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4) Garantir una educació inclusiva i de 
qualitat per a tothom i promoure l’aprenen-
tatge al llarg de la vida.

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

6) Garantir la disponibilitat d’aigua i el sa-
nejament per a tothom.

7) Garantir l’accés a una energia assequi-
ble, segura, sostenible i moderna per a tot-
hom.

8) Fomentar el creixement econòmic i 
l’ocupació inclusius i sostenibles i el treball 
decent per a tothom.

9) Construir infraestructures resilients, 
promoure la industrialització sostenible i fo-
mentar la innovació.

10) Reduir la desigualtat dins els països i 
entre els països.

11) Fer les ciutats inclusives, segures, re-
silients i sostenibles.

12) Garantir models de consum i produc-
ció sostenibles.

13) Adoptar mesures urgents per comba-
tre el canvi climàtic i els seus efectes.

14) Conservar i utilitzar de manera soste-
nible els oceans, els mars i els recursos ma-
rins.

15) Promoure l’ús sostenible dels ecosiste-
mes terrestres, lluitar contra la desertificació, 
aturar i revertir la degradació del sòl i la pèr-
dua de biodiversitat.

16) Promoure societats justes, pacífiques 
i inclusives.

17) Revitalitzar l’Aliança Mundial per al 
Desenvolupament Sostenible.

Un dels instruments que té l’ONU per aju-
dar a implementar els ODS a nivell organit-
zacional és l’anomenat Pacte Mundial de les 
Nacions Unides, una crida a les empreses i 
institucions perquè s’adhereixin al pacte i in-
corporin en les seves estratègies i operacions 
deu principis bàsics universals relacionats 
amb els drets humans, el treball, el medi am-
bient i la lluita contra la corrupció, de manera 
que les seves actuacions cooperin en la imple-
mentació dels ODS des de l’àmbit empresarial. 

Els ODS i les polítiques municipals
Els ODS són sens dubte ambiciosos i la 

seva eventual consecució ha d’implicar in-
eludiblement tota la societat i totes les ins-
titucions i governs, des dels àmbits supra-
nacionals fins a les administracions muni-
cipals, les més properes a la ciutadania. Al 
nostre ajuntament s’ha començat a treba-
llar, amb el suport de la Diputació de Bar-
celona, en la transversalització dels ODS 
en la política pública, fent una diagnosi del 
Pla d’Acció Municipal i de diversos plans 
sectorials i revisant quin grau d’alineament 
amb els ODS tenen totes les polítiques que 
es duen a terme. Així, s’ha pogut constatar 
que moltes de les polítiques municipals que 
es desenvolupen estan en connexió amb els 
ODS i que en els diversos plans locals que 
estan en execució hi ha moltes accions pre-
vistes que han de facilitar el desplegament 
i l’aplicació de l’Agenda 2030. 

Una de les accions més importants del 
procés d’anàlisi esmentat abans ha estat 
la formació del personal tècnic de l’ajunta-
ment per tal de posar els fonaments de la 
transversalització dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible. Així, s’ha pogut co-
nèixer en profunditat el contingut de cada 

objectiu per tal de facilitar una mirada més 
transversal i sinèrgies i fites compartides. 

La Comissió de Cooperació es forma 
en ODS
Una de les tasques més importants que fa 
cada any la Comissió de Cooperació Inter-
nacional de l’Ajuntament d’Alella és la se-
lecció dels projectes de cooperació al des-
envolupament als quals l’ajuntament dedi-
ca la major part (aproximadament el 70%) 
dels recursos destinats a cooperació (0,7% 
dels ingressos propis de l’ajuntament). Al 
llarg dels anys, els i les membres de la co-
missió han realitzat formacions per tal que 
aquest procés de selecció de projectes fos 
cada vegada més informat i més rigorós. 
Aquest passat mes de juliol la Comissió va 
realitzar la seva formació anual sobre els 
ODS per així poder tenir més coneixement 
de quines característiques han de tenir 
els projectes de cooperació per tal que la 
seva realització estigui alineada amb els 
objectius i contribueixi a assolir alguna o 
algunes de les fites plantejades en l’Agenda 
2030. 
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COMISSIÓ DE COOPERACIÓ

Origen
El 1945, després de la Segona Guerra Mundi-
al, es va crear l’Organització de les Nacions 
Unides (ONU) amb la finalitat de mantenir 
la pau al món i la prosperitat econòmica. Al 
llarg de la seva existència, l’ONU ha pro-
mogut conferències i acords encaminats a 
aconseguir un desenvolupament humà més 
sostenible. Així, la Cimera de Rio de 1992, 
anomenada Cimera de la Terra, va establir, 
entre més acords, l’Agenda 21: un pla d’acció 
aplicable els anys 1990 i entrat el segle XXI, 
que preveia estratègies i un programa de 
mesures integrades per aturar i invertir els 
efectes de la degradació ambiental i per pro-
moure un desenvolupament compatible amb 
el medi ambient i sostenible a tots els paï-
sos. L’any 2000 es van pactar els Objectius 
de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), 
aprovats per l’assemblea general de l’ONU i 

que  havien de permetre més igualtat al món 
amb l’horitzó de l’any 2015. Aquests eren: er-
radicar la pobresa extrema i la fam; assolir 
l’educació primària universal; promoure la 
igualtat de gènere; reduir la mortalitat in-
fantil; millorar la salut materna; combatre la 
sida, la malària i altres malalties; incentivar 
el desenvolupament sostenible; i desenvolu-
par una aliança global per al desenvolupa-
ment.

L’Agenda 2030 de les Nacions Unides
El 2015, un cop finalitzat el període dels 
ODM, es va proposar un nou repte basat 
en el desenvolupament sostenible: l’Agenda 
2030 amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), per al període 2015-2030. 
Va ser aprovada per unanimitat dels 193 es-
tats membres de l’ONU. Aquesta nova fita és 
molt més ambiciosa que els ODM perquè s’ha 
constatat que, malgrat els avenços aconse-
guits en diversos fronts, encara persisteixen 

o s’han agreujat alguns dels problemes més 
greus que amenacen la sostenibilitat del pla-
neta. L’Agenda 2030 aborda cinc grans àm-
bits, coneguts també com les 5P per les seves 
inicials en anglès: planeta, persones, prospe-
ritat, pau i aliances. Conté disset objectius 
específics i 169 fites a assolir abans del 2030. 
El desenvolupament sostenible és l’eix prin-
cipal per abordar els reptes mundials sobre 
la fam, pobresa, salut, ensenyament, igual-
tat, aigua, energia, treball, progrés, desigual-
tats, comunitats, producció i consum, clima, 
vida submarina, ecosistemes, pau, justícia i 
aliances. En concret, els disset ODS es de-
fineixen així: 

1) Posar fi a la pobresa en totes les seves 
formes a tot el món.

2) Posar fi a la fam, aconseguir la segu-
retat alimentària i la millora de la nutrició i 
promoure l’agricultura sostenible.

3) Garantir una vida sana i promoure el 
benestar per a tothom en totes les edats.

ALELLA: COMPROMÍS AMB ELS 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
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Sessió de formació sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb la comissió de Cooperació, a Can Lleonart.

Pictogrames dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible.
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