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LA XARXA, AMB L'AGENDA 
2030 I ELS ODS

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és 
l'àmbit de trobada sobre desenvolupament sostenible 
del conjunt de Catalunya, que inclou principalment els 
ens locals, però també les quatre diputacions catalanes 
i el govern de la Generalitat de Catalunya. La implicació 
de totes aquestes administracions palesa l'arrelament 
territorial de la Xarxa al país.
En aquest mandat hem celebrat el nostre vintè aniver-
sari, i a les portes de la fita de l'any 2020 és el moment 
de fer balanç de la feina feta i, sobre aquesta base, 
construir un futur millor per a la ciutadania i les gene-
racions futures.
Per a nosaltres, aquest futur té dos referents clars en 
el Pacte dels Alcaldes pel Clima i l'Energia i en l'Agenda 
2030 dels objectius de desenvolupament sostenible de 
Nacions Unides, els ODS.
Vivim moments que demanen decisions ambicioses i 
urgents: de tant repetir-ho, no deixa de ser menys cert. 
I des del món local en som plenament conscients. I l'ac-
tuació de les ciutats i els pobles de la Xarxa en aquests 
quatre anys n'ha estat un bon exemple.
Per això,al final de mandat, hem volgut fer el balanç 
de l'acció que tant la Xarxa com els seus membres han 
desenvolupat sota el prisma dels ODS i hem destacat 
experiències de localització per a les fites de cada Ob-
jectiu.
Desitjo que aquesta manera d'abordar l'Agenda 2030 
ens ajudi a treballar plegats i a generar innovació, ens 
“coinspiri”, per seguir avançant en el camí de la soste-
nibilitat.
Aprofito l'avinentesa per agrair-vos la participació, sen-
se la qual no la Xarxa no tindria sentit de ser, i també 
espero haver-vos servit com a president.

VALENTÍ JUNYENT TORRAS
President de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat 

Diputat delegat d'Espais Naturals 
i Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona

Alcalde de Manresa
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ELS ANTECEDENTS

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és:

-  Una associació de municipis d'àmbit català amb 290
ens adherits entre ajuntaments, consells comarcals,
diputacions i Generalitat de Catalunya.

-  Creada a Manresa l'any 1997. En aquest mandat hem
celebrat els 20 anys 

-  L'espai de referència de les administracions locals
sobre desenvolupament sostenible a Catalunya 

-  Una plataforma de cooperació, intercanvi i treball en
xarxa, on els municipis debaten sobre reptes, inquie-
tuds, necessitats i experiències, i promouen projectes
d'interès comú.

LA XARXA: QUI SOM? 

222 Municipis de la província de Barcelona. 

30 Municipis de la resta de Catalunya. 

17 Entitats supramunicipals. 

21 Observadors.

UN CAMÍ: EL PLA 
ESTRATÈGIC XARXA 2020

En aquest mandat la Xarxa s'ha dotat d'un pla rector 
que ha inspirat tota la seva actuació: el Pla Estratègic 
Xarxa 2020

- Amb una doble visió: per al 2020 i per al 2030

-  I també amb un doble referent: el Pacte dels Alcal-
des pel Clima i l'Energia i de l'Agenda 2030 dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

En aquest mandat hem celebrat els 20 anys.

Integrant les tres dimensions del desenvolupament 
sostenible de Nacions Unides

Mapa dels membres de la Xarxa de Ciutats 
i Pobles cap a la Sostenibilitat

Autor: Enric Coll

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/xarxa
https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/la-xarxa-20-anys
https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/xarx_muni
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/pla_estrategic_document_per_la_16a_assemblea_aprovat.pdf
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ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS XARXA 
2020

En el Pla Estratègic Xarxa 2020, l'associació va establir 8 objectius estra-
tègics per al Pla de mandat. En aquesta Memòria farem balanç i analitza-
rem com els hem assolit a través de la localització dels 17 ODS de l'Agenda 
2030.

1.  Impulsar polítiques locals orientades a un
model de desenvolupament sostenible.

5.  Adoptar el paradigma del desenvolupament
sostenible com a eix integrador i transver-
sal de les polítiques públiques locals, i per
desplegar les temàtiques i l'estructura de
funcionament de la Xarxa 2020, en base
a les tres dimensions de la sostenibilitat:
ambiental, social i econòmica 

6.  Reforçar la coordinació i cooperació en
matèria de millora de la qualitat de l'aire,
prevenció de la contaminació acústica i
promoció d'una mobilitat sostenible.

7.  Promoure un model d'economia circular i
verda per a les ciutats i els pobles.

8.  Promoure l'educació en el marc de les polí-
tiques de desenvolupament sostenible, per
garantir la cohesió social de les persones i
els territoris.

ELS 8 OBJECTIUS ESTRATÈGICS ES VAN CONCRETAR PER TAL DE RENOVAR 
LA VIGÈNCIA DEL COMPROMÍS POLÍTIC DEL MÓN LOCAL PER:

2.  Refermar el paper
de la Xarxa com a
espai de referèn-
cia sobre medi
ambient i soste-
nibilitat a Catalu-
nya. Continuar impulsant-la com a espai de
trobada, instrument de cooperació i coor-
dinació, intercanvi d'experiències i entorn
institucional per promoure una governança
ambiental multinivell; i estimular la partici-
pació d'altres actors socials i empresarials
en determinades dinàmiques i espais.

4.  Difondre els Objectius de Desenvolupament
Sostenible i fixar les bases per a la seva
aplicació a escala local en l'horitzó 2030.

3.  Reforçar l'acció, en l'horitzó 2020, per
acomplir els compromisos del Pacte dels
Alcaldes per una Energia Sostenible. I
esdevenir entitat de suport del nou Pacte
d'Alcaldes pel Clima i l'Energia a través del
Club del Pacte dels Alcaldes de Catalunya,
per donar suport a la lluita contra el canvi
climàtic en àmbits de treball comú sobre
mitigació i adaptació.

https://www.diba.cat/web/xarxasost/platreball
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LA XARXA I LES TRES ESFERES DE LA 
SOSTENIBILITAT

Durant el Pla de mandat la Xarxa ha vertebrat la seva acció en el paradig-
ma del desenvolupament sostenible i en les tres esferes de la sostenibilitat: 
l'ambiental —focalitzada en canvi climàtic i qualitat ambiental—, la social 
—expressada amb el concepte Sostenibilitat per a les persones— i l'econò-
mica —definida a través de l'impuls de l'economia circular i verda.

CANVI CLIMÀTIC I
QUALITAT AMBIENTAL

SOSTENIBILITAT 
PER A LES 
PERSONES

ECONOMIA 
CIRCULAR 

I VERDA

Territori

ResidusCohesió 
social

Compra 
sostenibleEducació

Consum  
responsableSalut

AireSoroll

EnergiaAigua

MobilitatNatura
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L'ESTRUCTURA DE LA XARXA DURANT 
EL PLA DE MANDAT 2015-2019

La Xarxa també ha fonamentat la seva estructura de treball en el paradig-
ma del desenvolupament sostenible i de les tres esferes de la sostenibilitat, 
l'econòmica, l'ambiental i la social. En base a aquest concepte ha estructu-
rat els seus grups de treball.

G T  
d'Adaptació 

al Canvi 
climàtic

G T  d'Educació per a 
la Sostenibilitat i per 
una Cohesió social i 

ambiental

G T  Economia  
circular i verda

Grup de 
treball +Aire 

–Soroll

G T   
d'Energia 

Sostenible 
Local

Club del Pacte 
dels Alcaldes de 

Catalunya

ASSEMBLEA 
GENERAL

Comissió de 
seguiment

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/grupstreball
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L'ACTIVITAT DE LA XARXA 
EN EL PLA DE MANDAT 
2015-2019

En aquest Pla de mandat, des de setembre de 2015 
fins a febrer de 2019, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat ha organitzat 200 accions en conjunt:

-  92 reunions de grups de treball, de comissions i de
coordinació.

-  108 activitats, entre jornades i esdeveniments, semi-
naris i tallers participatius.

-  A les quals han assistit 8.800 persones.

- Ha generat més de 50 productes i materials.

-  Ha coordinat 5 campanyes de sensibilització ambi-
ental vinculades a grans esdeveniments de sostenibi-
litat: Setmana Europea de l'Energia Sostenible i Set-
mana de l'Energia a Catalunya, Dia mundial de l'Aigua,
Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura,
Setmana Europea de la Prevenció de Residus i Set-
mana sense soroll.

Visita al Monestir de Poblet per conèixer el 
projecte de reforma ecològica durant l'Assamblea 
a Tarragona

Treball en xarxa a l'Assamblea de Castellar del 
Vallès

Assistència anual a les activitats de la Xarxa 
(nombre de participants)

Nombre d'activitats per semestre
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ELS GRUPS DE TREBALL I LES 
COMISSIONS 

Els grups de treball són un dels elements essencials i nuclears del treball 
d'intercanvi i coordinació dels membres de la Xarxa. Formats per repre-
sentants dels ens locals participants, es creen quan hi ha un projecte o un 
tema d'interès comú entre els municipis, i tenen una metodologia de treball 
dinàmica i flexible. 

Per tal de donar compliment tant a l'estructura prevista pels estatuts de la 
Xarxa, com als objectius del Pla estratègic, el Pla de mandat 2015-2019 ha 
funcionat amb l'estructura de grups que es detalla en la gràfica següent, 
integrada per 20 grups:

G T  
d'Adaptació 

al Canvi 
climàtic

C  per la 
Biodiversitat 

urbana

Biomassa

Agències 
d'Energia

Autoconsum  
i autosufici-

ència

C  Horts 
municipals i 

socials

Ambients 
aquàtics 

continentals

Cs coord  
recursos i 

campanyes

C  Gestió 
integrada  
del litoral

C  Cicle  
local de 
l'Aigua

C  Prevenció 
del Soroll

C  Millora  
de la qualitat 

de l'Aire

C  prevenció 
i gestió de 

Residus

C  Compra 
pública 

Sostenible 
(SPP)

C  Promoció 
de la 

Bicicleta

G T  Economia  
circular i verda
Com  permanent

G T  d'Educació per 
a la Sostenibilitat 
i per una Cohesió 
social i ambiental

Com  permanent

Grup de treball 
+Aire –Soroll
Com  permanent

G T   
d'Energia 

Sostenible 
Local

Club del Pacte 
dels Alcaldes de 

Catalunya
Comissió de 
coordinació

ASSEMBLEA 
GENERAL

Comissió de 
seguiment

Com  permanent

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/grupstreball


— 12 PRESENTACIÓ

ACTIVITAT DELS GRUPS DE TREBALL 

La gràfica següent mostra el nivell d'implicació dels participants (a l'eix vertical) i el nombre de 
participants (a l'eix horitzontal o d'ordenades) dels diversos grups i comissions de la Xarxa du-
rant aquest mandat. El nivells d'implicació (a les abscisses) van des de la participació exclusiva-
ment virtual fins a la implicació màxima amb participació en totes les reunions i activitats. L'eix 
d'ordenades mostra el volum de participants als diversos grup de treball i comissions al llarg del 
Pla de mandat.

NIVELL 
D'IMPLICACIÓ

VOLUM DE 
PARTICIPANTS 

Implicació 
només virtual 
amb l'espai 
digital, per 
estar informat

Participació a 
les activitats 
específíques i 
campanyes

Participació 
a les reunions 
semestrals

Participació 
a totes les 
reunions i 
activitats

Autoconsum

Qualitat de l'aire

Bicicleta

Litoral Soroll

Ambients 
aquàtics 
continentals

Horts municipals  
i socials

Agències 
d'energia

Pacte dels 
Alcaldes

Cicle de 
l'aigua

Biodiversitat 
urbana

Residus

Campanyes de 
sensibilitzacióBiomassa

Compres

Educació per la 
sostenibilitat

Energia 
sostenible

Economia 
circular

Adaptació al 
canvi climàtic

+ Aire 
 – Soroll
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Residus
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QUÈ ÉS L'AGENDA 2030? 

El setembre del 2015, l'Assemblea General de les Naci-
ons Unides va aprovar l'estratègia de l'organització per 
als propers 15 anys. El document Transformant el Món: 
l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible 
planteja els reptes globals a través dels 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, ODS, que es concreten 
en 169 fites. 

El canvi climàtic, les desigualtats o els drets laborals i 
socials, entre d'altres, són reptes que no poden resol-
dre cap govern, ni cap institució per ells mateixos. Per 
assolir resultats globals, els reptes s'hauran d'afrontar a 
través d'accions locals. L'Agenda 2030 per al Desenvo-
lupament Sostenible serveix de marc de referència per 
alinear les polítiques socials, ambientals i econòmiques 
i obtenir així els canvis globals que perseguim. 

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods
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LA XARXA I L'AGENDA 2030: 
UN BALANÇ EN CLAU DELS 
ODS 

El Pla Estratègic Xarxa 2020 de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat establia el marc estra-
tègic per al mandat 2015-2019, i proposava una doble 
visió. La primera posava la mirada sobre l'any 2020, en 
què les ciutats i els pobles hem d'acomplir els compro-
misos derivats del Pacte dels Alcaldes per una Energia 
Sostenible; la segona supera el termini del mandat, i 
enfoca l'horitzó 2030, els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides i 
el nou Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia. 

Un dels vuit punts estratègics del Pla Xarxa 2020 de-
fensava difondre els ODS i fixar les bases per a la seva 
aplicació a escala local en l'horitzó 2030. Durant tot el 
mandat, la Xarxa ha mantingut relacions amb la Gene-
ralitat de Catalunya, el Consell Assessor pel Desenvo-
lupament Sostenible i la Diputació de Barcelona per 
explicar els ODS i exposar la metodologia que ha d'im-
plantar-los en el món local.

Com a acció de final de mandat, hem volgut fer balanç 
de l'actuació de la Xarxa i dels seus membres i hem 
destacat exemples de localització en les nostres ciu-
tats i pobles per a les fites de cada ODS.

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods
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La pobresa té moltes cares. Tot i la diversitat de 
realitats del món, deixa les persones en indefensió i les 
fa molt més vulnerables a situacions extremes. També, 
a casa nostra, hi trobem situacions que cal evidenciar, 
revertir i dignificar. 
Quan es parla de pobresa no fem referència únicament 
a la seva dimensió econòmica. Una vida digna inclou 
l'accés a l'habitatge, a l'aigua i a l'energia, a disposar 
d'alimentació sana i equilibrada, a vestir dignament, i 
també accedir a un lloc de treball, al sistema de salut i 
a l'educació. Accés a una vida digna per a tothom.

El paradigma del desenvolupament sostenible ha 
demostrat anar més enllà de la visió ambiental del 
progrés de les ciutats i els pobles: cal treballar sobre 
les tres dimensions de la sostenibilitat: ambiental, 
social i econòmica. El desenvolupament sostenible 
és l'eix integrador i transversal que ha de relligar les 
polítiques públiques locals.
La Xarxa té presents aquestes tres dimensions, i en 
el cas de la dimensió social, o de sostenibilitat per a 
les persones, preveu accions que es desenvolupen 
en àmbits com ara l'educació per la sostenibilitat, la 
cohesió social i la promoció de la salut.
En aquest mandat i dins l'ODS 1, hem desenvolupat 
accions relacionades amb les fites següents: 1.2, 1.3, 
1.4 i 1.5, vinculades a la cobertura de les persones 
vulnerables, especialment en els àmbits de la pobresa 
energètica i dels horts socials. I hem posat el focus 
en els plans d'adaptació al canvi climàtic, per tal de 
millorar la resiliència de les persones i de reduir la seva 
vulnerabilitat enfront als fenòmens extrems relacionats 
amb el clima i els desastres ambientals. 

Visita als horts de Can Monmany a Sant Cugat del 
Vallès

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

1

VINCULACIÓ AMB LA XARXA

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-1-fi-de-la-pobresa
http://xarxaenxarxa.diba.cat/gallery/imatges-taller-horts-socials-2017-3a-sessio-visites
https://www.diba.cat/web/ods/fi-de-la-pobresa
https://www.diba.cat/web/ods/fi-de-la-pobresa
https://www.diba.cat/web/ods/fi-de-la-pobresa
https://www.diba.cat/web/ods/fi-de-la-pobresa
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El projecte d'Horts Urbans a La Mina

Tallers sobre horts socials a la Xarxa

Aspectes socials i econòmics del servei 
d'abastament d'aigua

Visita als horts socials 
de Ca n'Anglada 

Debats sobre pobresa energètica en el grup 
de treball d'energia sostenible local

Guia per al desenvolupament de projectes 
d'horts socials ecològics

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

Front municipal de les entitats per garantir els 
drets energètics a Catalunya

Programa de pobresa energètica de la 
Diputació de Lleida

Projecte de comunitats de veïns contra la 
pobresa energètica a Sabadell

Mapificació de la pobresa energètica a nivell 
municipal

Comença la Marató de l'estalvi energètic 2018

El projecte d'Horts Urbans a La Mina

El Bages actua contra la pobresa energètica

Sant Fruitós de Bages insereix joves en risc 
d'exclusió als Horts de Sant Benet

Programa d'Auditories i Intervenció als 
habitatges en pobresa energètica de la 
Diputació de Barcelona

Martorelles s'adhereix al programa Passa 
l'energia!

Barcelona incorpora clàusules per garantir els 
drets energètics en el contracte elèctric

Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa 
Energètica de la Diputació de Girona

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Joan Puig

Sant Boi impulsa 
un hort comunitari 
per a la inclusió de 
col•lectius vulnerables

A SOSTENIBLE.CAT

Totes aquestes localitzacions i 
encara més experiències sobre:

· Pobresa energètica
· Horts socials

https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/els-tallers-en-horts-socials
https://www1.diba.cat/uliep/pdf/58286.pdf
https://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#fonamentsgestioaigua2016
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/energiasosteniblelocal
http://xarxaenxarxa.diba.cat/gallery/imatges-taller-horts-socials-2017-3a-sessio-visites
https://www.sostenible.cat/article/sant-boi-impulsa-un-hort-comunitari-per-a-la-inclusio-de-collectius-vulnerables
https://www.sostenible.cat/noticia/barcelona-incorpora-clausules-per-garantir-els-drets-energetics-en-el-nou-contracte-de
https://www.sostenible.cat/noticia/front-municipal-de-les-entitats-socials-ambientals-i-de-la-societat-civil-per-garantir-els
https://www.sostenible.cat/article/primer-any-del-programa-dauditories-i-intervencio-als-habitatges-en-situacio-de-pobresa
https://www.sostenible.cat/noticia/sabadell-participa-en-un-projecte-que-promou-la-collaboracio-de-comunitats-de-veinatge
https://www.sostenible.cat/noticia/comenca-la-marato-de-lestalvi-energetic-2018
https://www.sostenible.cat/noticia/la-diputacio-de-girona-presenta-el-programa-destalvi-energetic-i-pobresa-energetica-de-la
https://www.sostenible.cat/noticia/la-diputacio-de-lleida-impulsa-un-programa-de-suport-a-families-vulnerables-per-la-pobresa
https://www.sostenible.cat/noticia/martorelles-sadhereix-al-programa-passa-lenergia-contra-la-pobresa-energetica
https://www.sostenible.cat/reportatge/mapificacio-de-la-pobresa-energetica-a-nivell-municipal-una-primera-aproximacio
https://www.sostenible.cat/noticia/el-bages-actua-contra-la-pobresa-energetica-amb-limpuls-dun-servei-datencio-itinerant
https://www.sostenible.cat/article/el-projecte-dhorts-urbans-a-la-mina
https://www.sostenible.cat/noticia/sant-fruitos-de-bages-collabora-en-un-projecte-per-tal-dinserir-joves-en-risc-dexclusio
https://www.sostenible.cat/etiquetes/pobresa-energetica
https://www.sostenible.cat/etiquetes/horts-socials
https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-1-fi-de-la-pobresa


— 18 2 — FAM ZERO

La fam extrema afecta moltes 
parts del món. Aquí, veiem que 
les mancances d'una alimentació 
sana i equilibrada persisteixen 
i han crescut els darrers anys. 
Moltes situacions d'alimentació 
inadequada porten al sobrepès i a 
malalties alimentàries. 
La garantia d'una bona alimentació 
requereix tenir en compte tot el 
cicle, de la producció al processat 
i a les condicions de la distribució. 
La producció de proximitat ha 
d'adaptar-se al clima i als sòls 
locals i ha de fer front als reptes 
dels propers anys, com ara el canvi 
climàtic i una disponibilitat d'aigua 
irregular.

La Xarxa ha promogut la incorporació de criteris 
ecològics i socials en els projectes d'horts impulsats 
per les ciutats i els pobles, i ha impulsat accions per 
promoure l'aprofitament alimentari i l'agricultura 
sostenible per donar resposta a les fites de l'ODS 2: 2.1, 
2.4 i 2.5. 

POSAR FI A LA FAM, 
ASSOLIR LA SEGURETAT 
ALIMENTÀRIA I LA 
MILLORA DE LA 
NUTRICIÓ, I PROMOURE 
L'AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

2

La Xarxa visita els horts de Mollet del Vallès i els 
projectes d'agricultura ecològica de Gallecs

VINCULACIÓ AMB LA XARXA 

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-2-fam-zero
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/la-xarxa-visita-els-horts-de-mollet-del-valles-i-els-projectes-d-agricultura-ecologica-de-gallecs
https://www.diba.cat/ca/web/ods/fam-zero
https://www.diba.cat/ca/web/ods/fam-zero
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Molí del Foix

Comissió d'horts de la Xarxa. Recursos i recull 
de bones pràctiques

Criteris de sostenibilitatals als horts 
municipals 

Visita als horts de Mollet del Vallès i els 
projectes d'agricultura ecològica de Gallecs

Suport a l'Aplec 
d'agricultura urbana

Declaració de Castellar del Vallès per un cicle 
sostenible dels aliments

La Xarxa visita els horts de Cornellà de 
Llobregat

Mapa de projectes d'horts municipals, socials 
i escolars

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

Reus promou una alimentació saludable i 
d'aprofitament 

Tàrrega desenvolupa una nova edició dels 
horts urbans ecològics

Caldes de Montbui promou la reintroducció de 
12 varietats locals 

La Paeria crea la marca Horta de Lleida

Cardedeu calcula els costos de producció de 
cultius agroecològics

L'hort comunitari de Badia del Vallès, finalista 
del Premi Josep M. Rueda i Palenzuela

La campanya Navàs sobirania alimentària 
segueix més viva que mai

El calendari del delta del Llobregat dedica el 
2018 als fruits i llavors

Manlleu destina terrenys públics a produir 
aliments pel seu banc 

VI Setmana Bio per l'alimentació ecològica 

Igualada crearà un nou hort per nodrir el banc 
de queviures

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Ajuntament de Mollet 
del Vallès 

Les escoles de Mollet 
amb l'alimentació 
ecològica

EN AQUEST QR...

Totes aquestes localitzacions i  
encara més experiències sobre:

· Agricultura
·  Agricultura 
ecològica

· Món rural
·  Horts  
municipals

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-2-fam-zero
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/comissiohorts
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/la-xarxa-visita-els-horts-de-cornella-i-l-equipament-del-moli-del-foix
https://www.instamaps.cat/instavisor/14161884/2ccec3297a35f8be460d7304373cfe7e/Experiencies_d_horts_municipals_de_la_Xarxa_de_Ciutats_i_Pobles_cap_a_la_Sostenibilitat_(juliol_2017).html?embed=1#10/41.5476/1.8629
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/declaracio_de_castellar_v1_dictamen.pdf
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/model_reglament_horts_sostenibles_xarxa_def.pdf
http://www.agriculturaurbana.cat/aplec/
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/la-xarxa-visita-els-horts-de-mollet-del-valles-i-els-projectes-d-agricultura-ecologica-de-gallecs
https://www.sostenible.cat/noticia/les-escoles-de-mollet-amb-lalimentacio-ecologica
https://www.sostenible.cat/noticia/la-vi-setmana-bio-per-lalimentacio-ecologica-tindra-250-activitats-arreu-de-tot-el-territori
https://www.sostenible.cat/noticia/reus-promou-una-alimentacio-saludable-i-per-laprofitament-daliments
https://www.sostenible.cat/article/el-calendari-del-delta-del-llobregat-dedica-lany-2018-als-fruits-i-llavors
https://www.sostenible.cat/noticia/caldes-de-montbui-promou-la-reintroduccio-de-12-varietats-locals-dhortalisses
https://www.sostenible.cat/noticia/cardedeu-presenta-una-eina-pionera-per-calcular-els-costos-de-produccio-de-cultius
https://www.sostenible.cat/noticia/igualada-creara-un-nou-hort-per-nodrir-el-banc-de-queviures
https://www.sostenible.cat/noticia/tarrega-desenvolupa-una-nova-edicio-dels-horts-urbans-ecologics
https://www.sostenible.cat/noticia/manlleu-destina-diversos-terrenys-publics-a-produir-aliments-pel-seu-banc-daliments
https://www.sostenible.cat/article/la-paeria-de-lleida-crea-la-marca-horta-de-lleida
https://www.sostenible.cat/noticia/lhort-comunitari-de-badia-del-valles-finalista-del-premi-josep-m-rueda-i-palenzuela
http://www.navas.cat/contingut/fira_de_tardor_2018/Noticia/la_campanya_navas_sobirania_alimentaria_segueix_mes_viva_que_mai/consum
https://www.sostenible.cat/categories/agricultura
https://www.sostenible.cat/etiquetes/agricultura-ecologica
https://www.sostenible.cat/categories/mon-rural
https://www.sostenible.cat/etiquetes/horts-municipals


— 20 3 — SALUT I BENESTAR

La salut de les persones recolza en un sistema sanitari 
accessible i eficient, però ha d'anar de la mà de la 
prevenció i el foment dels hàbits saludables. Un entorn 
amb aire net, aigua potable i aliments de qualitat és 
una garantia per a la salut de les persones en l'ambit 
laboral, urbà i domèstic. Això, significa integrar la 
qualitat de vida i la salut en totes les polítiques 
públiques i educar les persones perquè sapiguen 
gestionar la pròpia qualitat de vida.

La Xarxa té com a objectiu estratègic reforçar la 
coordinació i la cooperació en matèria de millora de 
la qualitat de l'aire, prevenció de la contaminació 
acústica i promoció d'una mobilitat sostenible. El 
vector salut ha estat present en la seva activitat com 
una temàtica que integra més d'una de les esferes de 
la sostenibilitat, i ha promogut més coneixement sobre 
la relació entre qualitat ambiental i salut.
Les accions promogudes tenen una relació directa 
amb la fita 3.9 que proposa reduir substancialment 
el nombre de morts i malalties causats per productes 
químics perillosos i la pol•lució de l'aire, l'aigua i el sòl; 
però també indirectament amb les fites 3.4 i 3.6.

GARANTIR 
UNA VIDA 
SANA I 
PROMOURE 
EL BENESTAR 
PER A 
TOTES LES 
PERSONES 
A TOTES LES 
EDATS 

3

La contaminació de l'aire va causar 354 morts a 
Barcelona durant el 2017.  
Imatge: Julio Carbo

VINCULACIÓ AMB LA XARXA 

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-3-salut-i-benestar
https://www.diba.cat/ca/web/ods/salut-i-benestar
https://www.diba.cat/ca/web/ods/salut-i-benestar
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Campanya La Xarxa sona bé sobre prevenció 
de la contaminació acústica. Setmana sense 
soroll.

Espai de comunicació i educació al congrés 
Acusticat

Debats sobre salut i qualitat de l'aire al grup 
de treball +Aire –soroll

Recursos de sensibilització sobre millora de 
la qualitat de l'aire. Setmana Europea de la 
Mobilitat.

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

Mataró aprova un protocol de contaminació 
atmosfèrica 

Municipis del Vallès Oriental en un projecte 
europeu sobre qualitat de l'aire

Un panell a Vic indica els nivells d'ozó

Montcada aprova la 
prohibició de l'ús de 
l'herbicida Glifosat

Zona de baixes emissions i restriccions de 
vehicles més contaminants dins les Rondes

EcoFira de Calaf

El Montsant, primer espai català amb doble 
protecció de la qualitat lumínica i acústica

L'AMB promou el debat sobre els riscos dels 
pesticides químics

S'inaugura el primer 
Itinerari de Benestar i 
Silenci a Sant Antoni 
de Vilamajor

Les administracions unifiquen el grafisme dels 
episodis per contaminació ambiental

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Ajuntament de Sant 
Antoni de Vilamajor

Ajuntament de 
Montcada i Reixac

Fem Salut? Experiències municipals de 
creació d'entorns urbans saludables

EN AQUEST QR...

Per conèixer més experiències 
sobre:

· Salut
·  Glifosat
·  Químics
·  Qualitat de 
l'aire

·  Contaminació, contaminació 
atmosfèrica, contaminació 
acústica

·  Butlletí especial de Sostenible.cat 
sobre Salut i canvi global

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-3-salut-i-benestar
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/la-xarxa-sona-be
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/setmana-de-la-mobilitat-sostenible
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/milloraqualitataire
http://www.congresacusti.cat/#/presentacions
https://www.sostenible.cat/reportatge/fem-salut-experiencies-municipals-al-voltant-de-la-creacio-dentorns-urbans-saludables
https://www.sostenible.cat/article/sinaugura-el-primer-itinerari-de-benestar-i-silenci-a-sant-antoni-de-vilamajor
https://www.sostenible.cat/noticia/mataro-aprova-un-protocol-de-contaminacio-atmosferica-que-preveu-restriccions-al-transit
https://www.sostenible.cat/noticia/el-montsant-primer-espai-catala-amb-doble-proteccio-de-la-qualitat-luminica-i-acustica
https://www.sostenible.cat/noticia/un-panell-a-vic-indica-els-nivells-dozo
https://www.sostenible.cat/noticia/lamb-creara-zones-de-baixes-emissions-i-restriccions-per-als-vehicles-mes-contaminants
https://www.sostenible.cat/article/les-administracions-unifiquen-el-grafisme-per-informar-la-ciutadania-sobre-els-episodis-per
https://www.sostenible.cat/noticia/diversos-municipis-del-valles-oriental-acorden-treballar-per-un-projecte-europeu-sobre
https://www.sostenible.cat/noticia/lamb-promou-el-debat-sobre-els-riscos-dels-pesticides-quimics
https://www.sostenible.cat/noticia/montcada-aprova-la-prohibicio-de-lus-de-lherbicida-glifosat
https://www.sostenible.cat/acte/ecofira-de-calaf
https://www.sostenible.cat/categories/salut
https://www.sostenible.cat/etiquetes/glifosat
https://www.sostenible.cat/search/node/qu%C3%ADmics
https://www.sostenible.cat/etiquetes/qualitat-de-laire
https://www.sostenible.cat/categories/contaminacio
https://www.sostenible.cat/butlleti/butlleti-359-especial-salut-i-canvi-global


— 22 4 — EDUCACIÓ DE QUALITAT

L'educació és el procés personal 
i col•lectiu d'aprenentatge 
de coneixements, habilitats i 
competències. Ha donar resposta 
a les necessitats de la societat, 
adaptar-se als canvis emergents 
i facilitar les eines per assolir 
una plena autonomia. El sistema 
educatiu n'és un dels pilars, però 
va d'acord amb els hàbits familiars 
i col•lectius. L'educació ha de 
fomentar l'autonomia personal, 
l'esperit crític, el compromís amb 
la pròpia comunitat i els reptes 
globals de la humanitat. 

La Xarxa té com a objectiu estratègic promoure 
l'educació en el marc de les polítiques de 
desenvolupament sostenible, per garantir la cohesió 
social de les persones i els territoris. Per aquest 
motiu, en aquest mandat va crear el Grup de treball 
d'Educació per la Sostenibilitat i la cohesió social. La 
fita 4.7 és la que hi té més incidènciaja que proposa 
garantir que tot l'alumnat adquireixi els coneixements 
teòrics i pràctics necessaris per a promoure el 
desenvolupament sostenible, a través de l'educació 
ambiental, l'adopció d'estils de vida sostenibles. També 
s'han treballat indirectament les fites 4.3 i 4.4.

L'Agenda Escolar del medi ambient i el 
desenvolupament

GARANTIR UNA 
EDUCACIÓ INCLUSIVA, 
EQUITATIVA I DE 
QUALITAT I PROMOURE 
OPORTUNITATS 
D'APRENENTATGE 
DURANT TOTA LA VIDA 
PER A TOTHOM 

4

VINCULACIÓ AMB LA XARXA 

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-4-educacio-de-qualitat
https://agendaescolar.diba.cat/
https://www.diba.cat/ca/web/ods/educacio-de-qualitat
https://www.diba.cat/ca/web/ods/educacio-de-qualitat
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Es reparteixen 82.000 Agendes Escolars i 
6.500 Calendaris a 112 municipis

Campanyes de sensibilització ambiental de la 
Xarxa

Comunicació i educació ambiental a la Xarxa

Visitem el Centre de l'Aigua Can Font a 
Manresa

La Xarxa visita l'Escola de la Natura de Parets 
del Vallès

L'educació ambiental: una reflexió després de 
40 anys

Grup de treball d'educació per la sostenibilitat 
i la cohesió social

La Xarxa obre la Caixa d'eines de l'educació 
ambiental

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

El Concurs d'iniciatives ambientals d'Andorra 
ja té guanyadors

S'inaugura l'aula d'educació ambiental al parc 
del Pi Gros, a Sant Vicenç dels Horts

352 centres educatius de Barcelona impulsen 
projectes des del programa Escoles + 
Sostenibles

Al Prat, escoles més 
sostenibles

Setmana del Medi Ambient a Sant Vicenç de 
Castellet

Els ODS, matèria d'estudi als instituts de 
Pallejà

40 anys d'educació ambiental, en un llibre

A Canet de Mar el calendari del porta a porta 
es reparteix en diferents idiomes

Torredembarra fa balanç de l'ús de Cal Bofill 
com a centre d'activitats ambientals

El Programa d'Educació per a la Sostenibilitat 
de Terrassa presenta noves activitats

Les escoles verdes de Badalona presenten el 
Decàleg de Bones Pràctiques Ambientals

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Generalitat de 
Catalunya

Ajuntament de El Prat 
de Llobregat

200 experts busquen 
aliances per un nou 
impuls a l'educació 
ambiental

EN AQUEST QR...

Totes aquestes localitzacions i  
encara més experiències sobre:

·  Educació 
ambiental

·  Educació 
per la 
sostenibilitat

·  Butlletí 
especial de 
Sostenible.
cat: 40 anys 
d'educació 
ambiental

Relatoria gràfica per 
resumir el taller.  
Foto: Gonçal Luna

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-4-educacio-de-qualitat
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/educaciosostenibilitat
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/recuros-de-sensibilitzacio
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/la-xarxa-obre-la-caixa-d-eines-de-l-educacio-ambiental
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/la-xarxa-obre-la-caixa-d-eines-de-l-educacio-ambiental
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/la-xarxa-visita-l-escola-de-la-natura-de-parets-del-valles
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/comunicacio-i-educacio-ambiental-a-la-xarxa
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/l-educacio-ambiental-una-reflexio-despres-de-40-anys-comparteix
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/visitem-el-centre-de-l-aigua-can-font-a-manresa
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/es-reparteixen-82-000-agendes-escolars-i-6-500-calendaris-de-medi-ambient-a-alumnes-de-112-municipis
https://www.sostenible.cat/noticia/el-programa-deducacio-per-a-la-sostenibilitat-de-terrassa-presenta-noves-activitats
https://www.sostenible.cat/noticia/mes-de-200-representants-dinstitucions-universitats-i-centres-docents-busquen-aliances-per
https://www.sostenible.cat/noticia/el-concurs-diniciatives-ambientals-dandorra-ja-te-guanyadors
https://www.sostenible.cat/article/a-canet-de-mar-el-calendari-del-porta-a-porta-es-reparteix-en-diferents-idiomes
https://www.sostenible.cat/article/352-centres-educatius-de-barcelona-impulsen-projectes-ambientals-des-del-programa
https://www.sostenible.cat/acte/setmana-del-medi-ambient-a-sant-vicenc-de-castellet
https://www.sostenible.cat/article/les-escoles-verdes-de-badalona-presenten-el-seu-decaleg-de-bones-practiques-ambientals
https://www.sostenible.cat/noticia/sinaugura-laula-deducacio-ambiental-al-parc-del-pi-gros-a-sant-vicenc-dels-horts
https://www.sostenible.cat/noticia/torredembarra-fa-balanc-de-lus-de-cal-bofill-com-a-centre-dactivitats-ambientals-durant-el
https://www.sostenible.cat/article/al-prat-escoles-mes-sostenibles
https://www.sostenible.cat/article/els-objectius-de-desenvolupament-sostenible-materia-destudi-als-instituts-de-palleja
https://www.sostenible.cat/article/40-anys-deducacio-ambiental-en-un-llibre
https://www.sostenible.cat/categories/educacio-ambiental
https://www.sostenible.cat/search/node/educaci%C3%B3%20per%20la%20sostenibilitat
https://www.sostenible.cat/especials/40-anys-deducacio-ambiental


— 24 5 — IGUALTAT DE GÈNERE

Malgrat els avenços, persisteixen les formes de 
discriminació de gènere, la violència, la desigualtat 
laboral i les dificultats per participar a la presa de 
decisions. A través de patrons culturals s'assignen 
rols o responsabilitats discriminatòries. Per això, és 
prioritari eradicar les pràctiques degradadores, garantir 
l'accés igualitari de les dones als àmbits laboral, social 
i polític, establir models socials equitatius i fomentar 
una educació basada en la igualtat. 

En coincidir amb el Dia de les dones, la 16a Assemblea 
de la Xarxa va fer un balanç de la participació de les 
dones a la Xarxa, amb relació directa amb les fites 5.1 i 
5.5. La presència de l'home i la dona al treball municipal 
és un enriquiment irrenunciable. Les problemàtiques 
ambientals demanen la participació de tothom. No ens 
podem permetre prescindir de ningú. I hem de seguir 
treballant per tal que l'aportació de tothom no trobi 
cap obstacle. 
A la Xarxa, hi ha un cert desequilibri en determinats 
perfils, que cal corregir. Però en els perfils tècnics 
s'observa un bon nivell d'equiparació o fins i tot de 
predomini de dones. Mentre que només el 25% de 
les representants electes són dones, en els grups de 
treball d'economia circular i d'educació ambiental la 
presència de tècniques arriba al 70%.

ACONSEGUIR 
LA IGUALTAT 
DE GÈNERE 
I APODERAR 
TOTES LES 
DONES I LES 
NENES 

5

VINCULACIÓ AMB LA XARXA 

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-5-igualtat-de-genere
https://www.diba.cat/ca/web/ods/igualtat-de-genere
https://www.diba.cat/ca/web/ods/igualtat-de-genere
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Notícies a Sostenible.cat

Viure a prop d'espais verds urbans disminueix 
el risc de càncer de mama

Mercè Conesa rep el compromís de l'ONU 
de comptar amb els governs locals en la 
implementació de la Nova Agenda Urbana

1.200 dones embaras-
sades participaran a 
Barcelona en un dels 
majors estudis sobre 
contaminació atmosfè-
rica i gestació

Les dones són més vulnerables davant la 
pobresa energètica

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

Barcelona organitza la Jornada internacional 
“Dones: Líders pel Clima”

L'Hospitalet de Llobregat comença una 
campanya per reduir del consum energètic

Aula ambiental Isabel Muñoz de Santa Coloma 
de Gramenet

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

La vulnerabilitat ambiental de les dones, a la 
Fàbrica del Sol de Barcelona

EN AQUEST QR...

Totes aquestes localitzacions i 
encara més experiències sobre:
· Gènere
· Igualtat
· Dones

1.200 dones embaras-
sades participaran a 
Barcelona en un dels 
majors estudis sobre 
contaminació atmosfèri-
ca i gestació. 
Les embarassades que 
hi participen porten du-
rant 48 hores una motxi-
lla. Servirà per analitzar 
les partícules de conta-
minació que respiren i 
si poden afectar el nadó 
que estan esperant.

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-5-igualtat-de-genere
https://www.sostenible.cat/search/node/igualtat
https://www.sostenible.cat/noticia/merce-conesa-rep-el-compromis-de-lonu-de-comptar-amb-els-governs-locals-en-la-implementacio
https://www.sostenible.cat/entrevista/irene-gonzalez-les-dones-son-mes-vulnerables-davant-la-pobresa-energetica
https://www.sostenible.cat/noticia/1200-dones-embarassades-participaran-a-barcelona-a-un-dels-majors-estudis-sobre-contaminacio
https://www.sostenible.cat/noticia/viure-a-prop-despais-verds-urbans-disminueix-el-risc-de-cancer-de-mama
https://www.sostenible.cat/noticia/1200-dones-embarassades-participaran-a-barcelona-a-un-dels-majors-estudis-sobre-contaminacio
http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/recomanem/dones-medi-ambient-fabrica-sol
https://www.sostenible.cat/noticia/sinaugura-laula-ambiental-isabel-munoz-a-santa-coloma-de-gramenet
https://www.sostenible.cat/noticia/lhospitalet-de-llobregat-comenca-una-campanya-per-reduir-del-consum-energetic-i-fomentar
https://www.sostenible.cat/acte/jornada-internacional-dones-liders-pel-clima
https://www.sostenible.cat/search/node/g%C3%A8nere
https://www.sostenible.cat/search/node/igualtat
https://www.sostenible.cat/search/node/dones
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L'aigua és bàsica per a la vida, per 
al funcionament d els ecosistemes 
i per a les activitats humanes. 
L'increment de la demanda, la 
contaminació i els efectes del 
canvi climàtic posen en risc l'accés 
a l'aigua de qualitat. La manca 
severa d'aigua afectarà greument 
algunes regions del món. La 
protecció dels ecosistemes que 
garanteixen el cicle de l'aigua, la 
transferència de tecnologia per 
al seu ús eficient, i l'increment de 
la participació de les comunitats 
locals en la gestió de l'aigua, són 
algunes de les polítiques que es 
fan especialment necessàries. 

En aquest mandat, i dins de la Comissió del Cicle local 
de l'aigua – inclosa en el Grup de treball d'adaptació 
al canvi climàtic, s'han promogut accions de millora 
de la gestió pública de l'aigua, d'eficiència i d'estalvi, 
i de coneixement, sensibilització i participació, totes 
les quals amb relació directa amb les fites: 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4 i 6.5, sobre accés a l'aigua a preu assequible, 
sanejament, qualitat, ús eficient i gestió integrada. 
Cal destacar en particular l'atenció a la fita 6.6 sobre 
protecció dels ecosistemes aquàtics, que ha derivat 
en la creació de la Comissió d'ambients aquàtics 
continentals, molt activa durant tot el mandat.

GARANTIR LA 
DISPONIBILITAT I UNA 
GESTIÓ SOSTENIBLE 
DE L'AIGUA I EL 
SANEJAMENT PER A 
TOTES LES PERSONES

6

Visita al Centre de l'Aigua de Can Font a Manresa

VINCULACIÓ AMB LA XARXA 

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-6-aigua-neta-i-sanejament
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/visitem-el-centre-de-l-aigua-can-font-a-manresa
https://www.diba.cat/ca/web/ods/aigua-neta-i-sanejament
https://www.diba.cat/ca/web/ods/aigua-neta-i-sanejament
https://www.diba.cat/ca/web/ods/aigua-neta-i-sanejament
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Comissió d'ambients aquàtics continentals

Jornada sobre tècniques de drenatge 
sostenible urbà

Cicle de jornades sobre fonaments en la 
gestió local del cicle de l'aigua 

Jornada espècies exòtiques invasores als 
espais fluvials

Recull de recursos pedagògics sobre espais 
d'aigües continentals

Indicadors del servei municipal d'abastament 
d'aigua

La Xarxa visita l'equipament del Molí del Foix

Visita a Can Julià de Sant Boi de Llobregat

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

Taigua engega amb la gestió pública del servei 
d'abastament d'aigua de Terrassa

Lleida recupera els Aiguamolls de Rufea i en 
potencia l'ús públic

El món local s'apunta al Dia Mundial de l'Aigua Els ajuntaments de 
Caldes de Montbui, 
Santa Perpètua de 
Mogoda, Palau-
solità i Plegamans 
i la Llagosta signen 
el Pacte territorial 
per a la millora de la 
riera de CaldesGranollers en un projecte europeu per 

recuperar la verneda del Congost

La bassa de Can Dunyó a Lliçà de Vall

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Programa Va d'aigua de la Diputació de 
Barcelona

La Diputació de Tarragona impulsa la Taula del 
Francolí 

Crida a les autoritats locals i regionals per a 
una agenda d'aigua i sanejament

La Diputació de Barcelona analitza les aigües 
de les fonts naturals

El Camí del Riu de l'Alt Penedès: la unió de 
l'aigua, la història i les persones

Sant Andreu de la Barca recuperarà el seu 
accés al riu Llobregat

EN AQUEST QR...

Totes aquestes localitzacions i  
encara més experiències sobre:

· Aigua
· Abastament
· Sanejament
·  Aigües 
residuals

· Aiguamolls
· Riu
·  Tarifa de 
l'aigua

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-6-aigua-neta-i-sanejament
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#exotiques2017
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/la-xarxa-visita-els-horts-de-cornella-i-l-equipament-del-moli-del-foix
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/la-xarxa-visita-els-horts-de-cornella-i-l-equipament-del-moli-del-foix
https://www.diba.cat/web/mediambient/recursos-de-suport
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/informe_resultats_aigua.pdf
https://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#suds2016
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#fonamentsgestioaigua2016
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/qui-som-
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/visita-a-can-julia-de-sant-boi-de-llobregat-equipament-de-referencia-en-educacio-ambiental-del-riu
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/va-d-aigua
https://www.sostenible.cat/noticia/taigua-engega-amb-la-gestio-publica-del-servei-dabastament-daigua-de-terrassa
https://www.sostenible.cat/noticia/crida-a-laccio-de-les-autoritats-locals-i-regionals-per-implementar-una-agenda-daigua-i
https://www.sostenible.cat/noticia/el-mon-local-sapunta-al-dia-mundial-de-laigua
https://www.sostenible.cat/article/el-cami-del-riu-la-unio-de-laigua-la-historia-i-les-persones
https://www.sostenible.cat/article/la-bassa-de-can-dunyo
https://www.sostenible.cat/noticia/lleida-recupera-els-aiguamolls-de-rufea-i-en-potencia-lus-public
https://www.sostenible.cat/article/la-diputacio-de-barcelona-analitza-les-aigues-de-les-fonts-naturals
https://www.sostenible.cat/noticia/sant-andreu-de-la-barca-recuperara-el-seu-acces-al-riu-llobregat
https://www.sostenible.cat/noticia/granollers-participa-en-un-projecte-europeu-per-recuperar-una-part-de-la-verneda-del-riu
https://www.sostenible.cat/noticia/la-diputacio-de-tarragona-impulsa-la-taula-del-francoli-amb-lobjectiu-de-coordinar-la
https://www.sostenible.cat/noticia/els-ajuntaments-de-caldes-de-montbui-santa-perpetua-de-mogoda-palau-solita-i-plegamans-i-la
https://www.sostenible.cat/categories/aigua
https://www.sostenible.cat/search/node/abastament
https://www.sostenible.cat/search/node/sanejament
https://www.sostenible.cat/search/node/aigues%20residuals
https://www.sostenible.cat/search/node/aiguamolls
https://www.sostenible.cat/etiquetes/riu
https://www.sostenible.cat/search/node/tarifa%20aigua
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Les societats modernes depenen totalment 
de la disponibilitat d'energia, que encara prové 
majoritàriament dels combustibles fòssils, la crema 
dels quals perjudica la salut de les persones i afavoreix 
el canvi climàtic. El model energètic ha de transformar-
se profundament per mantenir l'estabilitat climàtica, 
incorporar fonts d'energia renovable, incrementar 
l'eficiència energètica, reduir el consum i acabar amb la 
pobresa energètica.

La Xarxa és una de les primeres entitats europees 
promotora del Pacte dels Alcaldes pel Clima i 
l'Energia. El Grup de treball d'energia sostenible local 
tracta accions locals de suport a l'energia sostenible, 
les energies renovables i l'eficiència energètica, 
amb relació directa amb les fites 7.1, 7.2 i 7.3, 
respectivament.

GARANTIR 
L'ACCÉS A 
UNA ENERGIA 
ASSEQUIBLE, 
SEGURA, 
SOSTENIBLE 
I MODERNA 
PER A 
TOTHOM

7

Grup de treball d'energia sostenible local

Estudi i inventari de la demanda potencial de 
biomassa a la província de Barcelona

Promoure la mobilitat elèctrica, eficient i 
sostenible als municipis de Catalunya

Web del Pacte dels Alcaldes pel Clima i 
l'Energia

Del Pacte a l'Acció. Un nou pacte dels muni-
cipis contra el canvi climàtic. Jornada III: Ciu-
tats i canvi climàtic: un diàleg necessari per la 
transició i rehabilitació energètica 

Del Pacte a l'Acció. Un nou pacte dels 
municipis contra el canvi climàtic. Jornada 
II: Networking sobre eficiència energètica 
aplicada als sectors públics i privats 

Visitem experiències sobre economia circular 
i biomassa

Les ciutats volem complir amb l'eficiència 
energètica

Noves oportunitats per l'energia solar tèrmica 

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

VINCULACIÓ AMB LA XARXA 

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-7-energia-neta-i-assequible
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/energiasosteniblelocal
https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/visitem-experiencies-sobre-economia-circular-i-biomassa
http://www.sostenible.cat/article/les-ciutats-volem-complir-amb-leficiencia-energetica-pero-temem-els-obstacles
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#solar2018
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#viladecans2016
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#networking2016
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#biomassa2016
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#mobiltiate2016
https://www.diba.cat/ca/web/ods/energia-neta-i-assequible
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Mapa de les 
agències comarcals 
d'Energia 

Mapa del Pacte 
dels Alcaldes a 
Catalunya 

Eines i publicacions del Pacte dels Alcaldes 

Educar per a una transició energètica: 
Presentació de la Setmana de l'Energia 2018 

Més de 100 municipis s'adhereixen a la Set-
mana de l'Energia 2018

Exemples de la transició energètica a 
Viladecans

Les agències locals i comarcals de l'energia, 
actors clau del Pacte dels Alcaldes

L'Ajuntament d'Avià fa balanç d'accions sobre 
gestió energètica local

Begues canvia més de 300 punts de llum de la 
via pública amb tecnologia LED

El CEM del Papiol disposa de calderes de 
biomassa

L'escola El Turó de Masquefa se suma a 
l'eficiència energètica

Millores als aïllaments d'edificis municipals de 
Vacarisses

Santa Perpètua de 
Mogoda reafirma 
l'aposta per la 
mobilitat elèctrica

Figaró aprova el pla director de l'enllumenat 
públic

Moià redueix un 25% el cost del servei 
d'enllumenat públic

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Transició energètica als micropobles de 
Catalunya

Calefacció amb biomassa per a una escola 
primària de Sant Celoni

La Mancomunitat de Municipis Berguedans 
per a la Biomassa

El Consell Comarcal d'Osona i Olot, entre 
les entitats reconegudes amb els Premis 
d'Excel•lència Energètica

L'edifici de l'Ajuntament de Castellbisbal 
tindrà plaques solars per a autoconsum

Artés instal•la el primer punt de càrrega de 
vehicles elèctrics de la vila

Rubí aposta per la creació de centres 
d'energia de barri i la compra agregada 
d'energia per a empreses

EN AQUEST QR...

Totes aquestes localitzacions i  
encara més experiències sobre:
· Energia
· Renovables
·  Eficiència 
energètica

· Vehicle elèctric
·  Enllumenat 
públic

·  Butlletí especial de Sostenible.cat: 
Biomassa, combustible per a la 
transició energètica

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-7-energia-neta-i-assequible
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#setmanaenergia2018
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/mes-de-100-municipis-s-adhereixen-a-la-setmana-de-l-energia-2018
https://www.diba.cat/es/web/alcaldespelclima/agencies-d-energia
https://www.diba.cat/es/web/alcaldespelclima/adherits-a-tot-catalunya
https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/eines-i-publicacions
https://www.sostenible.cat/noticia/avia-ha-guanyat-el-premi-conama-en-la-categoria-pobles-de-menys-de-5000-habitants
https://www.sostenible.cat/article/transicio-energetica-als-micropobles-de-catalunya
https://www.sostenible.cat/article/exemples-de-la-transicio-energetica-a-viladecans
https://www.sostenible.cat/article/lajuntament-davia-fa-balanc-daccions-sobre-gestio-energetica-local
https://www.sostenible.cat/noticia/ledifici-de-lajuntament-de-castellbisbal-tindra-plaques-solars-per-a-autoconsum
https://www.sostenible.cat/article/el-cem-del-papiol-disposa-de-calderes-de-biomassa
https://www.sostenible.cat/noticia/figaro-aprova-el-pla-director-de-lenllumenat-public-per-aconseguir-installacions-mes
https://www.sostenible.cat/article/lescola-el-turo-de-masquefa-se-suma-a-leficiencia-energetica
https://www.sostenible.cat/article/moia-redueix-un-25-el-cost-del-servei-denllumenat-public
https://www.sostenible.cat/noticia/calefaccio-amb-biomassa-per-a-una-escola-primaria-de-sant-celoni
https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/-/les-agencies-locals-i-comarcals-de-l-energia-actors-clau-del-pacte-d-alcaldes
https://www.sostenible.cat/noticia/el-consell-comarcal-dosona-i-olot-entre-les-entitats-reconegudes-amb-els-premis-dexcellencia
https://www.sostenible.cat/noticia/begues-canvia-mes-de-300-punts-de-llum-de-la-via-publica
https://www.sostenible.cat/noticia/artes-installa-el-primer-punt-de-carrega-de-vehicles-electrics-de-la-vila
https://www.sostenible.cat/noticia/millores-als-aillaments-dedificis-municipals-de-vacarisses
https://www.sostenible.cat/noticia/rubi-aposta-per-la-creacio-de-centres-denergia-de-barri-i-la-compra-agregada-denergia-per-a
https://www.sostenible.cat/noticia/santa-perpetua-de-mogoda-reafirma-laposta-per-la-mobilitat-electrica
https://www.sostenible.cat/categories/energia
https://www.sostenible.cat/categories/renovables
https://www.sostenible.cat/etiquetes/eficiencia-energetica
https://www.sostenible.cat/etiquetes/vehicle-electric
https://www.sostenible.cat/etiquetes/enllumenat-public
https://www.sostenible.cat/especials/biomassa-combustible-per-la-transicio-energetica
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El creixement econòmic ha de 
garantir l'ocupació alhora que els 
drets de les persones i la protecció 
dels ecosistemes naturals. La 
diversificació empresarial i la 
tecnologia han d'afavorir noves 
ocupacions, unes condicions 
de treball dignes, l'equitat 
laboral i salarial de gènere i la 
integració dels joves. Per això, cal 
desenvolupar processos industrials 
i tecnològics d'economia circular 
mitjançant el suport financer i 
logístic a les empreses innovadores 
i als emprenedors, la formació 
permanent. 

La Xarxa té presents les tres aspectes del 
desenvolupament sostenible. En el cas de la 
dimensió econòmica la xarxa ha promogut un pla 
d'impuls a l'economia circular i verda i un grup de 
treball específicc, en el marc dels ODS 8 i 9. S'han 
desenvolupat les fites 8.2, 8.3, 8.4 i 8.9, relacionades 
amb l'economia, el medi ambient i el turisme sostenible.

PROMOURE EL 
CREIXEMENT 
ECONÒMIC SOSTINGUT, 
INCLUSIU I SOSTENIBLE, 
L'OCUPACIÓ PLENA 
I PRODUCTIVA I EL 
TREBALL DIGNE PER A 
TOTHOM 

8

Assemblea de la Xarxa a Tarragona

L'adaptació al canvi climàtic pot crear nous llocs de 
treball

VINCULACIÓ AMB LA XARXA 

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-8-treball-decent-i-creixement-economic
https://www.diba.cat/web/xarxasost/resultatsassemblees#XVIIASSEMBLEA
https://www.sostenible.cat/noticia/es-presenta-life-clinomics-que-afronta-ladaptacio-al-canvi-climatic-des-de-lactivitat
https://www.sostenible.cat/noticia/es-presenta-life-clinomics-que-afronta-ladaptacio-al-canvi-climatic-des-de-lactivitat
https://www.diba.cat/ca/web/ods/treball-digne-i-creixement-economic
https://www.diba.cat/ca/web/ods/treball-digne-i-creixement-economic
https://www.diba.cat/ca/web/ods/industria-innovacio-i-infraestructures
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Grup de treball d'economia circular i verda

Pla de treball d'impuls i aterrament de 
l'economia circular i verda al món local

Declaració de Tarragona per un turisme soste-
nible i compartit 

El canvi climàtic i els nostres vins

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

L'Hospitalet de Llobregat comença una 
campanya per reduir del consum energètic i 
fomentar l'ocupabilitat

Torroella - l'Estartit - Illes Medes, entre les 
100 destinacions turístiques mundials més 
sostenibles el 2017

Compromís per 
la sostenibilitat 
Biosphere

La gestió de boscos públics i prevenció 
d'incendis generen 21 llocs de treball a les 
terres de l'Ebre

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Es presenta el projecte Life Clinomics, que 
afronta l'adaptació al canvi climàtic des de 
l'activitat econòmica

Vilafranca del Penedès obté el certificat 
Biosphere de turisme sostenible

Un pla d'ocupació impulsat per la Diputació de 
Tarragona millora entorns naturals i urbans als 
municipis de la Conca de Barberà i l'Alt Camp

La Diputació de Barcelona i setze municipis 
impulsen el Parc Rural del Montserrat

EN AQUEST QR...

Totes aquestes localitzacions i  
encara més experiències sobre:
· Economia
·  Turisme sostenible

Foto de família de les autoritats i les 245 empre-
ses i serveis que han rebut el "Compromís per la 
sostenibilitat Biosphere" 
Foto: Xavier Renau / Diputació de Barcelona

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-8-treball-decent-i-creixement-economic
https://www.diba.cat/web/xarxasost/resultatsassemblees#XVIIASSEMBLEA
http://www.diba.cat/web/xarxasost/consumresponsableresidus
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/reunio_210217.pdf
https://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#dialegcanviclimatic2016
https://www.sostenible.cat/noticia/es-presenta-life-clinomics-que-afronta-ladaptacio-al-canvi-climatic-des-de-lactivitat
https://www.sostenible.cat/noticia/lhospitalet-de-llobregat-comenca-una-campanya-per-reduir-del-consum-energetic-i-fomentar
https://www.sostenible.cat/noticia/un-pla-docupacio-impulsat-per-la-diputacio-de-tarragona-millora-entorns-naturals-i-urbans
https://www.sostenible.cat/article/compromis-per-la-sostenibilitat-biosphere
https://www.sostenible.cat/noticia/torroella-lestartit-illes-medes-entre-les-100-destinacions-turistiques-mundials-mes
https://www.sostenible.cat/noticia/la-gestio-de-boscos-publics-i-prevencio-dincendis-generen-21-llocs-de-treball-a-lebre
https://www.sostenible.cat/noticia/la-diputacio-de-barcelona-i-setze-municipis-impulsen-el-parc-rural-del-montserrat
https://www.sostenible.cat/noticia/vilafranca-obte-el-certificat-biosphere-de-turisme-sostenible
https://www.sostenible.cat/categories/economia
https://www.sostenible.cat/etiquetes/turisme-sostenible
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Els canvis que s'esdevenen al 
món i els que haurà els propers 
anys permetran construir un 
model industrial més respectuós 
amb les persones i el medi, 
amb unes infraestructures i 
tecnologies d'economia circular 
que mantinguin el valor dels 
materials i els productes. Cal 
que la recerca, la innovació i el 
desenvolupament tecnològic 
treballin amb la incorporació de 
les energies renovables, la gestió 
dels recursos escassos, la qualitat 
de l'aire i la reducció del soroll, 
amb infraestructures flexibles i 
eficients, adaptables al nou repte 
del canvi climàtic. 

Com a continuació de l'ODS anterior, i en relació a la 
dimensió econòmica, en aquest mandat la Xarxa ha 
desenvolupat accions i productes relacionats amb 
les fites vinculades a l'economia circular: 9.1, 9.2, 9.4. 
sobretot en l'àmbit dels polígons i la simbiosi industrial. 
Els aspectes vinculats a les infraestructures resilients 
apareixen en altres ODS relacionats amb l'energia, 
l'aigua i el canvi climàtic.

CONSTRUIR 
INFRAESTRUCTURES 
RESILIENTS, 
PROMOURE LA 
INDUSTRIALITZACIÓ 
INCLUSIVA I 
SOSTENIBLE I 
FOMENTAR LA 
INNOVACIÓ 

9

La Xarxa continua implicada en l'impuls a l'economia 
circular al món local

VINCULACIÓ AMB LA XARXA 

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-9-industria-innovacio-i-infraestructures
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/guia-sobre-economia-circular-i-verda
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/la-xarxa-continua-implicada-en-l-impuls-a-l-economia-circular-al-mon-local
https://www.diba.cat/ca/web/ods/industria-innovacio-i-infraestructures
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Cicle de tallers d'economia circular i verda al 
món local 

Guia sobre economia circular i verda al món 
local: com passar a l'acció. Eines per als ens 
locals

Visita tècnica "Economia circular i indústria a 
Viladecans"

La Xarxa continua implicada en l'impuls a 
l'economia circular al món local

La Xarxa promourà l'aterrament del concepte 
d'economia circular i verda al món local

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

Can Jardí serà 
el primer polígon 
circular de Rubí

El Vallès Occidental signa un acord sobre 
economia circular

S'estrena a Manresa 
l'Oficina de Simbiosi 
Industrial, un nou 
servei per a les 
empreses

La B30 inicia un nou camí per ser un referent 
del sud d'Europa en la implantació de 
l'economia circular

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Trobada sobre ecoinnovació i economia 
circular al territori metropolità

Primer tool kit d'economia circular d'aplicació 
al món rural

Projecte pioner d'economia circular a la Seu 
d'Urgell per a l'eliminació de bosses de plàstic 
en comerços

Es presenta el projecte "Eix Besòs Circular"

El projecte Manresa en Simbiosi servirà de pre-
cedent per a la resta del territori 

L'objectiu és millorar l'eficiència en l'ús dels 
recursos de les empreses per reduir costos i 
augmentar la seva competitivitat.

EN AQUEST QR...

Totes aquestes localitzacions i  
encara més experiències sobre:
· Economia
· Economia circular

· Simbiosi industrial
·  Butlletí especial de Sostenible.cat: 
Economia circular

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-9-industria-innovacio-i-infraestructures
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#economiacircular
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/guia-sobre-economia-circular-i-verda
http://xarxaenxarxa.diba.cat/documents/documentacio-visita-tecnica-economia-circular-industria-viladecans
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/la-xarxa-continua-implicada-en-l-impuls-a-l-economia-circular-al-mon-local
https://www.sostenible.cat/noticia/la-xarxa-promoura-laterrament-del-concepte-deconomia-circular-i-verda-al-mon-local
https://www.sostenible.cat/noticia/trobada-sobre-ecoinnovacio-i-economia-circular-al-territori-metropolita
https://www.sostenible.cat/noticia/la-b30-inicia-un-nou-cami-per-ser-un-referent-del-sud-deuropa-en-la-implantacio-de-leconomia
https://www.sostenible.cat/noticia/can-jardi-sera-el-primer-poligon-circular-de-rubi
https://www.sostenible.cat/article/projecte-pioner-deconomia-circular-a-la-seu-durgell-per-a-leliminacio-de-bosses-de-plastic
https://www.sostenible.cat/article/primer-tool-kit-deconomia-circular-daplicacio-al-mon-rural
https://www.sostenible.cat/noticia/el-valles-occidental-signa-un-acord-sobre-economia-circular
https://www.sostenible.cat/noticia/sestrena-a-manresa-loficina-de-simbiosi-industrial-un-nou-servei-per-a-les-empreses
https://www.sostenible.cat/noticia/es-presenta-el-projecte-eix-besos-circular
https://www.sostenible.cat/categories/economia
https://www.sostenible.cat/etiquetes/economia-circular
https://www.sostenible.cat/etiquetes/simbiosi-industrial
https://www.sostenible.cat/butlleti/butlleti-363-especial-economia-circular-5
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Les desigualtats amenacen la 
cohesió de les societats actuals. 
No només són profundes sinó 
que creixen arreu del món. 
L'equitat social ha venir de les 
mesures redistribuïdores i la 
capacitat d'enfortir l'autonomia i 
l'empoderament de les comunitats i 
les persones. Les polítiques socials 
han de garantir l'accés als serveis 
bàsics que conformen una vida 
digna i un accés igualment digne al 
mercat laboral. Mesures que també 
han de comportar un enfortiment 
de la cooperació internacional i 
la transferència de coneixement i 
tecnologia.

La Xarxa és un espai de referència sobre medi ambient 
i sostenibilitat. Compta ja amb 290 socis: la major 
part són municipis de les comarques barcelonines, 
però també n'hi ha d'altres demarcacions; i també són 
socis de la Xarxa les quatre diputacions catalanes 
i la Generalitat de Catalunya com a membre 
observador. Aquesta vocació porta implícita una 
actitud descentralitzadora i de reequilibri territorial 
que es concreta en la promoció de l'intercanvi de 
coneixements i experiències de tots els territoris i, 
també, en les visites i l'organització d'activitats en tot 
el territori de forma deslocalitzada. 

REDUIR LA 
DESIGUALTAT EN 
ELS PAÏSOS I ENTRE 
ELLS

10

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

VINCULACIÓ AMB LA XARXA 

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-10-reduccio-de-les-desigualtats
https://www.diba.cat/ca/web/ods/reduccio-de-les-desigualtats
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La Xarxa amb les quatre diputacions catalanes

La Diputació de Barcelona amb els ODS

Juga al joc dels ODS! 

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

La Diputació de Barcelona i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Les alcaldies de Barcelona, Milà i Atenes 
s'enfronten al canvi climàtic i la desigualtat a 
l'acte C40 TALKS a Barcelona

La primera edició de C40 Talks celebrada a Nova 
York

EN AQUEST QR...

Totes aquestes localitzacions:

· ODS
·  Territoris

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-10-reduccio-de-les-desigualtats
https://www.diba.cat/web/ods
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/resultatsassemblees#XIIIASSEMBLEA
https://joc-ods.diba.cat/
https://www.sostenible.cat/noticia/les-alcaldies-de-barcelona-mila-i-atenes-senfronten-al-canvi-climatic-i-la-desigualtat-a
https://www.sostenible.cat/article/la-diputacio-de-barcelona-i-els-objectius-de-desenvolupament-sostenible
https://www.sostenible.cat/etiquetes/ods
https://www.sostenible.cat/search/node/TERRITORIS
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VINCULACIÓ AMB LA XARXA 

Les ciutats són els espais més 
dinàmics que ha generat la 
humanitat, i alhora allotgen grans 
disparitats: des dels centres 
capdavanters de recerca fins a les 
bosses de pobresa més extrema. 
A les ciutats hi viu més de la 
meitat de la humanitat i per assolir 
el repte del desenvolupament 
sostenible global implica el ple 
compromís d'aquestes. 
Les ciutats han d'esdevenir 
capdavanteres en la generació 
de sistemes humans de qualitat 
i perdurables i han de garantir la 
seguretat i els mínims d'una vida 
digna per a tots els ciutadans: 
un habitatge en condicions 
assequibles, els serveis bàsics, 
l'educació i la sanitat, però 
també la mobilitat (amb una bona 
planificació), espais verds de 
qualitat i una vida comunitària 
activa.

L'ODS 11 és en el cor del propi concepte de la Xarxa 
en tant està formada, fonamentalment, per ciutats i 
pobles.
Pràcticament totes les fites d'aquest ODS 11 tenen 
relació amb l'acció de la Xarxa i el món local en major o 
menor mesura: des de fites sobre l'habitatge digne, el 
transport sostenible, l'urbanisme inclusiu i sostenible, la 
protecció del patrimoni cultural i natural, la qualitat de 
l'aire, les zones verdes i la naturalització de les ciutats, 
el canvi climàtic, etc.
Un dels espais nous dels quals disposa la Xarxa és 
la Comissió de promoció de la biodiversitat urbana, 
a través del qual s'ha impulsat un cicle de seminaris 
tècnics molt reeixits.

Visita al jardi botànic de Barcelona dins el cicle de 
seminaris sobre biodiversitat urbana

ACONSEGUIR QUE LES 
CIUTATS I ELS ASSEN-
TAMENTS HUMANS 
SIGUIN INCLUSIUS, 
SEGURS, RESILIENTS I 
SOSTENIBLES

11

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-11-ciutats-i-comunitats-sostenibles
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#biodiversitat2018
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#biodiversitat2018
https://www.diba.cat/ca/web/ods/ciutats-i-comunitats-sostenibles
https://www.diba.cat/ca/web/ods/ciutats-i-comunitats-sostenibles
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Declaració de Barcelona per les ciutats i 
pobles habitables, fèrtils i resilients 

La rehabilitació energètica aplicada des de 
l'escala d'edifici a la de ciutat

Els municipis, peces clau per fomentar la 
mobilitat amb vehicles elèctrics

Sessió informativa de la convocatòria d'ajuts 
econòmics de l'IDAE per a actuacions de canvi 
modal i ús més eficient de les maneres de 
transport 

La Xarxa publica l'Informe Espais periurbans i 
alternatives d'ordenació, regulació i gestió

Cicle de seminaris tècnics Promoció de la 
biodiversitat urbana des del verd urbà 

Els pol•linitzadors i l'apicultura a les ciutats 
com a valors per la biodiversitat 

Del Pacte a l'Acció. Resiliència urbana per a 
l'adaptació local al canvi climàtic: Solucions 
basades en la natura i balanç econòmic 

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

Combatre les 
plagues del horts 
amb depredadors 
naturals a La 
Garriga

Alta satisfacció entre els usuaris de l'R-Bici a 
Ripollet

L'Anella Verda de les Guixeres, a Igualada, 
Millor Paisatge de l'any 2018

Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat 
i Mollet del Vallès guardonats amb el Premi 
Ciutat Sostenible

La naturalització dels espais verds avança a 
Barcelona

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Es presenta "Girona Vora" per connectar els 
barris de la ciutat a través dels espais naturals

Es constitueix 
l'Assemblea Urbana 
de Catalunya

L'Ajuntament de Sant Climent de Llobregat 
aposta pel vehicle elèctric

Cornellà de Llobregat guanya el Green Leaf 
Award 2019 pel seu compromís ambiental

Reus i Tarragona treballaran units en 
iniciatives socials i sostenibles i per impulsar 
projectes intel•ligents de territori

La naturalització i 
la gestió ecològica 
dels espais verds 
s'aplica a tots els 
districtes de Bar-
celona

EN AQUEST QR...

més experiències sobre:
· Planificació urbana
· Mobilitat
· Biodiversitat urbana

Visita al Parc de 
Can Solei a Bada-
lona dins el cicle 
de seminaris sobre 
biodiversitat urbana

L'objectiu del pro-
jecte és gestionar 
aquells espais que 
es troben entre el 
medi natural i el 
medi urbà (espais 
“vora”)

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-11-ciutats-i-comunitats-sostenibles
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/declaracio_de_barcelona_def_amb_esmena.pdf
https://www.diba.cat/web/xarxasost/noticies2016
https://www.diba.cat/es/web/mediambient/llistabutlletins/-/newsletter/53612548/81/72726203/els-municipis-peces-clau-per-fomentar-la-mobilitat-amb-vehicles-electrics
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#idae2017
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/informe_santi_espai_periurbans_2015_cat_def.pdf
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#biodiversitat2018
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#abelles2017
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#adaptacio2017
https://www.sostenible.cat/noticia/es-presenta-girona-vora-per-connectar-els-barris-de-la-ciutat-a-traves-dels-espais-naturals
https://www.sostenible.cat/noticia/es-presenta-girona-vora-per-connectar-els-barris-de-la-ciutat-a-traves-dels-espais-naturals
https://www.sostenible.cat/noticia/cornella-de-llobregat-guanya-el-green-leaf-award-2019-pel-seu-compromis-ambiental
https://www.sostenible.cat/noticia/lanella-verda-de-les-guixeres-a-igualada-millor-paisatge-de-lany-2018
https://www.sostenible.cat/noticia/es-constitueix-lassemblea-urbana-de-catalunya
https://www.sostenible.cat/noticia/reus-i-tarragona-treballaran-units-en-iniciatives-socials-i-sostenibles-i-per-impulsar
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#biodiversitat2018
https://www.sostenible.cat/noticia/sant-boi-de-llobregat-esplugues-de-llobregat-i-mollet-del-valles-guardonats-amb-el-premi
https://www.sostenible.cat/noticia/combatre-les-plagues-del-horts-amb-depredadors-naturals-a-la-garriga
https://www.sostenible.cat/noticia/la-naturalitzacio-dels-espais-verds-avanca-a-barcelona
https://www.sostenible.cat/noticia/la-naturalitzacio-dels-espais-verds-avanca-a-barcelona
https://www.sostenible.cat/noticia/la-naturalitzacio-dels-espais-verds-avanca-a-barcelona
https://www.sostenible.cat/noticia/lajuntament-de-sant-climent-de-llobregat-aposta-pel-vehicle-electric
https://www.sostenible.cat/noticia/alta-satisfaccio-entre-els-usuaris-de-lr-bici-a-ripollet
https://www.sostenible.cat/categories/smart-citiesplanificacio-urbana
https://www.sostenible.cat/categories/mobilitat
https://www.sostenible.cat/etiquetes/biodiversitat-urbana
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Els sistemes productius i de consum estan dissenyats 
de manera que generen gran quantitat de productes 
que esdevenen inútils molt ràpidament i esdevenen 
residus. Tant la pèrdua de productes i materials 
valuosos, com els problemes derivats de la gestió i els 
efectes nocius sobre el medi ambient i la salut humana, 
mostren que cal fer un ús molt més eficient dels 
recursos naturals. 
Així es fan necessaris canvis profunds per generalitzar 
sistemes de producció i consum sostenibles que 
evitin la generació de residus a través de la prevenció, 
reducció, reciclatge i reutilització. Especialment, un nou 
paradigma empresarial en que es desenvolupin models 
de negoci dins de l'economia circular que mantingui 
el valor dels materials. Per això, també cal un marc 
legislatiu i administratiu que afavoreix la conversió a 
través d'incentius fiscals i ajuts a la innovació. 

La Xarxa té com a objectiu estratègic Promoure un 
model per les ciutats i pobles basat en l'economia 
circular i verda, el qual inclou les accions sobre 
prevenció i gestió de residus i compra pública 
sostenible. 
En aquest mandat i dins l'ODS 12, hem realitzat accions 
i productes relacionats amb els objectius més vinculats 
a les competències locals: 12.2, 12.3, 12.5, 12.7, 12.8 
i 12.b, relacionats amb la gestió i l'ús eficient dels 
recursos, la prevenció del malbaratament alimentari, 
la reutilització i el reciclatge i la contractació pública 
sostenible. 

Visita a l'Ambiteca de Sant Cugat del Vallès

GARANTIR 
MODALI-
TATS DE 
CONSUM 
I PRODUC-
CIÓ SOS-
TENIBLES

12

VINCULACIÓ AMB LA XARXA 

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-12-consum-i-produccio-responsables
https://www.sostenible.cat/noticia/lambiteca-de-sant-cugat-del-valles-obre-les-seves-portes-per-transformar-el-concepte-de
https://www.diba.cat/ca/web/ods/consum-i-produccio-responsables
https://www.diba.cat/ca/web/ods/consum-i-produccio-responsables
https://www.diba.cat/ca/web/ods/consum-i-produccio-responsables
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Suport a la Setmana Europea de Prevenció 
de Residus: amb tallers sobre prevenció del 
malbaratament alimentari, reparació i reducció 
de residus plàstics i tòxics

Una cinquantena d'accions de suport per 
promoure la prevenció de residus

Taller Campanyes de comunicació i 
sensibilització: Com dur-les a terme de manera 
efectiva i amb eficiència de recursos

Taller Anem a espi-
golar a El Prat de 
Llobregat

Jornada Nova llei de contractació pública i 
efectes en els contractes de gestió de residus

Declaració de Castellar del Vallès per un cicle 
sostenible dels aliments. Del Malbaratament a 
l'Aprofitament 

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

Set municipis del delta de l'Ebre s'uneixen per 
netejar els espais naturals del seu entorn de 
plàstics i metall

Navarcles triplica l'índex de reciclatge amb la 
implantació de la recollida porta a porta

Castelldefels organitza una festa dels 
aliments aprofitats

La recollida selectiva es multiplica per tres a 
Sarrià amb el porta a porta

Nou projecte a 8 municipis metropolitans per 
a la recollida selectiva d'envasos en hotels, 
restaurants i cafeteries

El Consorci de Residus 
i els ajuntaments 
del Vallès engeguen 
una campanya de 
sensibilització sobre el 
reciclatge que amb el 
lema “Excuses o separes”

'Tu tries bé', la nova campanya per millorar la 
recollida selectiva de Vic

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

El projecte Recooperem al Vallès Occidental

Entren en funcionament els nous cubells del 
sistema Porta a Porta a Torrelles de Llobregat

L'Ambiteca de Sant Cugat del Vallès obre les 
seves portes per transformar el concepte de 
deixalleria municipal

Molins de Rei posa en marxa la campanya 
contra el malbaratament alimentari

L'Ajuntament de Tiana guanya el Premi 
Europeu de Prevenció de Residus

Els centres de l'Agenda 21 escolar de Sant 
Feliu de Llobregat analitzen quant menjar es 
malbarata a les llars

Els 9 municipis que han començat el Porta a 
Porta al Berguedà passen del 20% al 70% de 
recollida selectiva

Rajadell, Balsareny i Sant Fruitós de Bages 
han implantat contenidors de rebuig i orgànica 
amb control d'accés

Recollida selecti-
va porta a porta a 
Collbató

EN AQUEST QR...

Més experiències sobre:
· Prevenció de residus
· Malbaratament alimentari
· Reutilització

· Recollida selectiva porta a porta
·  Recollida selectiva amb 
contenidors intel·ligents

· Compra pública sostenible

https://www.diba.cat/ca/web/xarxasost/ods-12-consum-i-produccio-responsables
https://www.sostenible.cat/noticia/lambiteca-de-sant-cugat-del-valles-obre-les-seves-portes-per-transformar-el-concepte-de
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/prevencio-de-residus
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/prevencio-de-residus
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/una-cinquantena-d-accions-de-suport-per-promoure-la-prevencio-de-residus
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/declaracio_de_castellar_v1_dictamen.pdf
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#contractesresidus2018
http://xarxaenxarxa.diba.cat/gallery/imatges-anem-espigolar-taller-practic-per-responsables-municipals-per-coneixer-com-fer-espig
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#recuwaste2018
https://www.sostenible.cat/article/272-families-ateses-i-mes-de-10000-apats-el-projecte-recooperem-creix-contra-el
https://www.sostenible.cat/noticia/castelldefels-organitza-una-festa-dels-aliments-aprofitats
https://www.sostenible.cat/article/els-centres-de-lagenda-21-escolar-de-sant-feliu-analitzen-quant-menjar-es-malbarata-a-les
https://www.sostenible.cat/noticia/la-recollida-selectiva-es-multiplica-per-tres-a-sarria-amb-el-porta-a-porta
https://www.sostenible.cat/noticia/entren-en-funcionament-els-nous-cubells-del-sistema-porta-a-porta-a-torrelles-de-llobregat
https://www.sostenible.cat/article/els-9-municipis-que-han-comencat-el-porta-a-porta-al-bergueda-passen-del-20-al-70-de
https://www.sostenible.cat/article/rajadell-balsareny-i-sant-fruitos-de-bages-han-implantat-contenidors-de-rebuig-i-organica
https://www.sostenible.cat/article/rajadell-balsareny-i-sant-fruitos-de-bages-han-implantat-contenidors-de-rebuig-i-organica
https://www.sostenible.cat/article/nou-projecte-a-8-municipis-metropolitans-per-a-la-recollida-selectiva-denvasos-en-hotels
https://www.sostenible.cat/noticia/la-recollida-porta-a-porta-per-a-totes-les-fraccions-arriba-a-collbato
https://www.sostenible.cat/noticia/molins-de-rei-posa-en-marxa-la-campanya-contra-el-malbaratament-alimentari
https://www.sostenible.cat/noticia/set-municipis-del-delta-de-lebre-suneixen-per-netejar-els-espais-naturals-del-seu-entorn-de
https://www.sostenible.cat/noticia/el-consorci-de-residus-i-els-ajuntaments-del-valles-engeguen-una-campanya-de-sensibilitzacio
https://www.sostenible.cat/noticia/tu-tries-be-la-nova-campanya-per-millorar-la-recollida-selectiva-de-vic
https://www.sostenible.cat/noticia/navarcles-triplica-lindex-de-reciclatge-amb-la-implantacio-de-la-recollida-porta-a-porta
https://www.sostenible.cat/noticia/lajuntament-de-tiana-guanya-el-premi-europeu-de-prevencio-de-residus
https://www.sostenible.cat/etiquetes/prevencio
https://www.sostenible.cat/etiquetes/malbaratament-alimentari
https://www.sostenible.cat/etiquetes/reutilitzacio
https://www.sostenible.cat/etiquetes/porta-a-porta
https://www.sostenible.cat/etiquetes/control-dacces
https://www.sostenible.cat/categories/compra-verdaconsum


— 40 13 — ACCIÓ PEL CLIMA

El canvi climàtic significa el repte 
ambiental més rellevant que ha de 
fer front la humanitat en el segle 
XXI i cap país en pot restar al 
marge. Els fenòmens climatològics 
extrems com les onades de calor, 
les inundacions per avingudes de 
rius o les sequeres, entre d'altres, 
augmenten i s'intensifiquen. 
L'acord de París, assolit el 
desembre del 2015, insta a tots 
els països a reduir les emissions 
d'efecte hivernacle per no superar 
l'augment de 2C de la temperatura 
del planeta.
Això comporta integrar les accions 
contra el canvi climàtic en totes les 
polítiques públiques (de l'economia 
a la salut, passant per tots els 
àmbits de govern), implementar 
mesures d'adaptació als efectes 
del canvi climàtic, desenvolupar 
plans de prevenció i d'actuació 
davant fenòmens extrems i 
una intensa educació perquè la 
ciutadania actuïn en conseqüència 
i aprengui a protegir-se de terme 
de forma autònoma en situacions 
crítiques.

La Xarxa té ha esdevingut entitat de suport del nou 
Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia a través del Club 
del Pacte d'Alcaldes de Catalunya, per donar suport 
a la lluita contra el canvi climàtic en àmbits de treball 
comú i en xarxa sobre mitigació i adaptació. L'acció 
climàtica és, doncs, una línia estratègica del treball de 
la Xarxa i dona resposta a la majoria de fites d'aquest 
ODS: 13.1, 13.2, 13.3 i 13.a.
Per aquest motiu, disposa de tres espais de 
participació relacionats entre sí i comissions derivades: 
el Club del Pacte d'alcaldes i els Grups de treball 
d'Energia sostenible local i d'Adaptació al canvi 
climàtic. 

Conferència internacional de l'Aliança pel Clima a 
Barcelona

ADOPTAR MESU-
RES URGENTS PER A 
COMBATRE EL CANVI 
CLIMÀTIC I ELS SEUS 
EFECTES 
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https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/ods-13-accio-climatica
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#caic2018
https://www.diba.cat/ca/web/ods/accio-climatica
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Club del Pacte 
d'Alcaldes

Taula general del Club del Pacte d'Alcaldes 
de Catalunya: trobada entre sectors públics i 
privats 

Conferència Internacional de l'Aliança pel 
Clima 2018 

Grup de treball 
d'adaptació al canvi 
climàtic

Trobada del Pacte 
d'Alcaldes 

El cost de no actuar en canvi climàtic . Avalua-
ció econòmica de l'adaptació al canvi climàtic 

Adaptació al canvi climàtic: Del coneixement 
a l'acció 

El Nou Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia 

Del Pacte a l'Acció. Un nou pacte dels munici-
pis contra el canvi climàtic. Jornada I: Munici-
pis i adaptació 

Més coneixement científic sobre el canvi 
climàtic pel món local . Jornades del Tercer 
informe sobre canvi climàtic a Catalunya 

Mapa del Pacte Al-
caldes a Catalunya 

Declaració de Sant Sadurní d'Anoia: Renovem 
el compromís local pel Desenvolupament Sos-
tenible i la lluita contra el Canvi climàtic cap 
el 2030 

La Diputació de Barcelona i la Xarxa presents 
a la Cimera de líders locals pel Clima en el 
marc de la COP21 de París

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

La Diputació de Girona dóna suport als 
ajuntament amb subvencions a la biomassa i a 
les accions d'energia sostenible

L'Ajuntament de Figueres organitza les III 
Jornades de Meteorologia, Aigua i Canvi 
Climàtic

Les ciutats promouen un 
manifest contra el canvi 
climàtic

La Diputació de València presenta el Pacte 
d'Alcaldies pel Clima i l'Energia als municipis

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Més de 700 municipis a tot Catalunya ja 
formen part del Pacte d'Alcaldes

Mataró presenta un centenar d'accions de 
mitigació i adaptació pels efectes del canvi 
climàtic

Obre el nou Museu del clima i la ciència de 
Lleida

SantJust disposa d'un Pla d'Adaptació al Canvi 
Climàtic per al període 2019-2028

El Pacte dels Alcaldes i la Diputació de 
Barcelona. 10 anys de camí contra el canvi 
climàtic

EN AQUEST QR...

Més experiències sobre:
· Canvi climàtic
· Pacte d'alcaldes

·  Butlletí especial de Sostenible.cat 
sobre Adaptació al Canvi Climàtic

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/ods-13-accio-climatica
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/noticies1
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#club2017
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#caic2018
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#pacte2018
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#noupacte2016
https://www.diba.cat/es/web/alcaldespelclima/adherits-a-tot-catalunya
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/adapts
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/mes-coneixement-cientific-sobre-el-canvi-climatic-pel-mon-local
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/mes-coneixement-cientific-sobre-el-canvi-climatic-pel-mon-local
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#Tercerinforme2017
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#Tercerinforme2017
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/noticies2015
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/5_declaracio_de_sant_sadurni_v1.pdf
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#municipisadaptacio2016
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/adaptacio_local_v_xarxa.pdf
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/adaptacio_local_v_xarxa.pdf
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/el-cost-de-no-actuar-resiliencia-municipal-i-adaptacio-al-canvi-climatic
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#adaptacio2018
https://www.diba.cat/web/alcaldespelclima/-/mes-de-700-municipis-a-tot-catalunya-ja-formen-part-del-pacte-d-alcaldes
https://www.sostenible.cat/noticia/obre-el-nou-museu-del-clima-i-la-ciencia-de-lleida
https://www.sostenible.cat/noticia/santjust-disposa-dun-pla-dadaptacio-al-canvi-climatic-per-al-periode-2019-2028
https://www.sostenible.cat/noticia/lajuntament-de-figueres-organitza-les-iii-jornades-de-meteorologia-aigua-i-canvi-climatic
https://www.sostenible.cat/noticia/mataro-presenta-un-centenar-daccions-de-mitigacio-i-adaptacio-pels-efectes-del-canvi
https://www.sostenible.cat/reportatge/el-pacte-dels-alcaldes-i-la-diputacio-de-barcelona-10-anys-de-cami-contra-el-canvi
https://www.sostenible.cat/noticia/les-ciutats-promouen-un-manifest-contra-el-canvi-climatic
https://www.sostenible.cat/noticia/la-diputacio-de-girona-dona-suport-als-ajuntament-amb-subvencions-a-la-biomassa-i-a-les
https://www.sostenible.cat/noticia/la-diputacio-de-valencia-presenta-el-pacte-dalcaldies-pel-clima-i-lenergia-als-municipis
https://www.sostenible.cat/categories/canvi-climatic
https://www.sostenible.cat/etiquetes/pacte-dalcaldes
https://www.sostenible.cat/especials/adaptacio-al-canvi-climatic


— 42 14 — VIDA SUBMARINA

Els oceans, per la seva composició 
i característiques, garanteixen 
l'estabilitat climàtica i permeten 
la Terra sigui un planeta habitable. 
A més, proveeixen aliments i 
altres productes a la meitat de 
la població del món. Tot i això, 
les grans masses d'aigua, mars i 
oceans, es veuen sotmeses a una 
intensa pressió. Els oceans reben 
grans quantitats de contaminants, 
sobretot des de terra ferma 
(químics, sobretot de l'agricultura, i 
tot tipus de plàstics, entre d'altres), 
i pateixen una sobreexplotació dels 
recursos pesquers. 
Els reptes impliquen reduir 
fortament les aportacions 
contaminants dels rius i les 
depuradores i impulsar sistemes de 
pesca que preservin la capacitat 
de regeneració dels ecosistemes.

La Xarxa i el Centre d'Estudis del Mar de la Diputació 
de Barcelona a Sitges col•laboren en el marc de la 
Comissió de municipis per una gestió integrada pel 
litoral des de fa diversos anys i en relació a les fites 
14.1, 14.2 i 14.4.

Remullades escolars del Centre d'Estudis del Mar de 
la Diputació de Barcelona.

CONSERVAR I UTI-
LITZAR DE FORMA 
SOSTENIBLE ELS 
OCEANS, MARS I RE-
CURSOS MARINS 
PER AL DESENVOLU-
PAMENT SOSTENI-
BLE
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https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/ods-14-vida-submarina
https://www.diba.cat/es/web/cem
https://www.diba.cat/ca/web/ods/vida-submarina
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Efectes del canvi 
climàtic al litoral 
i els ecosistemes 
costaners

Declaració de Vilanova i la Geltrú per l'adapta-
ció als efectes del canvi climàtic en el territori 
i el litoral 

LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

Es presenta la campanya "Per unes platges 
més sostenibles", al litoral valencià

Gavà enllesteix un dispositiu pioner per 
minimitzar l'arribada de les aigües residuals al 
mar

Finalitzen les 
obres del projecte 
de recuperació 
i protecció dels 
sistemes dunars de 
l'Empordà

Experiència posidònia

El Prat, referent en la promoció de la 
conservació del fons marí

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Gairebé 300 persones defensen el litoral 
metropolità en una acció conjunta de 
sensibilització ambiental

Finalitza la naturalització de la platja del Far a 
Vilanova i la Geltrú

Una exposició recorda els 10 anys de 
plantacions de les escoles a les platges 
d'Arenys

Aula d'educació ambiental del Parc del Litoral 
a Sant Adrià de Besòs: natura en família

Torredembarra, Altafulla, L'Ametlla de Mar i 
Salou opten per les boies ecològiques a les 
platges

EN AQUEST QR...

Més experiències sobre:
· Litoral
· Mar

S'instal•len biòtops al litoral metropolità

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/ods-14-vida-submarina
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/efectes-del-canvi-climatic-al-litoral-i-els-ecosistemes-costaners
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/05_declaracio_de_vilanova_aprovat.pdf
https://www.sostenible.cat/noticia/gairebe-300-persones-defensen-el-litoral-metropolita-en-una-accio-conjunta-de
https://www.sostenible.cat/noticia/finalitzen-les-obres-del-projecte-de-recuperacio-i-proteccio-dels-sistemes-dunars-de
https://www.sostenible.cat/article/aula-deducacio-ambiental-del-parc-del-litoral-a-sant-adria-de-besos-natura-en-familia
https://www.sostenible.cat/noticia/gava-enllesteix-un-dispositiu-pioner-per-minimitzar-larribada-de-les-aigues-residuals-al-mar
https://www.sostenible.cat/noticia/finalitza-la-naturalitzacio-de-la-platja-del-far-a-vilanova-i-la-geltru
https://www.sostenible.cat/article/sinstallen-biotops-al-litoral-metropolita
https://www.sostenible.cat/noticia/torredembarra-altafulla-lametlla-de-mar-i-salou-opten-per-les-boies-ecologiques-a-les-0
https://www.sostenible.cat/noticia/una-exposicio-recorda-els-10-anys-de-plantacions-de-les-escoles-a-les-platges-darenys
https://www.sostenible.cat/noticia/es-presenta-la-campanya-per-unes-platges-mes-sostenibles-al-litoral-valencia
https://www.sostenible.cat/article/experiencia-posidonia
https://www.sostenible.cat/article/el-prat-referent-en-la-promocio-de-la-conservacio-del-fons-mari
https://www.sostenible.cat/etiquetes/litoral
https://www.sostenible.cat/etiquetes/mar


— 44 15 — VIDA D'ECOSISTEMES TERRESTRES

Els ecosistemes terrestres 
garanteixen el funcionament 
del planeta, l'equilibri de tots els 
cicles naturals i aporten serveis 
que beneficien a tots els éssers 
vius (aire net, retenció de les 
aigües, proveïment d'aliment, etc. ). 
D'aquesta manera, preserven totes 
les espècies i els beneficis que 
aporten al funcionament global i, 
també, a la humanitat. 
Per preservar els ecosistemes 
terrestres és necessari tenir-ne 
un bon coneixement, incorporar 
la gestió ecosistèmica en la 
planificació territorial amb una 
visió holística i interconnectada, 
així com les mesures per protegir 
les espècies amenaçades i 
garantir una bona gestió dels 
espais protegits. A més, revertir 
la degradació dels ecosistemes 
(desertització, etc.) i prendre 
mesures per evitar el tràfic 
d'espècies i la introducció 
d'espècies invasores. 

La Xarxa ha impulsat tant les accions de promoció 
de la biodiversitat urbana com la difusió d'acció 
vinculades a la protecció i gestió dels espais naturals, 
els boscos, la biodiversitat, les espècies exòtiques,... 
que dona resposta a moltes de les fites d'aquest ODS: 
15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.8, 15.9, 15.a i 15.b.

Foto del Parc Natural del Montseny

PROTEGIR, RESTAU-
RAR I PROMOURE 
L'ÚS SOSTENIBLE 
DELS ECOSISTEMES 
TERRESTRES, GESTI-
ONAR ELS BOSCOS 
DE MANERA SOSTE-
NIBLE, COMBATRE 
LA DESERTIFICACIÓ, 
ATURAR I REVERTIR 
LA DEGRADACIÓ DEL 
SÒL, I ATURAR LA 
PÈRDUA DE LA  
BIODIVERSITAT
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https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/ods-15-vida-d-ecosistemes-terrestres
https://www.diba.cat/ca/web/ods/vida-terrestre
https://www.diba.cat/ca/web/ods/vida-terrestre
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LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Inauguració de l'expo-
sició itinerant

El projecte ForESmap, 
ha avaluat i cartografiat 
serveis ecosistèmics dels 
boscos catalans

EN AQUEST QR...

Més experiències sobre:
· Biodiversitat
· Parcs naturals, paisatge

Querol guanya el Premi Iniciativa Medi 
Ambient 2018 de la Diputació de Tarragona 
per la recuperació del Camí de les Terres del 
riu Gaià

Visita a Can Julià de Sant Boi de Llobregat, 
equipament de referència en educació 
ambiental del riu

Manresa publica deu itineraris de natura per 
l'Anella Verda

Els pol•linitzadors i l'apicultura a les ciutats 
com a valors per la biodiversitat 

Els boscos de l'Alt Penedès i el Garraf 
incorporen una xarxa de càmeres de vigilància 
contra incendis forestals

Ecometropoli: ciència 
i natura al costat de 
casa, a Santa Coloma 
de Gramenet

El retorn de la 
llúdriga a les 
conques del Besòs i 
la Tordera

Espècies invasores en ambients fluvials

Sis ajuntaments del Maresme confien en el 
servei de boscos

Biodiversitat urbana 

Biomarató. una competició 
amistosa internacional 
d'observacions naturalistes

Els municipis ja poden 
consultar els serveis 
ambientals dels seus 
boscos 

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/ods-15-vida-d-ecosistemes-terrestres
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/especies-invasores-en-ambients-fluvials
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#biodiversitat2018
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/visita-a-can-julia-de-sant-boi-de-llobregat-equipament-de-referencia-en-educacio-ambiental-del-riu
http://www.diba.cat/web/xarxasost/ordre-cronologic#abelles2017
https://www.sostenible.cat/noticia/el-retorn-de-la-lludriga-a-les-conques-del-besos-i-la-tordera
https://www.sostenible.cat/noticia/querol-guanya-el-premi-iniciativa-medi-ambient-2018-de-la-diputacio-per-la-recuperacio-del
https://www.sostenible.cat/noticia/els-boscos-de-lalt-penedes-i-el-garraf-incorporen-una-xarxa-de-cameres-de-vigilancia-contra
https://www.sostenible.cat/article/biomarato-una-competicio-amistosa-internacional-dobservacions-naturalistes
https://www.sostenible.cat/noticia/sis-ajuntaments-del-maresme-confien-en-el-servei-de-boscos
https://www.sostenible.cat/article/manresa-publica-deu-itineraris-de-natura-per-lanella-verda
https://www.sostenible.cat/article/ecometropoli-ciencia-i-natura-al-costat-de-casa
https://www.sostenible.cat/article/els-municipis-ja-poden-consultar-els-serveis-ambientals-dels-seus-boscos-amb-laplicacio
https://www.sostenible.cat/categories/biodiversitat
https://www.sostenible.cat/categories/parcs-naturalspaisatge


— 46 16 — PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

El benestar de les persones, 
la prosperitat de les societats, 
l'equitat de la ciutadania i el 
desenvolupament sostenible 
només es poden assolir en un marc 
de pau, bon funcionament de les 
institucions i l'estat de dret. Per 
això, es fa necessari l'eradicació 
de totes les formes de violència 
(contra les dones, els infants, 
etc.), la delinqüència organitzada, 
el tràfic de persones i les formes 
d'esclavatge encobertes i la 
corrupció. 
Per això, s'ha d'aprofundir en 
l'enfortiment de les Institucions, 
el respecte als drets humans, la 
participació i la implicació de la 
ciutadania en la presa de decisions. 

La Xarxa té com a objectiu estratègic refermar el seu 
paper com a espai de referència sobre medi ambient i 
sostenibilitat a Catalunya. Continuar impulsant-la com 
a espai de trobada, instrument de cooperació i coor-
dinació, intercanvi d'experiències i entorn institucional 
per promoure una governança ambiental multinivell; i 
estimular la participació d'altres actors socials i em-
presarials en determinades dinàmiques i espais.
Aquest vocació d'espai de coordinació i governança 
multinivell dona resposta a les fites 16.6, 16.7 i 16.b, 
però també les accions de transparència i dades ober-
tes i promoció a la participació ciutadana. També es 
destaca la fita 16.10 sobre accés públic a la informació 
amb l'esforç de la Xarxa per difondre tota l'acció dels 
ens locals, ciutats i pobles, membres de l'associació a 
través del nostre ecosistema de mitjans, sobretot el 
canal de Twitter de la Xarxa i, especialment, el portal 
Sostenible.cat. 

PROMOURE SOCIE-
TATS PACÍFIQUES I 
INCLUSIVES PER TAL 
D'ACONSEGUIR UN 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE, PRO-
PORCIONAR ACCÉS 
A LA JUSTÍCIA PER 
A TOTES LES PERSO-
NES I DESENVOLU-
PAR INSTITUCIONS 
EFICACES, RESPON-
SABLES I INCLUSIVES 
A TOTS ELS NIVELLS 

16
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https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/ods-16-pau-justicia-i-institucions-solides
https://www.diba.cat/ca/web/ods/pau-justicia-i-institucions-solides
https://www.diba.cat/ca/web/ods/pau-justicia-i-institucions-solides
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LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

La Xarxa aprèn com promoure la participació i 
cocreació ambiental

Nova edició de l'Observatori per a la 
sostenibilitat de la Garrotxa

La Xarxa és neutra en emissions

Santa Eulàlia de Ronçana obrirà un procés 
participatiu per decidir el model de recollida 
d'escombraries

El Club del Pacte d'Alcaldes de Catalunya es 
troba per seguir coordinant accions

El nou Pla d'Acció Ambiental de Vic es 
presenta a la ciutadania

Viu la riera!, per al foment de la participació 
en la millora dels nostres rius i rieres

Girona acull la primera 
assemblea del projecte 
Ambaixadors per la 
Justícia Climàtica

Twitter de la Xarxa

Transparència aplicada a la gestió energètica 
a Mollet del Vallès

Sant Boi, primer municipi català que dona 
suport a la creació de la figura de 'Defensor/a 
de les Generacions Futures'

Dades obertes: Perfil ambiental dels membres 
de la Xarxa

Les dades de medi ambient, obertes i 
reutilitzables

Més Sostenible 
amb més i millors 
continguts diaris

Sostenible.cat es 
reinventa

Participació ciutadana sobre la gestió pública 
de l'aigua a Ripollet

La Xarxa aprèn com 
promoure la participació 
i cocreació ambiental

Ajuntament de Girona

El projecte Viu la riera! 
neix amb el propòsit de 
fomenar la participació 
ciutadana en la millora 
dels espais fluvials

EN AQUEST QR...

Més experiències sobre: ·  Justícia
· Participació
· Transparència

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/ods-16-pau-justicia-i-institucions-solides
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/la-xarxa-apren-com-promoure-la-participacio-i-cocreacio-ambiental
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/la-xarxa-apren-com-promoure-la-participacio-i-cocreacio-ambiental
https://dadesobertes.diba.cat/datasets/perfil-del-compromis-ambiental-dels-membres-de-la-xarxa-de-ciutats-i-pobles-cap-a-la
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/la-xarxa-es-neutra-en-emissions
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/el-club-del-pacte-d-alcaldes-de-catalunya-es-troba-per-seguir-coordinant-l-accio-climatica-en-eficiencia-energetica-i-renovables
http://www.sostenible.cat/
https://www.sostenible.cat/noticia/mes-sostenible-amb-mes-i-millors-continguts-diaris
https://twitter.com/XarxaSost
https://www.sostenible.cat/article/les-dades-de-medi-ambient-obertes-i-reutilitzables
https://www.sostenible.cat/article/nova-edicio-de-lobservatori-per-a-la-sostenibilitat-de-la-garrotxa
https://www.sostenible.cat/noticia/santa-eulalia-de-roncana-obrira-un-proces-participatiu-per-decidir-el-model-de-recollida
https://www.sostenible.cat/noticia/el-nou-pla-daccio-ambiental-de-vic-es-presenta-a-la-ciutadania
https://www.sostenible.cat/article/viu-la-riera-per-al-foment-de-la-participacio-en-la-millora-dels-nostres-rius-i-rieres
https://www.sostenible.cat/article/viu-la-riera-per-al-foment-de-la-participacio-en-la-millora-dels-nostres-rius-i-rieres
https://www.sostenible.cat/noticia/sant-boi-primer-municipi-catala-que-dona-suport-a-la-creacio-de-la-figura-de-defensora-de
https://www.sostenible.cat/article/transparencia-aplicada-a-la-gestio-energetica-a-mollet-del-valles
https://www.sostenible.cat/noticia/girona-acull-la-primera-assemblea-del-projecte-ambaixadors-per-la-justicia-climatica
https://www.sostenible.cat/noticia/participacio-ciutadana-sobre-la-gestio-publica-de-laigua-a-ripollet
https://www.sostenible.cat/search/node/just%C3%ADcia
https://www.sostenible.cat/search/node/participaci%C3%B3
https://www.sostenible.cat/search/node/transpar%C3%A8ncia
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Aquests objectius impliquen a tota 
la humanitat, ningú en pot restar al 
marge. Per assolir-los cal un ferm 
compromís global a través de la 
cooperació internacional i les ali-
ances que permetin endegar no-
ves dinàmiques per unes relacions 
justes, perdurables i equitatives. 
Mentre una part de la humanitat 
no accedeixi als mínims d'una vida 
digna i no pugui incorporar-se en 
un model de desenvolupament sos-
tenible, tots en sortim perjudicats. 
Els reptes globals només es poden 
assolir quan les solucions impliquin 
i reverteixin en tota la humanitat. 
Això comporta complir els acords 
per als ajuts i la col•laboració entre 
els països en suport financer, però 
també en transferència de conei-
xement i tecnologia i el suport al 
comerç que afavoreixi a tots els 
països del món. 

La Xarxa ha basat tot el seu mandat Xaxa 2020 en vuit 
objectius estratègic que començaven per renovar la vi-
gència del compromís polític del món local per impulsar 
polítiques vers un model de desenvolupament soste-
nible. Tota l'acció de la Xarxa es basa en el paradigma 
del Desenvolupament Sostenible per desenvolupar les 
temàtiques i l'estructura de funcionament de la Xarxa 
2020, en base a les tres dimensions de la Sostenibili-
tat: ambiental, social i econòmica; i que el desenvolupa-
ment sostenible sigui l'eix integrador i transversal que 
ha de relligar les polítiques públiques locals.
Aquesta visió transversal només és possible amb l'estí-
mular a les aliances i la participació d'altres actors so-
cials i empresarials. En aquest mandat han estat molts 
els exemples d'acció impulsades per la Xarxa però 
coorganitzades amb ens locals membres de la pròpia 
Xarxa, com altres entitats com clústers empresarials, 
col•legis professionals, Generalitat de Catalunya...
Tot plegat per donar resposta a l'ODS que centrem 
en les fites 17.14, 17.15, 17.16 i 17.7, sobre coherència, 
lideratge i enfortiment de les aliances a tots nivells.

ENFORTIR ELS MIT-
JANS PER A IMPLE-
MENTAR I REVITA-
LITZAR L'ALIANÇA 
MUNDIAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

17
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https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/ods-17-alianca-per-a-assolir-els-objectius
https://www.diba.cat/ca/web/ods/alianca-pels-objectius
https://www.diba.cat/ca/web/ods/alianca-pels-objectius
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LOCALITZACIÓ DE L'ODS A LA XARXA

LOCALITZACIÓ DE L'ODS ALS POBLES I CIUTATS

Les ciutats i pobles d'Europa s'adhereixen a 
la Declaració Basca, el nou full de ruta per les 
ciutats cap a la Sostenibilitat

Els 17 reptes per 
a 2030, versió 
valenciana

Nou servei mancomunat per reciclar l'oli 
vegetal a la Plana d'Osona

La transversalitat, una nova forma de treballar 
en els grups de treball de la Xarxa

Granollers, present a unes jornades sobre els 
objectius de Nacions Unides per al 2030

Compra agregada per part de l'Associació 
Catalana de Municipis

Declaració de Sant Sadurní d'Anoia: Renovem 
el compromís local pel Desenvolupament 
Sostenible i la lluita contra el Canvi climàtic 
cap el 2030 

Trobada de la les xarxes de municipis per la 
sostenibilitat a València

La Diputació de Barcelona i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible

Valentí Junyent: 'Hem de compartir, no 
competir. Ens necessitem per assolir els nous 
ODS'

Valentí Junyent, President de la Xarxa, amb 
Ignasi Gimènez, Alcalde de Castellar del valès, a 
l'Assemblea celebrada a aquest municipi (Judit 
Contreras / MOMO)

Josep Mayoral, en una de les intervencions a les 
jornades

EN AQUEST QR...

Més experiències sobre: ·  Terra
· ODS

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/ods-17-alianca-per-a-assolir-els-objectius
https://www.diba.cat/web/xarxasost/-/trobada-de-la-les-xarxes-de-municipis-per-la-sostenibilitat-a-valencia-dins-de-conama-2017
http://xarxaenxarxa.diba.cat/news/2016/05/31/les-ciutats-pobles-deuropa-sadhereixen-declaracio-basca-nou-full-de-ruta-per-les-ciu
http://xarxaenxarxa.diba.cat/news/2016/02/23/transversalitat-nova-forma-de-treballar-grups-de-treball-de-xarxa
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/5_declaracio_de_sant_sadurni_v1.pdf
https://www.sostenible.cat/article/la-diputacio-de-barcelona-i-els-objectius-de-desenvolupament-sostenible
https://www.sostenible.cat/noticia/els-17-reptes-per-a-2030-versio-valenciana
https://www.sostenible.cat/noticia/granollers-present-a-unes-jornades-sobre-els-objectius-de-nacions-unides-per-al-2030
https://www.sostenible.cat/noticia/valenti-junyent-hem-de-compartir-no-competir-ens-necessitem-per-assolir-els-nous-ods-0
https://www.acm.cat/compres/electricitat
https://www.sostenible.cat/noticia/nou-servei-mancomunat-per-reciclar-loli-vegetal-a-la-plana-dosona
https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/resultatsassemblees#XVIIIASSEMBLEA
https://www.sostenible.cat/categories/terra
https://www.sostenible.cat/search/node/ODS
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ANNEX I: 
DECLARACIONS 
I ACORDS DE LA 
XARXA 2016-2019

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/docsreferencia
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DECLARACIÓ DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
Renovem el compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi 
climàtic cap el 2030

Els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat han protagonitzat durant 
molts anys un treball intens i lúcid per generar sostenibilitat en el nostre territori i sovint s'hi 
han constituït en referent internacional. 

La implantació de les agendes 21 locals i, més recentment, els plans d'energia sostenible del 
Pacte dels alcaldes han estat dues fites que han agrupat al seu voltant moltes altres actuaci-
ons que, en conjunt, han canviat la percepció social de l'entorn i la relació que té la ciutadania 
té amb el medi ambient.

Al mateix temps, els experts han fet una anàlisi cada cop més acurada de la realitat planetària 
que ha aconsellat el disseny de noves propostes, creades des de la recerca i des de la partici-
pació, destinades a mitigar els impactes de les disfuncions ambientals i a millorar l'adaptació de 
la nostra societat a les situacions futures.

En el marc de l'Agenda 2030, Nacions Unides acaba de presentar els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible, que assumeixen l'equilibri ineludible entre ambient, societat i economia i 
contemplen disset àmbits d'actuació a favor de les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i 
la participació. 

És especialment transcendent la signatura de l'Acord de París, en què 195 països acaben de 
pactar l'impuls de mesures i inversions per a un futur baix en emissions, resilient i sostenible. 
Sota la seva empara, les ciutats i els pobles han subscrit la Declaració de París, que recull el 
compromís dels líders locals d'arreu del món per fer front a l'alteració del clima.

També ha renovat els seus objectius la Unió Europea amb la proclamació del nou Pacte dels al-
caldes pel clima i l'energia, que fixa unes quotes de reducció d'emissions del 40% per al 2030 
i afegeix fites d'adaptació a les de mitigació.

Davant de les oportunitats de reflexió i de treball que ens obra el nou marc, i conscients de la 
responsabilitat i de la capacitat de treball i influència dels nostres municipis, la Xarxa de Ciu-
tats i Pobles cap a la Sostenibilitat es congratula dels nous objectius, acords i pactes presos i 
manifesta un cop més el seu compromís amb la sostenibilitat.

És per tot això que ACORDEM: 

ASSUMIR com a propis els objectius plantejats pels nous acords internacionals — Objectius 
de Desenvolupament Sostenible, Acord i Declaració de París , nou Pacte dels alcaldes sobre el 
clima i l'energia— i aprovar la nostra adhesió als mateixos a través dels mecanismes establerts 
per cada cas per adaptar-los a la nostra realitat municipal i esdevenir-ne dinamitzadors en el 
territori. 

ESTIMULAR la coordinació entre els actors involucrats en el desenvolupament dels objectius 
—administracions, àmbits privats, xarxes i ciutadania— per tal de crear sinergies que garantei-
xin la participació de tothom en el disseny sostenible de la nostra societat. 

http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/5_declaracio_de_sant_sadurni_v1.pdf
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ADEQUAR les polítiques de desenvolupament als criteris de la sostenibilitat en els seus tres 
vessants, ambiental, social i econòmic, per tal de garantir prosperitat a les generacions actuals 
i, a les futures, un entorn amb totes les possibilitats intactes.

GARANTIR el disseny de polítiques d'educació i cohesió social adreçades a tots els nivells im-
plicats, per tal de facilitar-ne la sensibilització i capacitació per fer conscients a tots els actors 
del seu paper, i apoderar les persones i les organitzacions perquè puguin adoptar decisions i 
passar a l'acció amb un coneixement adequat. 

FOMENTAR les actuacions d'utilització eficient dels recursos i de sostenibilitat ambiental, es-
pecialment les de mitigació i adaptació al canvi climàtic, per tal de contribuir a la resiliència del 
planeta i de cadascuna de les nostres ciutats i pobles. 

MOSTRAR a la comunitat global la nostra voluntat de treballar pels objectius de sostenibilitat, 
com hem fet fins ara des dels nostres pobles i ciutats, per tal de posar l'exemple del treball mu-
nicipal com una aposta per una pau global, justa i coherent des dels punts de vista ambiental, 
social i econòmic.

ENS INSTEM a presentar la Declaració de Sant Sadurní d'Anoia en els respectius plens munici-
pals i a notificar l'acord a la presidència de la Xarxa. 

16a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  
Sant Sadurní d'Anoia, 4 de febrer de 2016
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DECLARACIÓ DE TARRAGONA
Per un turisme sostenible i compartit

Nacions Unides ha proclamat 2017 Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolu-
pament amb la voluntat de destacar el potencial del turisme com a instrument per aconseguir 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 i com a eina d'intercanvi de 
cultures per promoure la pau, la sostenibilitat i l'eradicació de la pobresa, amb una apel•lació 
especial a empreses, autoritats i consumidors.

Al nostre país, el turisme ha assolit un punt de maduresa que l'ha portat a plantejar-se reptes 
de sostenibilitat i de relació equilibrada entre residents i visitants. Aquesta perspectiva assu-
meix les visions de documents com la Declaració de Cape Town (2002), la Carta de turisme 
responsable (Ajuntament de Barcelona 2010, Diputació de Barcelona 2015), la Declaració de 
Barcelona, la Visió 2020 pel Turisme Responsable de Catalunya (2013) o la Carta Mundial del 
Turismo sostenible +20 (2015), que posen èmfasi en la gestió dels impactes i en una distribució 
equitativa dels efectes beneficiosos i adversos.

La tasca ha estat reconeguda amb diverses certificacions que avalen la promoció de models no 
agressius amb el medi ambient i d'enriquiment social i cultural, com són ara Biosphere World 
Class Destination, atorgada a alguns municipis i territoris catalans, o la Carta Europea de Tu-
risme Sostenible (CETS) que han aconseguit diversos espais naturals on conviuen la conserva-
ció, l'ús públic i el desenvolupament econòmic de la població local.

En particular, el turisme té un pes important a la ciutat de Tarragona que avui ens acull, i també 
a les comarques que l'envolten, on l'arqueologia i l'arquitectura, la tradició i la cultura, el paisat-
ge i el medi natural o la gastronomia i l'enologia tenen un paper destacat en el triangle ambien-
tal, econòmic i social.

 

És per tot això les ciutats i pobles ACORDEM: 

SUMAR-NOS als objectius de l'Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupa-
ment, per impulsar un model de turisme responsable, econòmicament pròsper, ambientalment 
sostenible i socialment inclusiu. 

CONSCIENCIAR les administracions, els consumidors i el sector sobre la importància de con-
servar el patrimoni social, cultural i ambiental i persuadir-los sota el lema de la campanya inter-
nacional #Tourism17.

PROMOURE als nostres territoris, ciutats i pobles un turisme sostenible, amb lideratge públic 
i models de gestió responsable, amb orientacions sobre acreditacions, sensibilització cap a la 
problemàtica del canvi climàtic i implementació de criteris d'ecoeficiència als establiments.

ASSUMIR les repercussions d'un turisme que, malgrat el seu valor econòmic i d'intercanvi 
cultural, ha de controlar i gestionar el seus impactes per tal de garantir la preservació del medi 
ambient, social i econòmic i, en darrer terme, per assegurar la seva mateixa subsistència.

RECONÈIXER el paper dels governs locals i els actors rellevants en un treball col•laboratiu, 
transparent i de responsabilitat compartida per crear llocs millors per viure i per visitar.

http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/6_proposta_declaracio_de_tarragona_per_un_turisme_sostenible_i_proper_al_territori_ok.pdf
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ESTIMULAR la conservació del patrimoni natural i cultural i proporcionar als visitants de les 
nostres ciutats i pobles experiències agradables i d'alta qualitat mitjançant la participació en 
experiències de turisme sostenible millorades.

ENS INSTEM a presentar la Declaració de Tarragona en els respectius plens i a notificar l'acord 
a la presidència de la Xarxa. 

17a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  
Tarragona, 8 de març de 2017
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DECLARACIÓ DE CASTELLAR DEL VALLÈS
Per un cicle sostenible dels aliments  
Del Malbaratament a l'Aprofitament

A les llars, els restaurants i els comerços de Catalunya llencem cada dia 720.000 kg de menjar, 
que cobririen les necessitats alimentàries de 500.000 persones.

Els beneficis ambientals de l'aprofitament alimentari són importants: menor generació de resi-
dus, ús eficient dels recursos naturals i l'energia, i estalvi d'emissions. 

Els ODS, el paquet d'economia circular de la Comissió Europea i el Programa general de pre-
venció i gestió de residus i recursos de Catalunya han fixat per als propers anys l'objectiu de 
reduir a la meitat el malbaratament alimentari.

En una economia circular, els aliments no són residus, i els residus orgànics són fertilitzants na-
turals que tanquen el cicle del carboni i substitueixen els adobs sintetitzats amb combustibles 
fòssils.

Els ens locals poden actuar sobre els productors, els consumidors i les diverses etapes del 
cicle alimentari, especialment en els menjadors dels equipaments públics. I els consumidors 
han de ser sensibles i conscients de l'impacte del seu consum i han d'actuar en conseqüència i 
participar en el procés.

El malbaratament alimentari supera l'àmbit ambiental i s'endinsa en qüestions socials com ara 
l'exclusió, la pobresa alimentaria i la malnutrició. Els serveis socials alimentaris no sempre reso-
len el problema i poden ser percebuts pels beneficiaris com a estigma.

Cal posar en valor experiències com els horts socials, que tenen un gran potencial de sosteni-
bilitat, creen infraestructures verdes i serveis ecosistèmics, i que afavoreixen la inclusió, l'apo-
derament individual i comunitari, la coresponsabilitat i la cohesió social.

És per tot això que les ciutats i pobles ACORDEM: 

DISSENYAR les polítiques públiques vinculades al cicle dels aliments prenent en consideració 
totes les seves etapes i problemàtiques, ambientals i socials.

PRIORITZAR l'economia circular i el consum responsable i local com a primera fase del cicle 
dels aliments, i prestar suport als productors i al comerç local per tal d'afavorir aquestes estra-
tègies. 

PROMOURE accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre el cicle dels aliments i es-
devenir exemple, com a prescriptors, de bones pràctiques als menjadors escolars i als equipa-
ments.

SUPERAR els plantejaments assistencials, promoure l'apoderament i transitar de la prevenció 
del malbaratament a l'aprofitament alimentari.

FACILITAR les iniciatives que tanquin el cicle dels aliments i l'aprofitament dels residus orgà-
nics a través d'actuacions com l'autocompostatge de la matèria orgànica, la recollida selectiva, 
la donació i els espigolaments.

http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/declaracio_de_castellar_v1_dictamen.pdf
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IMPULSAR els horts municipals ambientals i socials com a promotors de la sostenibilitat, la 
inclusió social, l'apoderament i la sobirania alimentària.

FOMENTAR les mesures reguladores i fiscals que estiguin al nostre abast per assolir els objec-
tius d'aprofitament alimentari i de prevenció del malbaratament.

I finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Castellar del Vallès als plens municipals i 
a notificar l'acord a la presidència de la Xarxa. 

18a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  
Castellar del Vallès, 1 de març de 2018
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ACORD DE SUPORT A LA LLEI CATALANA DE CANVI CLIMÀTIC 

El Parlament de Catalunya va aprovar el 27 de juliol del 2017 la LLEI 16/2017, del canvi climàtic, 
amb 122 vots a favor, 11 abstencions i cap vot en contra.

La Llei adoptava les bases de la legislació comunitària i tenia com a finalitat reduir les emissi-
ons de gasos amb efecte d'hivernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, afavorir 
la transició cap a una economia neutra en emissions, competitiva, innovadora i eficient en l'ús 
de recursos, i contribuir al paper decisiu que vol jugar Europa per afrontar el repte del canvi 
climàtic. 

I posem tots els verbs en pretèrit perquè l'acord del Consell de Ministres del 3 de novembre 
de 2017 en va presentar recurs d'inconstitucionalitat i va acordar impugnar i suspendre quinze 
articles de la Llei que per a l'Executiu envaeixen les competències de l'Estat en matèria de ba-
ses i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i del règim miner i energètic 
i de la legislació bàsica sobre protecció del medi ambient*.

Posteriorment, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol i 
haurà de prendre una decisió definitiva en un termini no superior a cinc mesos. Mentrestant, la 
llei queda congelada*. 

* (A l'annex es poden consultar el text de l'acord del Consell de Ministres i els preceptes con-
crets suspesos)

Des de la Xarxa destaquem que els articles suspesos corresponen a actuacions que els ja s'es-
tan posant en pràctica o són d'utilitat i interès per als nostres municipis, i entre altres:

•  La provisió d'informació objectiva i avaluable sobre el canvi climàtic — com ara els estudis i
informes del Servei Meteorològic de Catalunya, del CADS i de l'Oficina Catalana de Canvi Cli-
màtic elaborats amb el món de la recerca.

•  Tots els articles del capítol I sobre mitigació, que inclouen: els objectius de reducció d'emissi-
ons, que coincideixen amb l'objectiu 40/30 i la visió de neutralitat climàtica pel 2050 del Pac-
te dels alcaldes pel clima i l'energia; el marc estratègic de referència de mitigació, en el qual
s'emmarca el Pla de l'energia i el canvi climàtic de Catalunya 2012-2020, que proposa un nou
Pacte nacional per la transició energètica; i l'Estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic,
la proposta de pressupostos de carboni i l'inventari d'emissions a l'atmosfera i d'embornals de
CO2 de Catalunya.

-  Els criteris sobre adaptació al canvi climàtic que han de tenir en compte els instruments de
planificació i programació (art.11).

-  Aspectes relatius a la planificació del cicle de l'aigua i l'energia, i sobre els objectius per reduir
la dependència dels combustibles fòssils en el sector del transport.

-  I en el camp de la fiscalitat, la suspensió de l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni
dels vehicles de tracció mecànica i la suspensió del fons climàtic, aspectes que havien gene-
rat molt interès municipal de cara a finançar projectes derivats dels Plans d'Acció per l'Ener-
gia Sostenible i el Clima.

http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/4_acord_suport_llei_canvi_climatic.pdf
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De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.k), i per tot l'exposat, es 
proposa a l'Assemblea General l'adopció dels següents

Per tot això, es proposa a l'Assemblea General l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER: Les ciutats i els pobles donem suport a la Llei catalana de canvi climàtic en els ter-
mes aprovats originalment i instem el Govern espanyol i el Tribunal constitucional a respectar 
l'acord majoritari del Parlament de Catalunya.

SEGON: Les ciutats i els pobles de la Xarxa, com a entitats vinculades al Pacte d'Alcaldes pel 
Clima i l'Energia i als seus compromisos assumim com a propis els objectius i marcs estratègics 
de mitigació i adaptació al canvi climàtic proposats per la Llei.

TERCER: Les ciutats i els pobles manifestem la necessitat de disposar de recursos econòmics 
per finançar les accions locals sobre mitigació i adaptació i la idoneïtat d'una fiscalitat ambien-
tal i un fons climàtic a tal efecte.

QUART: Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, el Go-
vern espanyol i el Tribunal constitucional.

CINQUÈ: Instar a les ciutats, els pobles i els ens locals de la Xarxa a adoptar aquest acord en 
els respectius plens o òrgans competents, i notificar-ho a la Secretària tècnica de la Xarxa.

SISÈ: Fer difusió de l'acord a través dels mitjans de comunicació de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat.

Castellar del Vallès, 1 de març del 2018
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DECLARACIÓ DE SANT FRUITÓS DE BAGES
Les ciutats i els pobles davant el repte de l'Agenda 2030

El 25 de setembre de 2015, l'Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l'Agenda 2030 
de Desenvolupament Sostenible. El document dissenya l'acció global fins al 2030 i, conjunta-
ment amb la resta d'agendes globals, configura un full de ruta per assolir una meta comuna: el 
desenvolupament mundial sostenible.

L'Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —que contempla les tres cares del 
desenvolupament sostenible: l'econòmica, la social i l'ambiental. És d'aplicació universal i es 
desplega mitjançant una bateria de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), a tra-
vés dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa, la 
injustícia, la desigualtat i el canvi climàtic, fins a la promoció de l'educació, la salut, la pau i la 
sostenibilitat. Cada ODS es desplega en un seguit de fites, 169 en conjunt, que dibuixen el camí 
a seguir.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat comparteix aquesta visió del desenvolupa-
ment sostenible que va més enllà de la visió ambiental i que esdevé l'eix integrador i transversal 
que ha de relligar les polítiques públiques locals. 

En aquest mandat, la Xarxa han donat resposta a les tres dimensions de la sostenibilitat a 
través de la seva estructura de funcionament i dels temes tractats i ha promogut l'abordat-
ge transversal de molts àmbits de la gestió local: dels horts socials i la pobresa energètica a 
l'educació ambiental com a eina de cohesió social; i de l'economia circular a l'adaptació al canvi 
climàtic, sempre amb les persones i la qualitat de vida com a centre de les polítiques locals. 

La Xarxa ha difós a bastament els objectius de desenvolupament sostenible i ha demostrat el 
seu potencial de localització per part de les ciutats i els pobles.

Però l'Agenda 2030 demanda anar un pas més enllà i superar actuacions sectorials, i consi-
derar qualsevol política pública local des de les ulleres de cadascun dels 17 objectius de forma 
conjunta i universal.

És per tot això que les ciutats i pobles ACORDEM: 

ASSUMIR l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible com a paradigma d'actuació de les 
ciutats i els pobles per al proper decenni, ja que els governs locals són al centre de l'Agenda i 
tots els ODS tenen fites que apel•len directament a les responsabilitats locals. 

INSTAR als representants de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat durant el pro-
per mandat que l'Agenda 2030 sigui l'eix vertebrador de les temàtiques i l'estructura de funcio-
nament de la Xarxa.

FER VALER la localització dels ODS en el si de les ciutats i els pobles. La localització és el pro-
cés que té en compte el context subnacional en el compliment de l'Agenda, i que inclou des de 
la definició dels objectius, la incidència i la sensibilització, fins a la implementació i l'ús d'indica-
dors per avaluar el procés mateix. Localitzar no comporta un canvi radical, sinó una oportunitat 
per reorientar les prioritats i les polítiques locals i demostrar el rol dels municipis en la reducció 
de desigualtats i en l'assoliment dels ODS a nivell nacional i global. 
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DIFONDRE les experiències de localització dels membres de la Xarxa a través del seus mitjans 
de comunicació, per mostrar el potencial transformador de la localització dels ODS i proporcio-
nar exemples a replicar per part d'altres ciutats i pobles.

PROMOURE accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la localització de l'Agenda 
2030.

19a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
Sant Fruitós de Bages, 20 de febrer de 2019
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ANNEX II: RELACIÓ DE 
MUNICIPIS ASSOCIATS 
A LA XARXA I SIGNANTS 
DEL PACTE D'ALCALDES

https://www.diba.cat/es/web/xarxasost/xarx_muni
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MUNICIPI COMARCA SIGNANT DEL  
PACTE D'ALCALDES

1 Abrera Baix Llobregat Sí
2 Agramunt Urgell Sí
3 Alella Maresme Sí
4 Alpens Osona Sí
5 Ametlla del Vallès L´ Vallès Oriental Sí
6 Amposta Montsià Sí
7 Arenys de Mar Maresme Sí
8 Arenys de Munt Maresme Sí
9 Argentona Maresme Sí
10 Artés Bages Sí
11 Avià Berguedà Sí
12 Avinyó Bages
13 Badalona Barcelonès Sí
14 Badia del Vallès Vallès Occidental Sí
15 Bagà Berguedà Sí
16 Balenyà Osona Sí
17 Balsareny Bages Sí
18 Barberà del Vallès Vallès Occidental Sí
19 Barcelona Barcelonès Sí
20 Begues Baix Llobregat Sí
21 Begur Baix Empordà (GI) Sí
22 Berga Berguedà Sí
23 Bigues i Riells Vallès Oriental Sí
24 Borredà Berguedà Sí
25 Bruc, El Anoia Sí
26 Brull, el Osona Sí
27 Cabanyes, Les Alt Penedès
28 Calaf Anoia Sí
29 Calafell Baix Penedès (TA) Sí
30 Calders Bages Sí
31 Caldes de Montbui Vallès Oriental Sí
32 Caldes d'Estrac Maresme Sí
33 Calella Maresme Sí
34 Callús Bages Sí
35 Calonge de Segarra Anoia Sí
36 Cambrils Baix Camp (TA) Sí
37 Campins Vallès Oriental
38 Canet de Mar Maresme Sí
39 Canovelles Vallès Oriental Sí
40 Cànoves i Samalús Vallès Oriental
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41 Canyelles Garraf Sí
42 Capellades Anoia Sí
43 Cardedeu Vallès Oriental Sí
44 Cardona Bages Sí
45 Carme Anoia Sí
46 Castellar del Riu Berguedà Sí
47 Castellar del Vallès Vallès Occidental Sí
48 Castellbell i el Vilar Bages
49 Castellbisbal Vallès Occidental Sí
50 Castellcir Vallès Oriental
51 Castelldefels Baix Llobregat Sí
52 Castellet i la Gornal Alt Penedès
53 Castellví de Rosanes Baix Llobregat Sí
54 Celrà Gironès Sí
55 Centelles Osona Sí
56 Cercs Berguedà Sí
57 Cerdanyola del Vallès Vallès Occidental Sí
58 Cervelló Baix Llobregat Sí
59 Cervera Segarra (LLE)
60 Collbató Baix Llobregat Sí
61 Collsuspina Osona Sí
62 Copons Anoia Sí
63 Corbera de Llobregat Baix Llobregat Sí
64 Cornellà de Llobregat Baix Llobregat Sí
65 Cubelles Garraf Sí
66 Cunit Baix Penedès (TA) Sí
67 Dosrius Maresme Sí
68 EMD Bellaterra Barcelonès
69 Esparreguera Baix Llobregat
70 Esplugues de Llobregat Baix Llobregat Sí
71 Espunyola, L Berguedà Sí
72 Esquirol, L' Osona Sí
73 Estany L' Bages Sí
74 Figaró-Montmany Vallès Oriental Sí
75 Figueres Alt Empordà (GI) Sí
76 Folgueroles Osona Sí
77 Fonollosa Bages Sí
78 Franqueses del Vallès, Les Vallès Oriental Sí
79 Gaià Bages Sí
80 Garriga, La Vallès Oriental Sí

MUNICIPI COMARCA SIGNANT DEL  
PACTE D'ALCALDES
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81 Gavà Baix Llobregat Sí
82 Gelida Alt Penedès Sí
83 Girona Gironès Sí
84 Gironella Berguedà Sí
85 Granada, La Alt Penedès Sí
86 Granollers Vallès Oriental Sí
87 Guardiola de Berguedà Berguedà Sí
88 Hospitalet, L' Barcelonès Sí
89 Hostalets de Pierola, Els Anoia
90 Igualada Anoia Sí
91 Jorba Anoia Sí
92 L'Arboç Baix Penedès
93 Llagosta, La  Vallès Oriental
94 Lleida Segrià (LLE) Sí
95 Lliçà d'Amunt Vallès Oriental Sí
96 Lliçà de Vall Vallès Oriental Sí
97 Lloret de Mar Selva (GI) Sí
98 Lluçà Osona Sí
99 Malgrat de Mar Maresme Sí
100 Manlleu Osona Sí
101 Manresa Bages Sí
102 Martorell Baix Llobregat Sí
103 Martorelles Vallès Oriental Sí
104 Masies de Voltregà, Les Osona Sí
105 Masnou Maresme Sí
106 Masquefa Anoia Sí
107 Matadepera Vallès Occidental Sí
108 Mataró Maresme Sí
109 Mediona Alt Penedès Sí
110 Moià Bages Sí
111 Molins de Rei Baix Llobregat Sí
112 Mollerussa Pla d'Urgell
113 Mollet del Vallès Vallès Oriental Sí
114 Monistrol de Calders Bages Sí
115 Monistrol de Montserrat Bages
116 Montcada i Reixac Vallès Occidental Sí
117 Montesquiu Osona Sí
118 Montgat Maresme Sí
119 Montmeló Vallès Oriental Sí
120 Montornès del Vallès Vallès Oriental Sí

MUNICIPI COMARCA SIGNANT DEL  
PACTE D'ALCALDES
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121 Muntanyola Osona Sí
122 Mura Bages
123 Navarcles Bages
124 Navàs Bages Sí
125 Òdena Anoia Sí
126 Olesa de Montserrat Baix Llobregat Sí
127 Olivella Garraf Sí
128 Olost Osona Sí
129 Olot Garrotxa Sí
130 Orís Osona Sí
131 Oristà Osona Sí
132 Palafolls Maresme Sí
133 Palau-solità i Plegamans Vallès Occidental Sí
134 Pallaresos, Els Tarragonès Sí
135 Pallejà Baix Llobregat Sí
136 Palma de Cervelló, La Baix Llobregat Sí
137 Papiol, El Baix Llobregat Sí
138 Parets del Vallès Vallès Oriental Sí
139 Piera Anoia Sí
140 Pineda de Mar Maresme Sí
141 Pla del Penedès Alt Penedès Sí
142 Pobla de Claramunt, la Anoia
143 Pobla de Lillet, la Berguedà Sí
144 Polinyà Vallès Occidental Sí
145 Pont de Vilomara i Rocafort Bages
146 Prat de Llobregat, El Baix Llobregat Sí
147 Premià de Dalt Maresme Sí
148 Premià de Mar Maresme Sí
149 Preses, Les Garrotxa (GI) Sí
150 Puigcerdà Cerdanya Sí
151 Puig-Reig Berguedà Sí
152 Reus Baix Camp Sí
153 Ripollet Vallès Occidental Sí
154 Riudecanyes Baix Camp Sí
155 Roca del Vallès, la Vallès Oriental
156 Roda de Ter Osona Sí
157 Rubí Vallès Occidental Sí
158 Sabadell Vallès Occidental Sí
159 Sallent Bages Sí
160 Salou Tarragonès

MUNICIPI COMARCA SIGNANT DEL  
PACTE D'ALCALDES
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161 Sant Adrià de Besòs Barcelonès Sí
162 Sant Andreu de la Barca Baix Llobregat Sí
163 Sant Andreu de Llavaneres Maresme Sí
164 Sant Antoni de Vilamajor Vallès Oriental Sí
165 Sant Bartomeu del Grau Osona Sí
166 Sant Boi de Llobregat Baix Llobregat Sí
167 Sant Boi de Lluçanès Osona Sí
168 Sant Cebrià de Vallalta Maresme Sí
169 Sant Celoni Vallès Oriental Sí
170 Sant Climent de Llobregat Baix Llobregat Sí
171 Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental Sí
172 Sant Cugat Sesgarrigues Alt Penedès Sí
173 Sant Esteve de Palautordera Vallès Oriental
174 Sant Esteve Sesrovires Baix Llobregat Sí
175 Sant Feliu de Codines Vallès Oriental
176 Sant Feliu de Llobregat Baix Llobregat Sí
177 Sant Feliu Sasserra Bages Sí
178 Sant Fost de Campsentelles Vallès Oriental Sí
179 Sant Fruitós de Bages Bages Sí
180 Sant Hipòlit de Voltregà Osona Sí
181 Sant Jaume d'Enveja Montsià
182 Sant Joan de Vilatorrada Bages Sí
183 Sant Joan Despí Baix Llobregat Sí
184 Sant Julià de Vilatorta Osona Sí
185 Sant Just Desvern Baix Llobregat Sí
186 Sant Llorenç d'Hortons Alt Penedès Sí
187 Sant Llorenç Savall Vallès Occidental
188 Sant Martí Sesgueioles Anoia Sí
189 Sant Pere de Ribes Garraf Sí
190 Sant Pere de Riudebitlles Alt Penedès Sí
191 Sant Pere de Torelló Osona Sí
192 Sant Pere de Vilamajor Vallès Oriental Sí
193 Sant Pol de Mar Maresme Sí
194 Sant Quintí de Mediona Alt Penedès Sí
195 Sant Quirze de Besora Osona Sí
196 Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental Sí
197 Sant Sadurní d'Anoia Alt Penedès Sí
198 Sant Salvador de Guardiola Bages Sí
199 Sant Vicenç de Castellet Bages Sí
200 Sant Vicenç de Montalt Maresme Sí

MUNICIPI COMARCA SIGNANT DEL  
PACTE D'ALCALDES
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201 Sant Vicenç de Torelló Osona Sí
202 Sant Vicenç dels Horts Baix Llobregat Sí
203 Santa Coloma de Cervelló Baix Llobregat Sí
204 Santa Coloma de Gramenet Barcelonès Sí
205 Santa Eugènia de Berga Berguedà Sí
206 Santa Eulàlia de Ronçana Vallès Oriental Sí
207 Santa Margarida de Montbui Anoia Sí
208 Santa Margarida i els Monjos Alt Penedès Sí
209 Santa Maria de Palautordera Vallès Oriental Sí
210 Santa Maria d'Oló Bages Sí
211 Santa Oliva Baix Penedès
212 Santa Perpètua de Mogoda Vallès Occidental Sí
213 Santpedor Bages
214 Sentmenat Vallès Occidental Sí
215 Seu d'Urgell, la Alt Urgell Sí
216 Seva Osona Sí
217 Sitges Garraf Sí
218 Sora Osona Sí
219 Subirats Alt Penedès
220 Súria Bages Sí
221 Tagamanent Vallès Oriental Sí
222 Talamanca Bages
223 Taradell Osona Sí
224 Tarragona Tarragonès Sí
225 Tàrrega Urgell Sí
226 Teià Maresme Sí
227 Terrassa Vallès Occidental Sí
228 Tiana Maresme Sí
229 Tona Osona Sí
230 Torelló Osona Sí
231 Torredembarra Tarragonès
232 Torrelles de Llobregat Baix Llobregat Sí
233 Torroella de Montgrí Baix Empordà Sí
234 Tortosa Baix Ebre Sí
235 Ullastrell Vallès Occidental Sí
236 Vacarisses Vallès Occidental Sí
237 Vallbona d'Anoia Anoia
238 Vallgorguina Vallès Oriental
239 Vallirana Baix Llobregat Sí
240 Vallromanes Vallès Oriental Sí

MUNICIPI COMARCA SIGNANT DEL  
PACTE D'ALCALDES
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241 Vendrell, El  Baix Penedès Sí
242 Vic Osona Sí
243 Vilada Berguedà Sí
244 Viladecans Baix Llobregat Sí
245 Viladecavalls Vallès Occidental Sí
246 Viladrau Osona
247 Vilafranca del Penedès Alt Penedès Sí
248 Vilanova de Sau Osona Sí
249 Vilanova del Camí Anoia Sí
250 Vilanova del Vallès Vallès Oriental Sí
251 Vilanova i la Geltrú Garraf Sí
252 Vilassar de Dalt Maresme Sí
253 Vilassar de Mar Maresme Sí

1 Consell Comarcal del Vallès Oriental
2 Consell Comarcal del Bages
3 Consell Comarcal del Baix Llobregat
4 Consell Comarcal del Berguedà
5 Consell Comarcal del Vallès Occidental
6 Consell Comarcal Alt Penedès
7 Consell Comarcal de la Segarra 
8 Consell Comarcal d'Osona
9 Consell Comarcal de la Selva
10 Consell Comarcal del Garraf
11 Consell Comarcal del Maresme
12 Consell Comarcal de l'Alt Urgell
13 Diputació de Barcelona
14 Diputació de Girona
15 Diputació de Tarragona
16 Diputació de Lleida
17 Àrea Metropolitana de Barcelona

Observadors

1 Associació Catalana de Municipis i Comarques
2 Federació de Municipis de Cat
3 Consorci de Turisme del Baix Llobregat
4 Almassora
5 Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra

MUNICIPI COMARCA SIGNANT DEL  
PACTE D'ALCALDES
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6 Escaldes-Engordany
7 Ontinyent
8 Parc Tecnològic del Vallès
9 Getafe
10 Consorci El Far
11 Mancomunitat La Plana
12 Dènia
13 Consorci de Serveis del Baix Ebre i Montsià (CODE)
14 Generalitat de Catalunya
15 Consorci del Parc Natural de la Serra de Collaserola
16 Mancomunitat de la Conca d'Òdena
17 Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
18 Mancomunitat Penedès - Garraf
19 Associació de Micropobles de Catalunya
20 Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental
21 Consorci Besòs Tordera

Observadors
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ANNEX III: EL 
COMPROMÍS DEL 
MÓN LOCAL
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Municipi
Declaració de Sant 
Sadurní d'Anoia 
2016

Declaració de 
Tarragona 2017

Declaració de 
Castellar del Vallès 
2018

Acord de Castellar 
del Vallès sobre 
la Llei catalana 
de canvi climàtic 
2018

Àrea Metropolitana de 
Barcelona Ple maig 2016   Junta 24/04/2018

Avià Ple juliol 2016    

Campins Ple 01/03/2016    

Collbató Ple 21/03/2016  Ple 19/03/2018 Ple 19/03/2018

Consell Comarcal del Bages  Ple 17/05/2017   

Consell Comarcal del 
Garraf Ple 14/04/2016 Ple 18/05/2017  Ple maig 2018

Diputació de Barcelona Ple 31/03/2016 Ple 27/04/2017  Ple Abril 2018

Diputació de Tarragona Ple 01/04/2016 Ple 30/06/2017  Ple 29 de juny 
2018

Dosrius Ple maig 2016    

Gavà  Ple 28/03/2017   

Igualada Ple 28/06/2016    

Manresa Ple 18/02/2016    

Masquefa  Ple 30/03/2017   

Mataró Ple 04/04/2016    

Mollet del Vallès Ple 23 abril 2016    

Montcada i Reixac    Ple 19/07/2018

Montornès del Vallès Ple 09/2016   Ple Octubre 2018

Navarcles Ple 29/03/2016 Ple 28/03/2017  Ple 31/07/2018

Navàs Ple 06/04/2016 Ple 29/03/2017  Ple 28/04/2018

Olesa de Montserrat Ple 30/05/2016    

Pallejà Ple 31/03/2016  Ple 31/05/2018 Ple 31/05/2018

Roda de Ter Ple juliol 2016    

Sant Andreu de la Barca Ple 26/05/2016 Ple abril 2017  Ple 05/04/2018

Sant Boi de Llobregat Ple 18/02/2016 Ple 20/04/2017 Ple 22/03/2018 Ple 22/03/2018

Sant Celoni Ple 30/05/2016    

Sant Cugat del Vallès Ple juny 2016 Ple 15/05/2017  Ple 18/06/2018

Sant Esteve de 
Palautordera Ple 1/04/2016    

Sant Feliu de Llobregat Ple juny 2016    

Sant Fruitós de Bages Ple 10/03/2016 Ple 12/04/2017   

Sant Jaume d'Enveja  Ple 27/03/2017   

Sant Joan Despí Ple 28/04/2016    

Sant Llorenç d'Hortons  Ple 4/04/2017 Ple 23/03/2018 Ple 23/03/2018

Sant Pere de Vilamajor   Ple Març 2018  

Sant Quintí de Mediona Ple 06/04/2016    

Sant Quirze del Vallès Ple 28/02/2016 
Acord de París Ple 27/04/2017   

Ens locals que han aprovat els acords i declaracions d'aquest mandat.
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Sant Sadurní d'Anoia Ple 23/02/2016

Santa Coloma de Gramenet Ple 04/04/2016 Ple 29/05/2017

Santa Margarida i els 
Monjos Ple 16/04/2018

Sitges Ple 21/03/2016

Teià Ple 05/04/2018 Ple 05/04/2018

Torelló Ple 25/04/2016

Viladecans Ple 25/02/2016

Viladecavalls Ple març 2016

Vilanova i la Geltrú Ple 7 març 2016 Ple 3/04/2017 Ple 18/04/2018

Vilassar de Dalt Ple 26/04/2018 Ple 26/04/2018

Municipi
Declaració de Sant 
Sadurní d'Anoia 
2016

Declaració de 
Tarragona 2017

Declaració de 
Castellar del Vallès 
2018

Acord de Castellar 
del Vallès sobre 
la Llei catalana 
de canvi climàtic 
2018
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ANNEX IV: RELACIÓ 
D'INSCRIPCIONS ALS 
GRUPS DE TREBALL I 
COMISSIONS

https://www.diba.cat/web/xarxasost/grupstreball
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PERSONES INSCRITES ENTITATS INSCRITES

0  Club del Pacte d'Alcaldes a Catalunya 91 37

1  Grup de treball d'Energia Sostenible Local 176 88

1A  Agències 72 28

1B  Biomassa 53 28

1C  Autoconsum 34 22

2  Grup d'Adaptació al Canvi climàtic 152 70

2A  Comissió sobre Biodiversitat Urbana 46 29

2B  Comissió per una gestió integrada del litoral 41 20

2C  Comissió del Cicle local de l'aigua 102 56

3  Grup de treball + Aire - Soroll 179 71

3A  Comissió de millora de la qualitat de l'aire 111 56

3B  Comissió de prevenció de la contaminació 
acústica 87 57

3C  Comissió de Promoció de la Bicicleta 38 24

4   Grup de treball d'Educació per la sostenibilitat i 
Cohesió social 133 64

4A  Horts municipals i socials 182 101

4B  Campanyes 120 60

4C  Ambients aquàtics continentals 50 36

4  Grup de treball d'Economia Circular i Verda 131 68

4A  Comissió de Prevenció i Gestió de residus 90 60

4B  SPP 20 12

TOTAL 1739 165

Els grups són en general, l'element bàsic dinamitzador del treball de la Xarxa, proposen i 
organitzen la major part de les activitats de la Xarxa i mantenen els contactes i l'intercanvi 
entre els municipis associats. Els Grups de treball s'han renovat a la 16a Assemblea general 
de Sant Sadurní d'Anoia i se es va crear una comissió nova durant el mandat sobre Ambients 
aquàtics en aigües continentals.
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ANNEX IV: EL 
XARXÒMETRE: 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 
DEL FUNCIONAMENT I 
IMPACTE DE LA XARXA
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INDICADORS FUNCIONAMENT

Estructura de la Xarxa Unitats Anterior 
mandat Meta 2020 Resultat 

final 2019
Grau 

d'assoliment

Membres de la Xarxa Unitats 280 290 292 100%

Ens locals membres de la Xarxa Nº ens lo-
cals 262 275 270 98%

Membres Comissió de seguiment Persones 28 35 43 123%

Membres dels Grups de treball i 
Comissions Persones 686 800 1739 217%

Municipis de la Xarxa adherits al Pacte 
d'Alcaldes

Nº ens lo-
cals 195 195 220 113%

% municipis Pacte d'Alcaldes sobre el 
total de la Xarxa % 79% 100% 87% 87%

Participació a la Xarxa Unitats nov-15 Meta 2020

Assistència Assemblea Persones 512 130 / any 140 / any 108%

Assistència Comissió de seguiment Persones 188 20 / reunió 26 / reunió 130%

Participació a reunions de Grups i 
Comissions Persones 490 / any 500 / any 487 / any 97%

Resultats de la Xarxa Unitats nov-15 Meta 2020

Activitats Unitats 183 50 / any 58 / any 116%

Assistència activitats Persones 5318 1500 / any 1.700 / any 113%

Productes Unitats 80 25 / any 18 / any 72%

Indicadors d'efecte Xarxa a valorar Unitats nov-15 Meta 2020

Grau de satisfacció jornades 1 al 5 4,23 > 4 4,27 Assolit

Indicadors ambientals Unitats nov-15 Meta 2020

Estalvi de paper % 66% 80% Pendent 
càlcul

Emissions CO2 evitades % 50% 75% Pendent 
càlcul

Comunicació Unitats 2011 Meta 2020

Subscrits a Sostenible Unitats 4.800 7.000 3.500* 50%

Membres de la Comunitat Virtual Unitats 1.287 1.500 1.486 99%

Per tal d'avaluar l'acompliment d'aquest Pla estratègic Xarxa 2020 es disposa d'un seguit 
d'eines de seguiment i avaluació que permeten anar adaptant el Pla en funció de les 
necessitats detectades pels membres de la Xarxa – especialment a través de les Assembles 
generals i la Comissió de seguiment – i avaluar el grau d'acompliment del Pla al final del 
mandat.
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RESUM D'ACTIVITAT DE LA XARXA 2015-2019

El 2016 es va iniciar un nou mandat de la Xarxa amb la celebració de la seva Assemblea general 
el 4 de febrer del 2016, a Sant Sadurní d'Anoia. La característica principal de l'edició del 2016 
va ser la renovació dels representants i càrrecs amb l'elecció del diputat d'Espais Naturals i 
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i Alcalde de Manresa, Valentí Junyent, com a nou 
president de la Xarxa. L'Assemblea va servir per preparar l'organització per als reptes més im-
portants del futur immediat amb l'aprovació del Pla Estratègic Xarxa 2020. Sostenibilitat per a 
les persones avui. Visions pel 2030 i més enllà.

Durant tot l'any 2016, doncs, es va desplegar el Pla estratègic amb la creació dels nous Grups 
de treball i Comissions. Es van organitzar 63 activitats entre reunions, jornades i d'altres a les 
quals hi van participar 2.547 assistents. 

Algunes de les activitats es van coorganitzar amb els propis membres de la xarxa en accions 
descentralitzades a Granollers, Barcelona, Viladecans, El Prat o Sant Sadurní d'Anoia. Es van 
tractar temes on el caràcter transversal de la sostenibilitat ha estat molt present: criteris soci-
als en horts municipals, pobresa energètica, el nou Pacte d'Alcaldes pel clima i l'energia, econo-
mia circular i verda, educació per la sostenibilitat, entre d'altres.

La Xarxa ha mantingut durant l'any la coordinació amb altres administracions, especialment a 
través del Club del Pacte d'Alcaldes a Catalunya amb la resta de diputacions i coordinadors i 
promotors del Pacte, ens locals i amb entitats privades com el Clúster eficiència energètica, el 
Col•legi d'Ambientòlegs i la Fundació Fòrum Ambiental. 

També s'han coordinat actuacions sobre educació ambiental amb la Xarxa d'Escoles per la Sos-
tenibilitat de Catalunya, les campanyes de sensibilització i la participació al Congrés Acusticat 
a Sabadell.

L'any 2017, va ser un any que ha suposat la commemoració i celebració dels 20 anys d'existèn-
cia de la Xarxa, amb un ple desenvolupament dels objectius estratègics de la Xarxa i dels espais 
de participació (grups de treball i comissions).

Es van organitzar organitzat 58 activitats, entre reunions, jornades altres formats, amb 2.428 
assistents, incloent l'Assemblea general celebrada a Tarragona i amb la visita al Monestir de 
Poblet. També es van elaborar 21 materials i productes específics

Algunes activitats de nou es van coorganitzat en accions descentralitzades a Vilanova i la Gel-
trú, Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Tarragona, Viladecans, Sant 
Boi de Llobregat o el Prat de Llobregat. 

A destacar el treball de caràcter transversal de difusió dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i, per altra banda, entre diversos perfils de l'administració local en àmbits de la 
sostenibilitat com de l'aterrament de l'economia circular i verda al món local, l'impuls als horts 
socials o el suport a les polítiques de pobresa energètica. 

Es va crear una nova comissió sobre educació ambiental en ambients aquàtics en aigües con-
tinentals. 

I en la mateixa línia, es va iniciar el treball de forma pràctica sobre eines de participació i co-
municació com a suport a l'educació ambiental. En la mateixa línia, es va editar el llibre “Edu-
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cació ambiental. D'on venim? Cap a on anem?”, per commemorar l'edició per la Diputació de 
Barcelona del llibre homònim, QEA núm. 6 (1983), i altres efemèrides relacionades amb la temà-
tica (Primer itinerari de la natura a Catalunya; Creació de la SCEA; 1rs Jornades d'EA a l'Estat 
espanyol, al CEM de Sitges). El llibre es va presentar en una jornada amb la participació de 300 
professionals.

Es va continuar potenciant la coordinació entre administracions i, especialment enguany, amb 
diverses accions conjuntament amb el Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya per fer arribar els continguts del Tercer Informe sobre Canvi climàtic a Catalunya al 
món local.

El 2018, la Xarxa ha mantingut la seva activitat amb tots els grups de treball actius per conti-
nuar desenvolupant els objectius estratègics. S'han organitzat 54 activitats, amb 2.794 assis-
tents, incloent-hi l'Assemblea general celebrada a Castellar del Vallès. S'han elaborat 17 mate-
rials i productes específics. Algunes activitats s'han coorganitzat en accions descentralitzades 
a Sant Cugat del Vallès, Vilafranca del Penedès, Parets del Vallès, Badalona, Sabadell, Mollet 
del Vallès, El Prat de Llobregat, Terrassa, Viladecans, Santa Margarida i els Monjos, Cornellà de 
Llobregat o Mataró.

Aquest any cal destacar l'organització del cicle de vuit seminaris tècnics sobre promoció de la 
biodiversitat urbana des del verd urbà; l'impuls a l'economia circular al món local, amb noves 
activitats i la publicació d'una Guia; la millora de l'eficiència energètica dels equipaments muni-
cipals; els indicadors del servei d'abastament d'aigua; o nous tallers sobre educació, comunica-
ció i participació ambiental.

S'ha continuïtat potenciant la coordinació interna amb diversos departaments de la pròpia 
Diputació de Barcelona en el marc de la Xarxa – per exemple el Servei de teixit productiu en 
l'àmbit de l'economia circular -, i la coordinació externa amb la Xarxa d'Escoles per la Sostenibi-
litat de Catalunya sobre educació ambiental o l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament 
de Barcelona sobre biodiversitat urbana.

També s'ha mantingut el treball del Club del Pacte dels Alcaldes, amb un esforç de suport a les 
Agències d'energia, i amb entitats com el Clúster d'Eficiència Energètica, el Clúster de Biomas-
sa, el Col•legi d'Ambientòlegs i la Fundació Fòrum Ambiental. 

S'ha mantingut la col•laboració amb altres xarxes: CILMA, UDALSAREA 21, REDNELS, Xarxa de 
municipis valencians per la sostenibilitat, Red de Redes, Red de Ciudades por la Bicicleta, i, es-
pecialment enguany, l'Aliança pel Clima – de la qual la Xarxa n'és membre - amb el suport a l'or-
ganització de la Conferència internacional que es va celebrar a Barcelona de l'1 al 3 d'octubre. 
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RESUM D'ACTIVITAT DE LA XARXA 2015-2019
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ECOSISTEMA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 

En els aspectes de difusió i comunicació de la Xarxa, es disposa d'un Ecosistema de mitjans de 
que inclou l'aplicació en els següents mitjans de comunicació:

PÀGINA WEB

La web de la Xarxa www.diba.cat/xarxasost es renova i actualitza periòdicament, com a mínim 
setmanalment, amb l'objectiu d'informar tants als membres de la Xarxa com al públic en general 
interessat en les activitats i productes elaborats.

Els apartats dedicats a l'Assemblea general o al Materials elaborats per la Xarxa i les Jornades i 
cursos estan totalment renovats. 

Hi ha apartats dedicats als Grups de treball amb tota la informació sobre les activitats i pro-
ductes generats. Especialment destacats els espais sobre Horts municipals o Economia circu-
lar.

SOSTENIBLE, LA REVISTA DIGITAL DE LA XARXA

La revista SOSTENIBLE (https://www.sostenible.cat) , destinada a difondre les actuacions del 
món local i dels membres de la Xarxa a la ciutadania en general i al sector del medi ambient en 
particular, s'ha renovat totalment en aquest mandat amb una plataforma tecnològica i un nou 
model de gestió mixt amb recursos propis de la Secretaria tècnica de la Xarxa i un suport i di-
recció professional amb criteris periodístics externa. 

S'ha elaborat la Guia d'estil de Sostenible.cat. 

Sostenible.cat ja supera els 3.500 subscriptors i més de 128.000 visites/any, un augment acu-
mulat de més del 145% des de la implantació del nou format. 

També té una presència a les xarxes socials que supera els 13.000 seguidors. 

COMUNITAT VIRTUAL XARXAENXARXA 

La comunitat virtual és l'eina 2.0 per excel•lència de la Xarxa i per a ús exclusius dels seus 
membres i compta ja amb més de 1.400 usuaris.

La seva estructura permet una gran interactivitat, informació diària i debats virtuals entre els 
membres de la Xarxa. (http://xarxaenxarxa.diba.cat) 

CANAL YOUTUBE DE LA XARXA 

També com a extensió de les eines 2.0, es disposa del canal Youtube de la Xarxa (www.youtube.
com/xarxasost). És d'us públic. S'inclouen els vídeos de les Assembles i jornades de la Xarxa.

També s'utilitza com a suport per a materials audiovisuals de les campanyes coordinades de 
sensibilització ambiental.
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CANAL TWITTER DE LA XARXA

Un canal de comunicació diària és el nostre perfil a Twitter (www.twitter.com/xarxasost) com 
un bon referent sobre medi ambient i món local, i s'han superat els 8.000 seguidors – a l'inici 
del mandat s'arribava només als 3.000 - i supera les 20.000 piulades en tot el mandat.  
El canal ha permès generar sinèrgies amb els canals twitter dels ens locals i altres membres de 
la Xarxa i crear paraules claus específiques per a projectes, campanyes i també els Dies inter-
nacionals en català.
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ANNEX V:  
LES FITES DELS ODS

https://www.diba.cat/ca/web/ods/que-son-els-ods
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OBJECTIU 1. ERADICAR LA POBRESA A TOT EL MÓN I EN TOTES LES SEVES FORMES

1.1 Per a 2030, erradicar per a totes les persones del món la pobresa extrema, actualment me-
surada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars EUA al dia.

1.2 Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d'homes, dones, nens i nenes de to-
tes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d'acord amb les definicions 
nacionals.

1.3 Posar en pràctica en l'àmbit nacional mesures i sistemes apropiats de protecció social per a 
totes les persones, nivells mínims inclosos, i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura per a 
les persones pobres i vulnerables.

1.4 Per a 2030, garantir que tots els homes i dones, en particular les persones pobres i vulnera-
bles, tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, pro-
pietat i control de les terres i altres béns, herència, recursos naturals, noves tecnologies apro-
piades i serveis financers, incloses les microfinances.

1.5 Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles que es troben en situ-
acions vulnerables, i reduir-ne l'exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb 
el clima, així com altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals.

1.a Garantir una mobilització important de recursos procedents de diverses fonts, fins i tot
mitjançant la millora de la cooperació per al desenvolupament, a fi de proporcionar mitjans
suficients i previsibles als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats,
per tal de posar en pràctica programes i polítiques encaminats a l'erradicació de la pobresa en
totes les seves dimensions.

1.b Crear marcs normatius sòlids en els plans nacional, regional i internacional, sobre la base
d'estratègies de desenvolupament que tinguin en compte les qüestions de gènere i s'orientin
en favor de les persones pobres, per tal d'impulsar la inversió accelerada en mesures d'erradi-
cació de la pobresa.

LA XARXA ES VINCULA A LES FITES DELS ODS

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible es concreten en 169 fites. En les pàgines se-
güents es relacionen les 169 fites i es destaquen aquelles amb les quals la Xarxa ha mantingut 
una vinculació especial a través de la seva actuació durant el mandat.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/fi-de-la-pobresa
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OBJECTIU 2. POSAR FI A LA FAM, ASSOLIR LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LA MILLORA 
DE LA NUTRICIÓ, I PROMOURE L'AGRICULTURA SOSTENIBLE

2.1 Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les persones, en particular de les 
persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutri-
tiva i suficient durant tot l'any.

2.2 Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, incloent-hi aconseguir, a tot tardar 
el 2025, les fites convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i l'emaciació 
dels menors de 5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, dones embaras-
sades i lactants, així com de les persones grans.

2.3 Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors/es d'aliments 
de petita escala, en particular les dones, els pobles indígenes, agricultors/es familiars, pastors/
es i pescadors/es, a través, entre d'altres, d'un accés segur i equitatiu a les terres, a altres re-
cursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la 
generació de valor afegit i treball no agrícola.

2.4 Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràc-
tiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, contribueixin al man-
teniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, fenòmens 
meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres desastres, i millorin progressivament la 
qualitat del sòl i la terra.

2.5 Per a 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, cultius i animals de granja i do-
mesticats així com les espècies silvestres connexes, a través, entre d'altres, d'una bona gestió 
i diversificació dels bancs de llavors i plantes a escala nacional, regional i internacional, i pro-
moure l'accés als beneficis que es derivin de la utilització dels recursos genètics i coneixe-
ments tradicionals, així com la distribució justa i equitativa d'aquests, com s'ha convingut inter-
nacionalment.

2.a Augmentar les inversions, fins i tot mitjançant una cooperació internacional més àmplia, en 
infraestructura rural, investigació agrícola i serveis d'extensió, així com en desenvolupament 
tecnològic i bancs de gens de plantes i bestiar, a fi de millorar la capacitat de producció agrí-
cola als països en desenvolupament, en particular als països menys avançats.

2.b Corregir i prevenir les restriccions i distorsions comercials dels mercats agropecuaris mun-
dials, a través, entre d'altres, de l'eliminació paral•lela de totes les formes de subvencions a les 
exportacions agrícoles i totes les mesures d'exportació d'efectes equivalents, de conformitat 
amb el mandat de la Ronda de Doha per al Desenvolupament.

2.c Adoptar mesures per tal d'assegurar el bon funcionament dels mercats de productes bà-
sics alimentaris i derivats d'aquests, i facilitar l'accés adequat a informació sobre els mercats, 
en particular sobre les reserves d'aliments, a fi d'ajudar a limitar l'extrema volatilitat dels preus 
dels aliments.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/fam-zero
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OBJECTIU 3. GARANTIR UNA VIDA SANA I PROMOURE EL BENESTAR PER A TOTES LES 
PERSONES A TOTES LES EDATS

3.1 Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 
nascuts vius.

3.2 Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i dels menors de 5 anys, aconseguint 
que tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nas-
cuts vius, i la mortalitat dels menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.

3.3 Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i les malalties tropicals 
desateses, i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmis-
sibles.

3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mit-
jançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut mental i el benestar.

3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l'abús de substàncies addictives, inclosos l'ús inde-
gut d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol.

3.6 Per a 2020, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents 
de trànsit.

3.7 Per a 2030, garantir l'accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els 
de planificació familiar, informació i educació, així com la integració de la salut reproductiva a 
les estratègies i els programes nacionals.

3.8 Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos finan-
cers, l'accés a serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes segurs, 
eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les persones.

3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes 
químics perillosos i la pol•lució de l'aire, l'aigua i el sòl.

3.a Enfortir a tots els països, segons escaigui, l'aplicació del Conveni marc de l'Organització
Mundial de la Salut per al control del tabac.

3.b Donar suport a les activitats d'investigació i desenvolupament de vacunes i medicaments
per a les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment països en
desenvolupament, i facilitar l'accés a medicaments i a vacunes essencials assequibles de con-
formitat amb la Declaració de Doha relativa a l'Acord sobre els aspectes dels drets de propie-
tat intel•lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) i la salut pública, en la qual s'afirma el dret
dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l'ADPIC pel que fa a la
flexibilitat per a protegir la salut pública, i en particular, proporcionar accés a medicaments per
a totes les persones.

3.c Incrementar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupa-
ment, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especial-
ment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.

3.d Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en
matèria d'alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mun-
dial.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/salut-i-benestar
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OBJECTIU 4. GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT I 
PROMOURE OPORTUNITATS D'APRENENTATGE DURANT TOTA LA VIDA PER A TOTHOM

4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l'ensenyament primari 
i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars per-
tinents i eficaços.

4.2 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d'atenció i desen-
volupament en la primera infantesa, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin 
preparats per a l'ensenyament primari.

4.3 Per a 2030, assegurar l'accés en condicions d'igualtat per a tots els homes i dones a una 
formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l'ensenyament universitari.

4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen 
les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupa-
ció, el treball digne i l'emprenedoria.

4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i garantir l'accés en condicions 
d'igualtat a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indí-
genes i els nens i nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l'ensenyament i la 
formació professional.

4.6 Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció substancial d'adults, tant 
homes com dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica.

4.7 Per a 2030, garantir que tot l'alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics ne-
cessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d'altres, de l'educació 
per al desenvolupament sostenible i l'adopció d'estils de vida sostenibles, els drets humans, la 
igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la va-
loració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

4.a Construir i adequar instal•lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les 
persones discapacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d'apre-
nentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.

4.b Per a 2020, augmentar substancialment a escala mundial el nombre de beques disponibles 
per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats 
insulars en desenvolupament i els països d'Àfrica, perquè els seus estudiants puguin matricu-
lar-se en programes d'estudis superiors, inclosos programes de formació professional i progra-
mes tècnics, científics, d'enginyeria i de tecnologies de la informació i la comunicació, a països 
desenvolupats i a països en desenvolupament.

4.c Per a 2030, augmentar substancialment l'oferta de mestres qualificats mitjançant, entre 
d'altres, la cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupa-
ment, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/educacio-de-qualitat
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OBJECTIU 5. ACONSEGUIR LA IGUALTAT DE GÈNERE I APODERAR TOTES LES DONES I 
NENES 

5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.

5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i 
privat, inclosos el tràfic i l'explotació sexual, així com altres tipus d'explotació.

5.3 Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, així com la 
mutilació genital femenina.

5.4 Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjan-
çant la prestació de serveis públics, la provisió d'infraestructures i la formulació de polítiques 
de protecció social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i 
la família, segons escaigui a cada país.

5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d'oportunitats de 
lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

5.6 Garantir l'accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de confor-
mitat amb el Programa d'acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvo-
lupament, la Plataforma d'Acció de Beijing i els documents finals de les conferències d'examen 
respectives.

5.a Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions 
d'igualtat, així com l'accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, els serveis finan-
cers, l'herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.

5.b Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la 
comunicació, per tal de promoure l'apoderament de les dones.

5.c Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els 
gèneres i l'apoderament de dones i nenes a tots els nivells.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/igualtat-de-genere
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OBJECTIU 6. GARANTIR LA DISPONIBILITAT I UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DE L'AIGUA I EL 
SANEJAMENT PER A TOTES LES PERSONES

6.1 Per a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable, a un preu assequible 
per a totes les persones.

6.2 Per a 2030, aconseguir l'accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a 
totes les persones, i posar fi a la defecació a l'aire lliure, amb especial atenció a les necessitats 
de les dones i nenes, així com de les persones en situacions vulnerables.

6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l'aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l'elimi-
nació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics 
perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d'aigües residuals sense tractar, i un augment 
substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat.

6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots 
els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l'extracció i del subministrament d'aigua potable per 
tal de fer front a l'escassetat d'aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pa-
teixen d'escassetat d'aigua.

6.5 Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, també 
mitjançant la cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.

6.6 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos boscos, 
muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.

6.a Per a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert als països en desenvolupa-
ment per a la capacitació en matèria d'activitats i programes relatius a l'aigua i el sanejament, 
incloent la provisió i l'emmagatzematge d'aigua, la dessalinització, l'aprofitament eficient dels 
recursos hídrics, el tractament d'aigües residuals i les tecnologies de reciclatge i reutilització. 

OBJECTIU 7. GARANTIR L'ACCÉS A UNA ENERGIA ASSEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE I 
MODERNA PER A TOTES LES PERSONES

7.1 Per a 2030, garantir l'accés universal a serveis d'energia assequibles, confiables i moderns.

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d'energia renovable en el conjunt de 
fonts d'energia.

7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l'eficiència energètica.

7.a Per a 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l'accés a la investiga-
ció i a les tecnologies energètiques no contaminants, incloses les fonts d'energia renovables, 
l'eficiència energètica i les tecnologies de combustibles fòssils avançades i menys contami-
nants, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d'energia no conta-
minant.

7.b Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal d'oferir serveis d'ener-
gia moderns i sostenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països 
menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament 
sense litoral, d'acord amb els programes de suport respectius.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/aigua-neta-i-sanejament
https://www.diba.cat/ca/web/ods/energia-neta-i-assequible
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OBJECTIU 8. PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU I 
SOSTENIBLE, L'OCUPACIÓ PLENA I PRODUCTIVA I EL TREBALL DIGNE PER A TOTHOM

8.1 Mantenir el creixement econòmic per capita de conformitat amb les circumstàncies nacio-
nals i, en particular, un creixement del producte interior brut d'almenys un 7% anual als països 
menys avançats.

8.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la 
modernització tecnològica i la innovació, entre d'altres maneres centrant l'atenció en sectors 
de més valor afegit i ús intensiu de mà d'obra.

8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les activitats pro-
ductives, la creació d'ocupació digna, l'emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la 
regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, 
entre d'altres, de l'accés a serveis financers.

8.4 Millorar progressivament, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos 
mundials i procurar desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, 
de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i 
producció, començant pels països desenvolupats.

8.5 Per a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots 
els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de 
remuneració per treball d'igual valor.

8.6 Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen 
estudis ni reben formació.

8.7 Adoptar mesures immediates i eficaces per a erradicar el treball forçat, posar fi a les for-
mes modernes d'esclavitud i el tràfic d'éssers humans i assegurar la prohibició i l'eliminació de 
les pitjors formes de treball infantil, incloent el reclutament i la utilització d'infants soldats, i, a 
tot tardar el 2025, posar fi al treball infantil en totes les seves formes.

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les 
persones treballadores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones 
amb ocupacions precàries.

8.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que 
creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.

8.10 Reforçar les institucions financeres nacionals per a encoratjar i ampliar l'accés als serveis 
bancaris, financers i d'assegurances per a tothom.

8.a Augmentar el suport a la iniciativa d'ajut per al comerç als països en desenvolupament, en
particular els països menys avançats, també en el context del Marc integrat millorat d'assistèn-
cia tècnica relacionada amb el comerç per als països menys avançats.

8.b Per a 2020, desenvolupar i posar en marxa una estratègia mundial per a l'ocupació del jo-
vent i aplicar el Pacte mundial per a l'ocupació de l'Organització Internacional del Treball (OIT).

https://www.diba.cat/ca/web/ods/treball-digne-i-creixement-economic
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OBJECTIU 9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURES RESILIENTS, PROMOURE LA 
INDUSTRIALITZACIÓ INCLUSIVA I SOSTENIBLE I FOMENTAR LA INNOVACIÓ

9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent infraes-
tructures regionals i transfrontereres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i 
al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a totes les persones.

9.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, a tot tardar el 2030, augmentar 
de manera significativa la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte interior brut, 
d'acord amb les circumstàncies nacionals, i duplicar aquesta contribució als països menys 
avançats.

9.3 Augmentar l'accés de les petites indústries i altres empreses, en particular en els països en 
desenvolupament, als serveis financers, incloent els crèdits assequibles, i la integració en les 
cadenes de valor i els mercats.

9.4 Per a 2030, modernitzar les infraestructures i reconvertir les indústries perquè siguin sos-
tenibles, usant els recursos amb més eficàcia i promovent l'adopció de tecnologies i processos 
industrials nets i racionals ambientalment, i aconseguint que tots els països adoptin mesures 
d'acord amb les capacitats respectives.

9.5 Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors indus-
trials de tots els països, en particular els països en desenvolupament, entre d'altres maneres 
fomentant la innovació i augmentant substancialment, d'aquí al 2030, el nombre de persones 
que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament per cada milió d'habitants, així 
com la despesa en investigació i desenvolupament dels sectors públic i privat.

9.a Facilitar el desenvolupament d'infraestructures sostenibles i resilients als països en desen-
volupament per mitjà de més suport financer, tecnològic i tècnic als països africans, països 
menys avançats, països en desenvolupament sense litoral i petits estats insulars en desenvolu-
pament.

9.b Donar suport al desenvolupament de tecnologies, investigació i innovació nacionals als pa-
ïsos en desenvolupament, garantint també un entorn normatiu propici a la diversificació indus-
trial i l'addició de valor als productes bàsics, entre d'altres.

9.c Augmentar de forma significativa l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació 
i esforçar-se a proporcionar accés universal i assequible a Internet als països menys avançats a 
tot tardar el 2020.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/industria-innovacio-i-infraestructures
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OBJECTIU 10. REDUIR LA DESIGUALTAT EN I ENTRE ELS PAÏSOS

10.1 Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% 
més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional.

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les perso-
nes, independentment de l'edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmi-
ca o altra condició.

10.3 Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les 
lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures ade-
quades a aquest efecte.

10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progres-
sivament més igualtat.

10.5 Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i dels mercats financers mundials 
i enfortir l'aplicació d'aquesta reglamentació.

10.6 Assegurar més representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisi-
ons adoptades per les institucions econòmiques i financeres internacionals per tal d'augmentar 
l'eficàcia, la fiabilitat, la rendició de comptes i la legitimitat d'aquestes institucions.

10.7 Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les perso-
nes, també mitjançant l'aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

10.a Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en 
particular per als països menys avançats, de conformitat amb els acords de l'Organització Mun-
dial del Comerç.

10.b Fomentar l'ajut oficial al desenvolupament i els fluxos financers, inclosa la inversió estran-
gera directa, per als estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, 
països africans, petits estats insulars en desenvolupament i països en desenvolupament sense 
litoral, d'acord amb els respectius plans i programes nacionals.

10.c Per a 2030, reduir els costos de transacció de les remeses de migrants per sota del 3% i 
eliminar els canals de tramesa de remeses amb un cost superior al 5%.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/reduccio-de-les-desigualtats
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OBJECTIU 11. ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS I ELS ASSENTAMENTS HUMANS SIGUIN 
INCLUSIUS, SEGURS, RESILIENTS I SOSTENIBLES

11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics ade-
quats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals.

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i 
sostenibles per a totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'am-
pliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de les persones en situació 
vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de plani-
ficar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots 
els països.

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

11.5 Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres, 
inclosos els relacionats amb l'aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir substancial-
ment les pèrdues econòmiques directes causades per desastres relacionades amb el producte 
interior brut mundial, fent un èmfasi especial en la protecció de les persones pobres i de les 
persones en situacions de vulnerabilitat.

11.6 Per a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, amb especial aten-
ció a la qualitat de l'aire, així com a la gestió dels residus municipals i d'altre tipus.

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius 
i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb 
discapacitat.

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, 
periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional.

11.b Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que 
adopten i posen en marxa polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l'ús eficient dels 
recursos, la mitigació del canvi climàtic i l'adaptació a aquest, així com la resiliència davant dels 
desastres, i desenvolupar i posar en pràctica una gestió integral dels riscos de desastre a tots 
els nivells, d'acord amb el Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres 2015-2030.

11.c Proporcionar suport als països menys avançats, incloent una assistència financera i tècnica, 
perquè puguin construir edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/ciutats-i-comunitats-sostenibles
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OBJECTIU 12. GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLES

12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sosteni-
bles, amb la participació de tots els països i el lideratge dels països desenvolupats, tenint en 
compte el grau de desenvolupament i les capacitats dels països en desenvolupament.

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals.

12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d'aliments per capita mundial en la venda 
al detall i el consum, així com les pèrdues d'aliments a les cadenes de producció i distribució, 
incloses les pèrdues postcollita.

12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots 
els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convin-
guts, i reduir-ne de manera significativa l'alliberament a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl a fi de 
minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques 
de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.22

12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a 
adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle 
de presentació d'informes.

12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb 
les polítiques i prioritats nacionals.

12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació 
pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

12.a Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat científica i tecnològica a 
fi d'avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.

12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sos-
tenible a fi d'aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i 
els productes locals.

12.c Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que encoratgen el consum 
antieconòmic, mitjançant l'eliminació de les distorsions del mercat d'acord amb les circums-
tàncies nacionals, també per mitjà d'una reestructuració dels sistemes tributaris i l'eliminació 
gradual dels subsidis perjudicials, quan existeixin, per tal de reflectir-ne l'impacte ambiental, 
tenint plenament en compte les necessitats i condicions específiques dels països en desenvo-
lupament i reduint al mínim els possibles efectes adversos en el seu desenvolupament, d'una 
manera que permeti protegir les persones pobres i les comunitats afectades.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/consum-i-produccio-responsables
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OBJECTIU 13. ADOPTAR MESURES URGENTS PER A COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC I ELS 
SEUS EFECTES 

13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els des-
astres naturals a tots els països.

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans 
nacionals.

13.3 Millorar l'educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la 
mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l'alerta primerenca.

13.a Complir el compromís dels països desenvolupats que són part de la Convenció marc de les 
Nacions Unides sobre el canvi climàtic d'assolir, l'any 2020, l'objectiu de mobilitzar conjunta-
ment 100.000 milions de dòlars anuals, procedents del conjunt de les fonts, a fi d'atendre les 
necessitats dels països en desenvolupament respecte de l'adopció de mesures concretes de 
mitigació i la transparència en l'aplicació, i posar en ple funcionament el Fons verd per al clima 
capitalitzant-lo com més aviat millor.

13.b Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en 
relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvo-
lupament, centrats concretament en les dones, persones joves i comunitats locals i margina-
des.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/accio-climatica
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OBJECTIU 14. CONSERVAR I UTILITZAR DE FORMA SOSTENIBLE ELS OCEANS, MARS I 
RECURSOS MARINS PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

14.1 Per a 2025, prevenir i reduir de forma significativa la contaminació marina de tot tipus, en 
particular la contaminació produïda per activitats terrestres, inclosos els detritus marins i la 
contaminació per excés de nutrients.

14.2 Per a 2020, protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners 
per tal d'evitar efectes nocius importants, enfortint-ne, entre altres mesures, la resiliència, i 
emprendre accions per a restaurar-los per tal de restablir la salut i la productivitat dels oceans.

14.3 Minimitzar i afrontar els efectes de l'acidificació dels oceans, mitjançant, entre altres me-
sures, la intensificació de la cooperació científica a tots els nivells.

14.4 Per a 2020, regular eficaçment l'explotació pesquera i posar fi a la pesca excessiva, la 
pesca il•legal, la pesca no declarada, la no reglamentada i les pràctiques de pesca destructi-
ves, i aplicar plans de gestió amb base científica a fi de restablir les poblacions de peixos en el 
termini més breu possible, com a mínim a nivells que puguin produir el màxim rendiment soste-
nible d'acord amb les característiques biològiques respectives.

14.5 Per a 2020, conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat 
amb les lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica 
disponible.

14.6 Per a 2020, prohibir certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a una 
excessiva capacitat de pesca i a una sobreexplotació pesquera, eliminar les subvencions que 
contribueixen a la pesca il•legal, no declarada i no reglamentada, abstenir-se d'introduir noves 
subvencions d'aquest tipus, i reconèixer que la negociació sobre les subvencions a la pesca en 
el marc de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) ha d'incloure un tracte especial i diferen-
ciat, apropiat i efectiu per als països en desenvolupament i els països menys avançats (PMA)6.

14.7 Per a 2030, augmentar els beneficis econòmics que els petits estats insulars en desenvo-
lupament i els països menys avançats reben de l'ús sostenible dels recursos marins, en particu-
lar mitjançant la gestió sostenible de la pesca, l'aqüicultura i el turisme.

14.a Augmentar els coneixements científics, desenvolupar la capacitat de recerca i transferir la
tecnologia marina, atenent als criteris i les directrius de la Comissió Oceanogràfica Intergover-
namental sobre transferència de tecnologia marina, a fi de millorar la salut dels oceans i poten-
ciar la contribució de la biodiversitat marina al desenvolupament dels països en desenvolupa-
ment, en particular els petits estats insulars en desenvolupament i els PMA.

14.b Facilitar l'accés dels pescadors/es artesanals a petita escala als recursos marins i als mer-
cats.

14.c Millorar la conservació i l'ús sostenible dels oceans i els recursos d'aquests aplicant el dret
internacional reflectit en la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret del mar, que propor-
ciona el marc jurídic per a la conservació i la utilització sostenible dels oceans i dels recursos
d'aquests.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/vida-submarina
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OBJECTIU 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 LA BIODIVERSITAT

15.1 Per a 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l'ús sostenible dels ecosistemes ter-
restres i els ecosistemes interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els 
boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d'acord amb les obligacions marcades 
pels acords internacionals.

15.2 Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desfo-
restació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment la repoblació forestal i 
la reforestació a escala mundial.

15.3 Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, inclo-
ses les terres afectades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar assolir un 
món neutral quant a la degradació de les terres.

15.4 Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi la biodi-
versitat, a fi de millorar-ne la capacitat de proporcionar beneficis essencials per al desenvolu-
pament sostenible.

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats natu-
rals, aturar la pèrdua de biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i evi-
tar-ne l'extinció.

15.6 Promoure la participació justa i equitativa dels beneficis que es derivin de la utilització de 
recursos genètics i promoure l'accés adequat a aquests recursos, tal com s'ha acordat interna-
cionalment.

15.7 Adoptar mesures urgents per a posar fi a la cacera furtiva i al tràfic d'espècies protegides 
de flora i fauna, i abordar la demanda i l'oferta il•legals de productes silvestres.

15.8 Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d'espècies exòtiques invasores i 
reduir-ne de forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar 
o erradicar les espècies prioritàries.

15.9 Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació na-
cional i local i als processos de desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de 
reducció de la pobresa.

15.a Mobilitzar i augmentar de forma significativa els recursos financers procedents de totes 
les fonts per tal de conservar i utilitzar de forma sostenible la biodiversitat i els ecosistemes.

15.b Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a tots els ni-
vells per a finançar una gestió forestal sostenible i proporcionar incentius adequats als països 
en desenvolupament perquè promoguin aquest tipus de gestió, en particular amb vista a la 
conservació i la reforestació.

15.c Augmentar el suport mundial a la lluita contra la cacera furtiva i el tràfic d'espècies prote-
gides, en particular augmentant la capacitat de les comunitats locals per a cercar oportunitats 
de subsistència sostenible.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/vida-terrestre
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OBJECTIU 16. PROMOURE SOCIETATS PACÍFIQUES I INCLUSIVES PER TAL D'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 

16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a 
tot el món.

16.2 Posar fi al maltractament, l'explotació, el tràfic, la tortura i totes les formes de violència 
contra els infants.

16.3 Promoure l'estat de dret en els àmbits nacionals i internacionals, i garantir la igualtat d'ac-
cés a la justícia per a totes les persones.

16.4 Per a 2030, reduir de forma significativa el tràfic il•lícit de finances i d'armes, enfortir la 
recuperació i devolució de béns robats, i lluitar contra totes les formes de delinqüència orga-
nitzada.

16.5 Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn.

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

16.7 Garantir l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a 
les necessitats a tots els nivells.

16.8 Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les institucions de 
governança mundial.

16.9 Per a 2030, proporcionar l'accés a una identitat jurídica per a totes les persones, en parti-
cular mitjançant el registre de naixements.

16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat 
amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

16.a Enfortir les institucions nacionals pertinents, mitjançant, entre d'altres, la cooperació inter-
nacional, amb vista a realitzar formació a tots els nivells, en particular als països en desenvolu-
pament, per tal de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.

16.b Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sos-
tenible.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/pau-justicia-i-institucions-solides
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OBJECTIU 17. ENFORTIR ELS MITJANS PER A IMPLEMENTAR I REVITALITZAR L'ALIANÇA 
MUNDIAL PER AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

17.1 Enfortir la mobilització de recursos interns, també mitjançant la prestació de suport inter-
nacional als països en desenvolupament, a fi de millorar la capacitat nacional per a recaptar 
ingressos fiscals i d'altra índole.

17.2 Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin plenament els seus compromisos en 
relació amb l'ajut oficial al desenvolupament (AOD), inclòs el compromís adquirit per nombrosos 
països desenvolupats d'assolir l'objectiu de destinar el 0,7% del producte nacional brut (PNB) a 
l'AOD i del 0,15% al 0,20% del PNB a l'AOD dels països menys avançats, i encoratjar els proveï-
dors d'AOD que considerin fixar una meta per tal de destinar almenys el 0,20% del PNB a l'AOD 
dels països menys avançats.

17.3 Mobilitzar recursos financers addicionals provinents de múltiples fonts per als països en 
desenvolupament.

17.4 Assistir els països en desenvolupament per a aconseguir la sostenibilitat del deute a llarg 
termini amb polítiques coordinades orientades a fomentar el finançament, l'alleujament i la re-
estructuració del deute, si escau, i fer front al deute extern dels països pobres altament endeu-
tats a fi de reduir l'endeutament excessiu.

17.5 Adoptar i aplicar sistemes de promoció d'inversió a favor dels països menys avançats.

17.6 Millorar la cooperació regional i internacional nord-sud, sud-sud i triangular i l'accés a la 
ciència, tecnologia i innovació, i augmentar l'intercanvi de coneixements en condicions mú-
tuament convingudes, entre d'altres maneres millorant la coordinació entre els mecanismes 
existents, en particular en l'àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme global de 
facilitació de la tecnologia.

17.7 Promoure el desenvolupament, així com la transferència, divulgació i difusió de tecnologi-
es ecològicament racionals als països en desenvolupament en condicions favorables, incloent 
condicions concessionàries i preferencials, de mutu acord.

17.8 Posar en ple funcionament, a tot tardar el 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de 
suport a la ciència, tecnologia i innovació per als països menys avançats, i augmentar l'ús de 
tecnologies instrumentals, en particular de les tecnologies de la informació i la comunicació.

17.9 Augmentar el suport internacional a la implementació eficaç i amb objectius concrets de 
programes de formació als països en desenvolupament per tal de donar suport als plans naci-
onals orientats a aplicar tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, mitjançant, entre 
d'altres, la cooperació nord-sud, sud-sud i triangular.

17.10 Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no discri-
minatori i equitatiu en el marc de l'Organització Mundial del Comerç, mitjançant, entre d'altres, 
la conclusió de negociacions d'acord amb el Programa de Doha per al desenvolupament.

17.11 Augmentar de manera significativa les exportacions dels països en desenvolupament, en 
particular amb la perspectiva de duplicar la participació dels països menys avançats en les ex-
portacions mundials per a 2020.

https://www.diba.cat/ca/web/ods/alianca-pels-objectius
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17.12 Aconseguir la implementació oportuna d'un accés permanent als mercats, sense aranzels 
ni quotes per a tots els països menys avançats, de conformitat amb les decisions de l'Organit-
zació Mundial del Comerç, i, entre d'altres, vetllant per tal que les normes d'origen preferencials 
aplicables a les importacions dels països menys avançats siguin transparents i senzilles, i con-
tribueixin a facilitar l'accés als mercats.

17.13 Augmentar l'estabilitat macroeconòmica mundial, mitjançant, entre d'altres, la coordinació 
i coherència de polítiques.

17.14 Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible.

17.15 Respectar el lideratge i la política de cada país per a establir i aplicar polítiques orientades 
a l'erradicació de la pobresa i la promoció del desenvolupament sostenible.

17.16 Enfortir l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances 
entre múltiples actors que mobilitzin i promoguin l'intercanvi de coneixements, expertesa, tec-
nologies i recursos financers, amb la finalitat de donar suport a l'assoliment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible a tots els països, en particular als països en desenvolupament.

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat 
i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels parte-
nariats.

17.18 Per a 2020, millorar la prestació de suport a la formació per als països en desenvolu-
pament, inclosos els països menys avançats i els petits estats insulars en desenvolupament, 
amb la perspectiva d'augmentar de forma significativa la disponibilitat de dades actualitzades, 
fiables i de qualitat, desglossades per grups d'ingressos, gènere, edat, raça, origen ètnic, con-
dició migratòria, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característiques pertinents segons el 
context nacional.

17.19 Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin me-
surar els progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible i constitueixin un 
complement dels indicadors utilitzats per a mesurar el producte interior brut, i donar suport a 
la formació en estadística als països en desenvolupament.
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COM US VEIEU ARA QUE ACABEM EL MANDAT?
Decàleg: Com podem ser millors representants

En la 16a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, celebrada a

Sant Sadurní d'Anoia el 4 de febrer de 2016 —la primera assemblea d'aquest pla de mandat— 
es va confeccionar un decàleg gràfic sota el lema “Com podem ser millors representants?” 
El decàleg, dibuixat en directe per l'il•lustrador relator Yorgos Konstantinou, va recollir els 
propòsits dels participants per al pla de mandat, una mena de “càpsula del temps”. Quatre anys 
més tard, ara que acabem el mandat, com us veieu?

http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/userfiles/4/2016/decaleg_com_podem_ser_millors_representants5.jpg
http://xarxaenxarxa.diba.cat/sites/xarxaenxarxa.diba.cat/files/userfiles/4/2016/decaleg_com_podem_ser_millors_representants5.jpg
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