
totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

17.

Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

9
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L’APLICACIÓ DE L’AGENDA 2030 A CATALUNYA
La declaració Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. aprovada a Nova York el setembre
de 2015 encoratja tots els Estats membres de l‟Assemblea General de Nacions Unides a desenvolupar, tan aviat com sigui possible,
respostes nacionals ambicioses per a l'aplicació de l‟Agenda. És a dir, a impulsar la implementació de l‟Agenda 2030 als seus propis
territoris.

En la seva declaració, l‟Assemblea General de Nacions Unides fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per
implementar l‟Agenda 2030. Malgrat que els ODS no són jurídicament vinculants, s‟espera que els Governs creïn els marcs necessaris
per al seu assoliment, tenint en compte la situació de cada país en relació a les seves polítiques i plans de desenvolupament sostenible.
És per aquest motiu que els governs dels països més avançats del món estan treballant en la transposició de l‟Agenda 2030 als seus
respectius territoris, entenent que transformant les seves realitats nacionals contribuiran a la sostenibilitat global. De fet, són ja diversos
els països que han començat a treballar en l‟aplicació de l‟Agenda 2030. Durant el “High Level Political Forum on Sustainable
Development” (HLPF), celebrat el juliol de 2016 a la seu de l'ONU a Nova York, 22 països van presentar revisions voluntàries sobre la
implementació de l‟Agenda 2030 a nivell estatal, set dels quals eren europeus: Alemanya, Estònia, Finlàndia, França, Montenegro,
Noruega i Suïssa.
El Govern de Catalunya va participar i va fer aportacions a la resolució “Transformar el nostre món: l‟Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible” durant el seu procés d‟elaboració per part de Nacions Unides. A més, a través del Pla de Govern per a la
XI legislatura aprovat el mes d‟abril de 2016 es va comprometre a:


Elaborar un Pla Nacional d’Objectius de Desenvolupament Sostenible, per assegurar la implementació de l’Agenda 2030
a Catalunya.



Elaborar un sistema integrat de fites i indicadors relatius als Objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions
Unides en matèria de sostenibilitat, aplicats a Catalunya.
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Conscient de la repercussió internacional de l‟Agenda 2030, del compromís de
Catalunya amb els esforços de la Comunitat Internacional envers la sostenibilitat i de
la importància estratègica del futur Pla Nacional, el plenari del CADS va prendre la
decisió d‟elaborar l‟informe L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el
món, amb l‟objectiu d‟identificar els reptes estratègics que Catalunya té
plantejats en cadascun dels ODS.
El CADS ha elaborat l‟informe L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el
món com a document de base per a l‟elaboració, per part del Govern, del Pla
Nacional per a l‟aplicació de l‟Agenda 2030 al nostre país.
Atès el caràcter integrat i indivisible dels ODS aprovats per Nacions Unides, l‟informe
del CADS aborda els primers 16 objectius, molts dels quals estan estretament
interrelacionats (l‟ODS 17, pel seu caràcter instrumental, ha quedat fora de l‟anàlisi).
L‟informe L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món va ser aprovat
pels consellers del CADS en sessió plenària el 27 de setembre de 2016, coincidint
amb el primer aniversari de l‟aprovació d‟aquesta Agenda per part de les Nacions
Unides.
La seva elaboració ha comptat amb la participació de 60 experts, a títol individual o
en representació d‟institucions del món socioeconòmic i de l‟àmbit de la recerca a
Catalunya.

12
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ERADICAR LA POBRESA A TOT EL MÓN I EN TOTES LES SEVES
FORMES


Impulsar polítiques de suport a les famílies per evitar l‟exclusió social i assegurar el seu accés a l‟habitatge mitjançant una oferta suficient
d‟habitatge social i d‟habitatge públic de lloguer accessible.



Assegurar l‟abastament d‟aigua potable a tothom, i que cap persona es quedi sense accés a aquest subministrament bàsic per motius
econòmics.



Reduir la precarietat energètica existent a la societat catalana amb mesures estructurals amb resultats a mitjà termini, incrementant la
resiliència energètica de la població i disminuint la necessitat d‟actuacions d‟assistència social.



Compactar la diversitat d‟ajuts i de prestacions existents en l‟àmbit de la intervenció social per avançar cap a una atenció més holística i
integral de la persona.



Millorar la coordinació entre totes les administracions competents i amb el Tercer Sector i la planificació transversal dels serveis socials
amb els de salut, educació, habitatge, urbanisme, promoció econòmica, etc.



Millorar els serveis de promoció de l‟autonomia personal i de suport a la vida quotidiana de la gent gran i les persones amb discapacitat o
trastorns mentals.



Impulsar la superació del model familiar d‟atenció a la dependència perquè les persones cuidadores surtin de la precarietat i de
l‟economia submergida.



Reforçar l‟atenció dels serveis socials a les famílies amb infants en situació de pobresa, tant amb ajuts finalistes (complement de beques
menjador, aparells de salut, activitats de lleure educatiu...), així com amb suport i acompanyament per a la seva tasca parental.



Implantar un sistema estable d‟ajudes per a famílies amb infants sota el llindar de la pobresa, on l‟infant sigui el titular del dret.



Posar en marxa programes de foment de l‟ocupació i la millora de l‟ocupabilitat per a joves, adults amb fills a càrrec, persones amb
discapacitat i/o trastorn mental, majors de 50 anys i persones aturades de molt llarga durada.
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POSAR FI A LA FAM, ASSOLIR LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I
LA MILLORA DE LA NUTRICIÓ, I PROMOURE L'AGRICULTURA
SOSTENIBLE


Assegurar l‟accés a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l‟any per a tothom mitjançant la reducció de la pobresa,
l‟increment de l‟educació i la promoció d‟uns bons hàbits alimentaris. Per un costat, és essencial que totes les persones tinguin capacitat
econòmica per accedir a una alimentació adequada i, per un altre, cal fer esforços per reduir la prevalença de l‟excés de pes, un
problema amb greus repercussions en la salut.



Mantenir la base sobre la que es sustenta la producció d‟aliments protegint i recuperant sòl agrari, especialment el més fèrtil, i facilitant el
relleu generacional a les explotacions agràries.



Optimitzar la productivitat agrícola i econòmica del sector primari del nostre país. Per assolir aquest objectiu cal millorar la producció i
reduir els recursos utilitzats, és a dir, fer un ús més eficient de l‟aigua, l‟energia, fertilitzants, etc.



Generalitzar l‟aplicació de pràctiques agropecuàries respectuoses amb la conservació de la biodiversitat i el medi que garanteixin el
manteniment dels ecosistemes i els seus serveis.



Conservar activament les varietats tradicionals i les races autòctones, i impulsar-ne el seu ús i comercialització, que permetin
produccions econòmicament viables i establint mecanismes per limitar l‟impacte de les normes estandaritzadores de producte originades
en els grans empreses de distribució.



Incrementar la resiliència del sistema alimentari de Catalunya davant el canvi climàtic, adoptant mesures d‟adaptació.
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GARANTIR UNA VIDA SANA I PROMOURE EL BENESTAR PER A
TOTES LES PERSONES A TOTES LES EDATS


Plena integració de Salut a totes les polítiques tal com postula el Pla interdepartamental de salut pública, atès que la salut està
influenciada per nombrosos determinants, molts dels quals estan fora del sistema sanitari.



Garantir l‟accés universal a un sistema sanitari de qualitat i eficaç tot protegint a la població dels riscos financers com a resultat de les
despeses privades (out of pocket) en salut i benestar.



Fomentar els estils de vida saludables i en especial l‟envelliment actiu per mantenir la gent sana en la vellesa.
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GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE
QUALITAT I PROMOURE OPORTUNITATS D'APRENENTATGE
DURANT TOTA LA VIDA PER A TOTHOM


Garantir la qualitat de l‟educació obligatòria a través d‟una visió holística de l‟aprenentatge, que superi les dicotomies tradicionals entre
aspectes cognitius, emocionals i ètics.



Fomentar l‟aprenentatge de competències per a un entorn canviant, que requereix adaptabilitat i rapidesa, treball en equip, gestió de la
informació, pensament crític, capacitat de comunicació i resolució de problemes.



Reforçar la detecció primerenca de les dificultats d‟aprenentatge i aplicar mecanismes d‟acompanyament i reforç personalitzats.



Garantir l‟equitat del sistema educatiu a través de mesures específiques per l‟alumnat en condicions socials més desfavorides i abordar
dinàmiques de desigualtat estructural com la segregació escolar.



Reforçar i diversificar els serveis educatius municipals per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, sobretot en els barris més
pobres.



Fomentar la coeducació en tots els nivells educatius i formar adequadament a la comunitat educativa.



Universalitzar l‟assoliment dels estudis secundaris superiors.



Construir l‟educació sobre la base dels pilars de la cultura de la pau, la llibertat, la solidaritat, la tolerància, els drets humans, la igualtat
de gènere i el respecte per la diversitat cultural.



Promoure la millora de competències i l‟accés a la formació per a l‟ocupació dels col·lectius que més ho necessiten.



Incentivar l‟aprenentatge i la formació al llarg de la vida.



Garantir una educació de qualitat per a les persones amb discapacitat així com formar-los per a l‟accés al món laboral i la participació
social.



Garantir l‟accés dels infants més desfavorits a activitats fora de l‟escola amb valor educatiu.



Garantir que tota la ciutadania de Catalunya sàpiga llegir i escriure.



Promoure la integració curricular de l‟educació per al desenvolupament sostenible en tots els nivells d‟ensenyament, des d‟educació
primària fins a la universitat.
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Millorar la inversió en educació.

ACONSEGUIR LA IGUALTAT ENTRE ELS GÈNERES I APODERAR
TOTES LES DONES I LES NENES


Eradicar la violència masclista en totes les seves formes.



Fomentar la coeducació a tots els nivells educatius.



Reduir la bretxa salarial entre homes i dones abordant totes les seves múltiples causes.



Trencar la segregació horitzontal i vertical de les dones.



Fomentar la coresponsabilitat entre homes i dones dels treballs domèstics i de cura.



Eradicar les estructures culturals sexistes a través de la implicació de tots els agents socials i els mitjans de comunicació.



Eradicar el tràfic i qualsevol tipus d‟explotació de les dones així com garantir una protecció i assistència integral a les víctimes.



Promoure el reconeixement social i la valoració econòmica del treball de cura i domèstic no remunerat.



Garantir l‟accés assequible als serveis de llars d‟infants i escoles bressols i d‟atenció a les persones dependents, especialment per part
dels col·lectius més vulnerables.



Fomentar la presència de les dones en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública i així trencar
l‟anomenat „sostre de vidre‟.



Promoure l‟educació sobre la salut afectiva, sexual i reproductiva, amb una atenció especial a les adolescents.
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GARANTIR LA DISPONIBILITAT I UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DE
L'AIGUA I EL SANEJAMENT PER A TOTES LES PERSONES


Assegurar l‟abastiment d‟aigua potable a tothom, i que cap persona es quedi sense accés a aquest subministrament bàsic per motius
econòmics, entès no només en tant que qüestió tècnica de fer arribar l‟aigua, sinó que cal gestionar la recuperació de costos del servei.



Assolir un bon estat de les masses d‟aigua de Catalunya mitjançant la millora el funcionament de les Estacions Depuradores d‟Aigües
Residuals (EDAR) i assegurant que les activitats econòmiques que podrien comportar afectacions a la qualitat del medi hídric prenen les
responsabilitats que els pertoquen i evitant-ne les conseqüències.



Garantir l‟abastament d‟aigua reforçant les mesures d‟estalvi i eficiència en tots els sectors (cal destacar que a les ciutats catalanes els
consums d‟aigua són dels més baixos del planeta) i incrementant les aportacions específiques de fonts d‟aigua regenerada i d‟aigües
pluvials, i fer d‟aquesta necessitat una oportunitat que situï Catalunya al capdavant de la recerca, desenvolupament i innovació d‟aquesta
tecnologia a nivell mundial.



Assegurar que Catalunya està preparada per afrontar nous períodes de sequera, tenint en compte les aportacions específiques de fonts
d‟aigua no convencionals (aigües regenerades, aigua dessalinitzada). És de destacar que Catalunya disposa d‟instal·lacions
emblemàtiques en aquest àmbit a nivell internacional, però cal impulsar un procés d‟informació i acceptació del públic, a nivell local i
internacional, per evitar l‟alarma social i grans perjudicis econòmics.



Fer una reflexió de fons, oberta i transparent, sobre les possibles alternatives existents per garantir l‟abastament de recursos hídrics per
Catalunya.



Garantir el correcte funcionament dels ecosistemes en relació al cicle de l‟aigua, assegurant el manteniment d‟un cabal ecològic suficient
als rius de Catalunya, i integrar plenament els criteris ecosistèmics en la gestió dels recursos hídrics.
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GARANTIR L'ACCÉS A UNA ENERGIA ASSEQUIBLE, SEGURA,
SOSTENIBLE I MODERNA PER A TOTES LES PERSONES


Assolir de manera efectiva l‟accés universal als serveis energètics, acabant amb els casos de pobresa energètica, molt abans del 2030.



Assolir, per a 2030, un consum final d‟energia renovable de com a mínim el 27% i un consum d‟electricitat procedent de fonts renovables
de com a mínim el 50% del total.



Avançar de forma decidida en l‟autoproducció i l‟autoconsum d‟electricitat d‟origen renovable.



Adequar la xarxa elèctrica de distribució i disposar de sistemes d‟emmagatzematge d‟electricitat per a fer possible el desenvolupament
de les fonts energètiques renovables.



Incrementar l‟eficiència en tots els sectors d‟activitat, especialment en la indústria més intensiva en l‟ús d‟energia, i en el parc immobiliari
de Catalunya.
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PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU
I SOSTENIBLE, L'OCUPACIÓ PLENA I PRODUCTIVA I EL
TREBALL DIGNE PER A TOTES LES PERSONES


Aconseguir la recuperació econòmica de Catalunya, reduint la creixent desigualtat econòmica.



Incrementar la productivitat del treball.



Aprovar el Pacte Nacional de la Indústria a Catalunya amb un clar objectiu de liderar la transformació cap a la Indústria 4.0 basat en un
model d‟economia circular.



Impulsar l‟economia circular i reconèixer l‟economia col·laborativa en el sistema econòmic actual.



Prioritzar la lluita contra l‟atur juvenil i de llarga durada.



Reduir la taxa de risc de pobresa en el treball i la precarietat laboral.



Reduir la taxa d‟abandonament prematur dels estudis i dels joves que ni estudien, ni treballen i ni es formen.



Garantir el finançament per a les empreses i els emprenedors catalans
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CONSTRUIR INFRAESTRUCTURES RESILIENTS, PROMOURE LA
INDUSTRIALITZACIÓ INCLUSIVA I SOSTENIBLE I FOMENTAR LA
INNOVACIÓ


Dissenyar unes infraestructures urbanes i interurbanes que facilitin el canvi modal i reduir el transport privat i establir una xarxa
d‟estacions de recàrrega de vehicles elèctrics a tot el territori.



Incrementar la participació del ferrocarril en el transport de mercaderies. En aquest sentit, és imprescindible l‟establiment del Corredor
Ferroviari Mediterrani en condicions de capacitat, intermodalitat i interoperabilitat, que ha d‟estar ben connectat amb els dos ports
principals de Catalunya (Barcelona i Tarragona).



Desenvolupar les infraestructures necessàries que permetin la transició energètica cap a fonts d‟energia renovables, amb xarxes
intel·ligents i amb capacitat d‟emmagatzematge, tot garantint la competitivitat.



Incorporar criteris de resiliència al canvi climàtic, de flexibilitat per adaptar-se als canvis tecnològics i socials, de vertebració del territori i
d‟integració de polítiques en el disseny de la xarxa d‟infraestructures.



Facilitar i promoure la digitalització de la societat, de les empreses i dels processos productius.



Recuperar el lideratge que tradicionalment Catalunya havia tingut en el sector econòmic industrial, afavorint l‟increment de dimensió de
les empreses, facilitant l‟accés al finançament, promovent la innovació (especialment en les noves tecnologies), l‟eficiència en l‟ús dels
recursos i l‟economia circular, així com la digitalització i internacionalització.



Mantenir el nivell de productivitat, excel·lència i internacionalització del sistema de recerca i desenvolupament assolit els darrers anys, i
molt especialment, promoure la transferència d‟aquest coneixement cap a la innovació a les empreses, que generi valor afegit i fomenti la
competitivitat econòmica.
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REDUIR LA DESIGUALTAT EN I ENTRE ELS PAÏSOS



Revertir el creixement de la desigualtat en relació a la diferència d‟ingressos entre els més rics i els més pobres.



Trobar l‟equilibri entre el desenvolupament de mesures d‟atenció directa per fer front a situacions d‟urgència social com, per exemple,
garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels sectors més desafavorits de la població, i la posada en marxa de mesures i
estratègies a mitjà i llarg termini de caràcter estructural, més preventives i de promoció de l‟autonomia i de l‟apoderament de la persona.



Garantir la coherència de polítiques publiques, tradicionalment segmentades des d‟un punt de vista temàtic i sectorial, i reorientar-les cap
a un enfocament transversal que impliqui àmbits d‟actuació com els serveis socials, l‟ocupació, l‟ensenyament, l‟habitatge, la salut o la
justícia i que posi la persona en el centre d‟atenció. Avançar cap a models d‟atenció a les persones més comunitaris.



Reduir la precarietat laboral i la bretxa salarial entre homes i dones i per extensió als altres col·lectius menys afavorits.



Reforçar les polítiques socials com ara educació, salut i protecció social, i dotar-les de pressupost suficient per garantir els drets bàsics i
la igualtat d'oportunitats de totes les persones.



Reforçar i diversificar els serveis educatius municipals per als infants de 0 a 3 anys i les seves famílies, sobretot en els barris més
pobres.



Assegurar la representació de Catalunya a les organitzacions internacionals i garantir el suport als països menys desenvolupats.



Intensificar l‟enfortiment de la capacitat institucional dels països en desenvolupament a través de mitjans indirectes com l‟activitat
subvencionadora de l‟Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).



Ordenar els fluxos migratoris integrant les necessitats del mercat laboral.



Promoure la cohesió social d‟una societat diversa.
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ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS I ELS ASSENTAMENTS
HUMANS SIGUIN INCLUSIUS, SEGURS, RESILIENTS I
SOSTENIBLES


Establir polítiques de suport a les famílies per evitar l‟exclusió social i assegurar el seu accés a l‟habitatge mitjançant una oferta suficient
d‟habitatge públic de lloguer accessible.



Promoure les ciutats compactes mitjançant la contenció de la urbanització extensiva, discontinua, fragmentada i heterogènia allunyada
de les infraestructures de transport.



Garantir una dotació adequada de servei de transport públic i, específicament, facilitar la connexió intermunicipal mitjançant transport
públic.



Garantir una dotació adequada d‟espais verds per al benestar de la població urbana -d‟acord amb els valors recomanats per
l‟Organització Mundial de la Salut (OMS)- i concebre els espais verds com a una infraestructura urbana de primer ordre, proveïdora dels
serveis ecosistèmics imprescindibles per a una ciutat saludable i inclusiva.



Incrementar la resiliència urbana davant del risc de la caiguda en cascada dels serveis bàsics (transport, subministrament energètic,
telecomunicacions, abastament d‟aigua, sistema sanitari, etc.).



Millorar la qualitat de l‟aire en els nuclis urbans, mantenint els nivells de contaminació atmosfèrica per sota dels llindars establerts per
l‟OMS per garantir la salut de la població.

24

GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ
SOSTENIBLES


Fer una transició efectiva vers un model d‟economia circular, ecoeficient i innovadora, a través del canvi de models de negoci, el
desenvolupament de la fiscalitat ambiental, etc.



Identificar els recursos naturals claus per a l‟economia i la societat del país i promoure estratègies concretes per garantir-ne un ús més
eficient.



Reduir el malbaratament alimentari durant tota la cadena alimentària.



Consolidar la tendència a la reducció de la generació de residus totals, desacoblant-la del creixement de l‟activitat econòmica.



Incrementar la recollida selectiva de les diverses fraccions de residus, establint objectius ambiciosos i aplicant els instruments més
adequats per generar canvis de comportament de la població en aquest àmbit.



Generalitzar la incorporació de clàusules ambientals i socials en la contractació pública a totes les administracions públiques que actuen
a Catalunya.



Avançar cap a la internalització dels costos ambientals (ja sigui mitjançant normativa específica o fiscalitat ambiental) amb l‟objectiu de
fomentar estils de vida i pràctiques empresarials orientades vers l‟economia verda i circular.
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ADOPTAR MESURES URGENTS PER COMBATRE EL CANVI
CLIMÀTIC I ELS SEUS EFECTES


Integrar plenament el canvi climàtic (mitigació i adaptació) de manera transversal tant en les polítiques publiques com a les activitats del
sector privat.



Integrar la gestió del risc en els diferents instruments normatius i activitats privades amb un especial focus en la caiguda en cascada dels
serveis bàsics de transport, subministrament energètic, telecomunicacions, abastament d‟aigua, sistema sanitari, etc.) [vegeu l‟ODS #11
ciutats].



Aprofundir en les accions d‟informació, sensibilització, increment de la capacitat i avisos primerencs a la població per millorar-ne
l‟autoprotecció.



Fomentar les mesures no estructurals i les infraestructures verdes, com a exemple de les solucions basades en la natura que posen en
valor els serveis dels ecosistemes.



Afavorir les mesures de cobenefici o “win-win”, que produeixen beneficis a més a més dels directament imputables a l‟adaptació o a la
mitigació, com a exemple la reducció del trànsit millora el canvi climàtic i la qualitat de l‟aire.



Impulsar mesures flexibles que continuïn sent eficients davant els diferents escenaris de canvi climàtic i amb baix cost suplementari a
causa de la incorporació del vector climàtic (mesures no regret).



Impulsar la recerca pública en matèria de canvi climàtic i integrar-ne els resultats als processos de presa de decisions sobre polítiques
públiques i en la planificació.



Incrementar el coneixement de la població en relació al canvi climàtic i els seus potencials impactes per promoure l‟adopció de pràctiques
que redueixin l‟emissió de gasos amb efecte d‟hivernacle i incrementar la resiliència de la població.
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CONSERVAR I UTILITZAR DE FORMA SOSTENIBLE ELS
OCEANS, MARS I RECURSOS MARINS PER AL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE


Reduir l‟aportació de càrrega contaminant de rius i emissaris submarins millorant el funcionament del sanejament de les aigües residuals
urbanes i industrials.



Reduir les fonts d‟acidificació de la mar d‟origen antròpic (com l‟aportació de nutrients procedents de l‟activitat agrària) i incrementar la
resiliència de les activitats marítimes als efectes d‟aquest fenomen.



Reforçar la protecció dels espais naturals marins i costaners, aplicant el corpus normatiu existent a escala internacional i europea i
garantir la protecció i continuïtat de les dues EBSA (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas) que abasten el mar davant la
costa catalana.



Integrar l‟enfocament dels serveis ecosistèmics en la normativa i la planificació territorial i la gestió de l‟espai marí i costaner.



Impulsar la recerca dels efectes del canvi global i climàtic sobre la mar i integrar-ne els resultats en la planificació i programació de
l‟espai marí i costaner.



Impulsar la cogestió pesquera, amb representació del sector, experts i representants de l‟administració per garantir una gestió sostenible
dels recurs pesquer.
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PROTEGIR, RESTAURAR I PROMOURE L'ÚS SOSTENIBLE DELS
ECOSISTEMES TERRESTRES, GESTIONAR ELS BOSCOS DE MANERA
SOSTENIBLE, COMBATRE LA DESERTIFICACIÓ, ATURAR I REVERTIR LA
DEGRADACIÓ DEL SÒL I ATURAR LA PÈRDUA DE BIODIVERSITAT


Disposar d‟una informació completa i actualitzada (cartografia i bases de dades) sobre l‟estat de la biodiversitat, tant terrestre com litoral i
marina.



Desenvolupar la infraestructura verda de Catalunya i integrar, de forma troncal, el manteniment de la connectivitat ecològica i dels
serveis ecosistèmics en les polítiques sectorials, l‟ordenació del territori i la planificació urbanística reforçant, d‟aquesta manera,
l‟efectivitat de les polítiques de protecció i gestió del patrimoni natural.



Garantir una gestió activa dels espais naturals ja protegits, amb les eines i els recursos adequats per a fer-ho possible i, quan sigui
necessari, incrementar les figures de major grau de protecció.



Assolir un estat de conservació favorable dels hàbitats, de la fauna i la flora, mitjançant l‟aprovació i execució dels instruments i mesures
necessaris (com el Catàleg dels hàbitats amenaçats o el de la fauna amenaçada, els plans de recuperació corresponents o l'Estratègia
de conservació de la flora).



Disposar d‟un plantejament estratègic d‟actuació davant la introducció i expansió de les espècies exòtiques invasores, especialment en
un context de canvi climàtic que afavoreix la seva arribada i progressió pel territori català.



Establir un sistema de governança modern i efectiu que permeti desenvolupar un marc legal i de planificació en matèria de patrimoni
natural i biodiversitat d‟acord als coneixements científics actuals i als criteris de conservació i gestió de la biodiversitat a escala mundial.



Disposar de coneixement i de la cartografia sobre la qualitat i l‟estat dels sòls de Catalunya, i integrar-la de forma efectiva en la
planificació territorial i sectorial.



Reduir els processos erosius i de pèrdua de sòl a Catalunya, disminuint d‟aquesta manera el risc de desertificació dels sòls,
especialment de cara a un escenari de canvi climàtic.



Seguir reduint les activitats de furtivisme a Catalunya, mantenint un debat obert amb els agents interessats.



Millorar el sistema de control del tràfic il·legal d‟espècies per donar resposta a les problemàtiques detectades i als nous reptes, com el
comerç per internet o la manca de centres d‟acollida per a la fauna exòtica abandonada, així com reforçar la coordinació de les unitats
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que se n‟ocupen.

PROMOURE SOCIETATS PACÍFIQUES I INCLUSIVES PER ACONSEGUIR UN
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, PROPORCIONAR ACCÉS A LA JUSTÍCIA
PER A TOTES LES PERSONES I DESENVOLUPAR INSTITUCIONS EFICACES,
RESPONSABLES I INCLUSIVES A TOTS ELS NIVELLS


Erradicar la violència masclista en totes les seves formes.



Reduir els casos d‟explotació i tràfic d‟éssers humans, reforçar-ne la detecció i garantir una atenció i una assistència integral a les
víctimes.



Enfortir la cooperació amb organismes regionals, estatals i internacionals de seguretat per fer front a l‟amenaça del terrorisme i el crim
organitzat.



Consolidar un robust sistema d‟integritat institucional i una cultura social de rebuig absolut a qualsevol forma de corrupció.



Garantir la representació i la participació paritària de dones i homes en tots els àmbits de presa de decisions.



Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions públiques i el posterior retiment de comptes.
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COL·LABORADORS:


Maite Alay Romero, tècnica superior de l‟Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Xavier Amores i Bravo, Cluster Manager de Catalan Water Partnership.



Jordi Armadans i Gil, director de FundiPau.



Alfredo Balmaceda, Cofundador i director de l‟àrea de projectes de Zicla.



Cristian Bardají, director d'Estudis d'Infraestructures del Gabinet d'Estudis Econòmics i Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona.



Xavier Basagaña, professor associat de recerca a ISGlobal.



Joan Bellavista Illa, professor titular del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona.



Sara Berbel Sánchez, doctora en Psicologia Social i directora general de Barcelona Activa.



Jaume Bosch Call, cap de l'Àrea Regional de Barcelona de la Subdirecció General d‟Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.



Alba Cabañas Varales, directora de l‟Àrea Tècnica de Foment del Treball Nacional.



Carmen Cabezas Peña, subdirectora general de Promoció de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Mireia Cañellas Grifoll, responsable de projectes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.



Imma Cervós Costansa, subdirectora general de Protecció de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Joan Colom i Farran, subdirector general de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Marta Coll, investigadora del Departament de Recursos Marins Renovables, a l‟Institut de Ciències del Mar, Consell Superior d‟Investigacions
Científiques (CSIC).



Irene Corbella Cordomi, cap de servei de Salut Ambiental del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Josep Dolz, director de l‟Institut en Dinàmica Fluvial i Enginyeria Hidrològica FLUMEN.



Teresa Franquesa i Codinach, directora d‟Estratègia i Cultura de Sostenibilitat de l‟Ajuntament de Barcelona.



Maria Soledad García Prado, responsable de Programes de Seguretat Química del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Aina González, consultora ambiental a ENT, medi ambient i gestió.



Rafael Grasa Hernández, professor de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona.
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COL·LABORADORS:


Mireia Jané Checa, subdirectora general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya.



Esther Jordà Sampietro, coordinadora tècnica del Pla director de salut mental i addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Josep Mas-Pla, Centre de Geologia i Cartografia Ambiental (Geocamb).



Francesc Mateu i Hosta, director d‟Oxfam Intermón a Catalunya.



Cristina Molina Parrilla, directora del Pla director de salut mental i addicions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Jordi Oliver, director executiu d‟Inèdit, innovació per a la sostenibilitat



Narcís Prat Fornells, catedràtic d‟Ecologia de la UB i membres del grup de Recerca F.E.M (Freshwater Ecology and Management) d‟aquesta
universitat.



Bibiana Prat i Pubill, tècnica del Pla director de salut mental i addicions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Ignasi Puig Ventosa, Cap de projectes a ENT, medi ambient i gestió; vice-president i fundador de la Fundació Ent



Carles Vicenç Perez Garcia, responsable de Manteniment de dades al Registre central d‟assegurats a la Gerència d‟Atenció al Ciutadà del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Josep A. Pujante Conesa, cap de l‟Àrea de Relacionals Internacionals i Cooperació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Samuel Reyes, adjunt a direcció de l‟Agència Catalana de l‟Aigua.



Sergi Rovira, assessor en sostenibilitat.



Sergi Sabater, catedràtic d‟Ecologia de la Universitat de Girona (UdG) i coordinador del Grup d‟Investigació del „Funcionament i Conservació de
Sistemas Aquàtics Continentals (GREFCO)‟ a l‟Institut Català de Recerca de l‟Aigua.



Lluís Sala, cap d‟abastament i reutilització del Consorci Costa Brava.



Eduard Sallent i Peña, cap de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació de la Direcció General de la Policia de la
Generalitat de Catalunya.



Sergio Sastre, consultor ambiental a ENT, medi ambient i gestió.



Jordi Sunyer, cap del Programa de Salut Infantil de ISGlobal.



Carme Trilla, presidenta de la Fundació Habitat III.



Eduard Vallory, president del Centre Unesco de Catalunya
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Institucions i organismes col·laboradors:


Agència Catalana de l‟Aigua (ACA).



Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD).



Agència de Residus de Catalunya (ARC).



Associació Catalana d‟Universitats Públiques (ACUP).



Consell de Protecció del Natura.



ConservacióCat.



Direcció General de Cooperació, Departament d‟Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya.



Direcció General de Desenvolupament Rural, Departament d‟Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la Generalitat de Catalunya.



Direcció General de Pesca i Afers Marítims, Departament d‟Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la Generalitat de Catalunya.



Direcció General Forests, Departament d‟Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la Generalitat de Catalunya.



Direcció General de la Policia, Departament d‟Interior de la Generalitat de Catalunya.



Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.



Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.



Forestal Catalana.



Fundació Jaume Bofill.



Institut Català de les Dones.



L‟Era, Espai de Recursos Agroecològics.



Servei Català de Trànsit.



Taula d‟entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
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El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) és un òrgan d’assessorament al Govern de la Generalitat en l’àmbit de la
sostenibilitat. Creat l’any 1998, està adscrit al Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. Segons el Decret
41/2014, d’1 d’abril, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, el CADS té les funcions següents:
1. Assessorar el Govern en l’àmbit del desenvolupament sostenible i, especialment, en la integració de la sostenibilitat en les polítiques,
instruments de planificació territorial i sectorial, en projectes legislatius i normatius i en projectes o iniciatives estratègiques impulsades pel
Govern.
2. Analitzar les polítiques estratègiques per al desenvolupament sostenible impulsades pel Govern, especialment les relatives a l’energia, l’aigua,
la seguretat alimentària, el canvi climàtic i l’economia verda, i formular propostes en aquests àmbits.
3. Promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre el Govern, el món acadèmic i la societat civil en l’àmbit del desenvolupament
sostenible.
4. Assessorar el Govern en el disseny i l’execució d’actuacions per promoure l’educació per a la sostenibilitat.

5. Promoure la implicació dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament de Catalunya.

Consellers ponents de l’informe del CADS L’Agenda 2030: Transformar Catalunya, millorar el món: Carles Ibàñez i Josep Maria Serena.
Consellers: Ferran Rodés (president), Josefina Castellví (vicepresidenta), Xavier Bellés, Puri Canals, Sergi Ferrer-Salat, Maria del Carme Llasat,
Mariano Marzo, Rafael Mujeriego, Josep Oliver, Isabel Pont, Joan Vallvé i Montserrat Viladrich.
Equip tècnic: Fina Ambatlle, Raquel Ballesteros, Sílvia Cañellas, Meritxell Rota i Arnau Queralt (director).
Suport administratiu: Mercè Garcia.
Resum executiu: Sergi Rovira.
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