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El 23,5% de la població catalana  
en risc de pobresa o exclusió social 

  
(2015)  



A Catalunya 227.700 persones  
no poden fer un àpat de carn o peix 

almenys una vegada cada dos dies per 
motius econòmics 

 
(2014)  



Les dones catalanes viuen una mitjana de 
17 anys amb mala salut i els homes 13  

 
(esperança de vida en bona salut-2013)   



La despesa en ensenyament en relació 
amb el PIB a Catalunya és més baixa que 
la mitjana de la Unió Europea i de l‘OCDE 

 
(2012) 



A Catalunya hi ha 774 alcaldes  
i només 172 alcaldesses 

 
(2015) 



Un 15% del municipis catalans tenen 
problemes de subministrament d‘aigua 
potable per contaminació de nitrats a 

l‘aigua subterrània 
 

(2015) 



El 2016 les energies renovables van 
suposar el 8,2% del consum brut  

d‘energia final a Catalunya. 



451.400 persones desocupades a 
Catalunya. Una taxa d'atur de l'11,75% 

 
(Quart trimestre 2018) 

 



La despesa de Catalunya en recerca i 
desenvolupament respecte el PIB s‘ha anat 

reduint en els darrers anys. És de l’1,46%  
 

(2016) 
 
 



Segons l'Informe sobre l’evolució de les 
desigualtats socials a Catalunya, Catalunya és un 

dels llocs d‘Europa on més han augmentat les 
desigualtats, amb una concentració de la renda 

en la població més rica 
 
 

(2014) 



La Regió Metropolitana de Barcelona  
acull el 68% de la població catalana  
i ocupa el 10% del total del territori  



La generació de residus industrials  
segueix creixent en els darrers anys 

  
(2015-2017)  



A Catalunya les sequeres han crescut i ho continuaran 
fent en freqüència i severitat al llarg del segle XXI, la 

qual cosa tindrà un impacte important en els recursos 
hídrics, la qualitat de l’aigua, la conservació dels 

ecosistemes i el perill del foc als boscos  
 

(2017) 



Només la meitat de les masses d‘aigua costanera  
de Catalunya estan en bon estat segons els criteris  

de la Directiva Marc de l‘Aigua 
 

(2016) 



La gran majoria d‘espais del sistema d‘espais naturals  
no disposen dels instruments de gestió i dels recursos 

necessaris per a fer-ho 
 

(2016) 



Es calcula que existeixen més de  
3.000 organitzacions i grups delictius a Europa,  

dels quals 400 operen en certa mesura a Catalunya  
 

(2016) 



Hi ha unanimitat que l’Agenda només  
es pot assolir si s’articulen aliances 

multinivell i multiactor (aliances dins dels 
propis Ajuntaments, entre Ajuntaments, 
amb la resta d’administracions i agents 

socials i econòmics) 



I què hem de fer els municipis? 
 

Des dels ajuntaments ja es treballa  
per tots aquests temes... 

 
Les polítiques plans  

i programes municipals  
ja els aborden... 

 
De què ens serveixen 

aquests Objectius globals 
de Desenvolupament 

Sostenible? 





Quins avantatges té “reorganitzar” tot el que 
ja estem fent sota el paraigua dels ODS? 
 

1. Plantejar-se unes fites comunes (ambientals, socials i econòmics) 
escalables. 

2. Conèixer per primer cop si avancem en la bona direcció en tots ells de 
forma coherent. 

3. Abordar la sostenibilitat de la única manera posible: de forma integrada i 
transversal. 

4. Un marc per poder reportar com estem contribuint (a nivell de 
municipi) al compliment de l’Agenda 2030. global. 





ORIENTAR I ACOMPANYAR 
de l'agenda global a l'agenda local 

 



Acompanyem els municipis en tot el procés per a  
la localització dels ODS i en qualsevol de les seves fases 

Conscienciació  
i capacitació 

Diagnòstic  
ODS 

Estratègia  
ODS 

Quadre de 
comandament 
(Indicadors)    ODS 



De l’agenda global a l’agenda local   
de l’agenda local a l’agenda global 

 

Som-hi? 
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