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Què és l’Agenda 2030? I els ODS? 

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament sostenible és un compromís global 
que marca els reptes a assolir els propers anys per avançar cap a l’erradicació 
de la pobresa, la preservació del medi ambient, la lluita contra el canvi 
climàtic, impulsar una projecció econòmica pròspera i unes institucions 
properes, obertes i transparents. Es va aprovar el 25 de setembre de 2015 per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides amb l’acord històric de 193 països. 
Aquest document compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS). 

 

La definició d’aquests objectius pretén ser un full de ruta per a que els països 
treballin de forma conjunta establint canvis positius per a les persones i el 
planeta. 

Amb l’Agenda 2030 es busca que la persona sigui el centre del 
desenvolupament, ampliant les opcions i oportunitats, en el sentit de possibilitar 
que tothom pugui tenir les capacitats necessàries per aconseguir el seu propi 
desenvolupament. 

Els ODS són objectius universals que s’han d’aplicar per a tothom, 
independentment de la seva condició social, gènere, cultura o edat. 

 
L’AGENDA 2030 I ELS ODS A LES ENTITATS 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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A Esplugues s’ha treballat en l’elaboració de l’Agenda Esplugues 2030, que té 
com a reptes assolir una Esplugues. 

 Inclusiva, cohesionada i saludable 

 Educadora 

 Feminista i diversa 

 Verda, sostenible i resilient 

 Productiva, emprenedora i innovadora 

 Intel·ligent 

Quin és el paper de les entitats en els ODS? 

Les entitats tenen un paper decisiu en aquest procés de consecució dels ODS 

en quant a liderar les accions socials i comunitàries que han de procurar la 

transformació de la societat.  

 

Des de les entitats ja es treballa per assolir alguns dels reptes; de fet, cada 

entitat té com a missió la consecució d’un o més ODS en l’àmbit local o 

internacional. 

Tot i això, s’haurà de fer un pas més treballar per a la implementació de 

l’Agenda 2030, definint propostes d’actuació concretes i transformadores que 

permetin lluitar contra la pobresa, la discriminació, la desigualtat i fomentar la 

sostenibilitat. 

 

Com enfocar l’acció social cap a la consecució dels ODS? 

És important fer un esforç per impulsar el treball en xarxa i unir esforços amb 

altres entitats, administració pública i empreses privades en la consecució dels 

objectius. Es tracta de fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements per 

a trobar solucions conjuntes que contribueixin al desenvolupament sostenible. 

 

A més, les entitats poden assumir el paper de conscienciar a la ciutadania pel 

que fa a la seva implicació en els ODS, així com exercir un control sobre els 

poders públics per tal que aquests compleixin amb els compromisos, fent 

accions reivindicatives per exigir el compliment dels mateixos. 
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Què podem fer? 

 Realitzar campanyes o participar en campanyes sensibilització sobre 

els ODS 

 Participar o desenvolupar projectes comunitaris per combatre la 

pobresa i la desigualtat 

 Col·laborar de manera estable amb altres entitats i organitzacions 

que desenvolupin projectes en l’àmbit dels ODS 

 Treballar per la igualtat de gènere en els òrgans de direcció de 

l’entitat 

 Introduir mesures d’ús racional de recursos (reutilització, reciclatge, 

eficiència energètica, etc.). 

 Comprar en establiments de proximitat, donant suport a l’economia 

local 

 Incorporar mesures per promoure la participació de la base social de 

l’entitat 

 

També és important fer un exercici* d’analitzar el que ja estem fent per assolir 

els diferents ODS i pensar el que podríem fer. Aquest exercici és interessant fer-

ho de manera conjunta amb les persones implicades a l’entitat. 

 

 
MÉS INFORMACIÓ: 

Punt de voluntariat i suport associatiu d’Esplugues:  
Es tracta d'un servei gratuït adreçat a les entitats i persones interessades en 
fer voluntariat d'Esplugues. https://entitats.esplugues.cat  

L’Agenda 2030 i els ODS 

Conjunt de materials elaborats per la Diputació de Barcelona per fer 
difusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

Guía de los ODS para las organizaciones del tercer sector 

Manual elaborat per la Fundación Vicente Ferrer pensat per les 
organitzacions del tercer sector. 

https://entitats.esplugues.cat/
https://www.diba.cat/web/ods/que-son-els-ods
http://fundacionvicenteferrerodsmadrid.org/wp-content/uploads/2017/10/GuiaODSorganizaciones3Sector_-F.VicenteFerrer.pdf
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*EXERCICI D’AUTOANÀLISI 

ÀMBIT ODS QUÈ ESTEM FENT? QUÈ PODEM FER? 

PERSONES 

   

PROSPERITAT 

   

PLANETA 

   

PAU, 
PARTICIPACIÓ I 
TRANSPARÈNCIA 

   

 


