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1. Marc de referència dels tallers

Els tallers que van tenir lloc al maig de 2019 van servir per enriquir amb

aportacions el disseny de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030, que ha de 

donar lloc a l’Aliança Catalunya 2030. 
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2. Objectius dels tallers

 Construir col·lectivament les bases de com Catalunya ha d’enfrontar els

reptes i oportunitats de l’Agenda 2030.

 Recollir les diferents perspectives d’actors clau de la societat civil per

l’elaboració del document de base de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030.

 Implicar aquests actors en l’elaboració de l’Acord nacional per a

l’Agenda 2030 que servirà de document d’adhesió a l’Aliança Catalunya

2030.
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3. Metodologia participativa

Sessió 1. Per què, què i qui? Sessió 2. Com? 

Objectius 

del debat

Reflexionar i debatre sobre la 

rellevància de l’Agenda 2030, els 

seus continguts i els agents a 

implicar

Validar les aportacions de la 

sessió anterior i reflexionar 

sobre la governança de l’Acord 

nacional per a l’Agenda 2030

Eixos de 

debat

1) Per què és rellevant l’Agenda 

2030? 

2) Els reptes de la sostenibilitat a 

Catalunya

3) Actors clau

1) Marc comú de 

compromisos i actuacions

2) Condicions per signar un 

Acord nacional per a 

l’Agenda 2030

Dinàmica En grups/plenària Plenària 

Data Dimecres 22 de maig, de 10 a 13h Dilluns 27 de maig, de 10 a 13h
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3. Metodologia participativa

Sessió 2. 

Com?

Validació 

resultats sessió 1

5. Condicions 

per a la 

signatura

4. Marc de 

compromisos 

i actuacions

1. Per què és 

rellevant 

l'Agenda 

2030? 

2. Els reptes 

de la 

sostenibilitat

3. Actors clau

Sessió 1. 

Per què? Què? Qui? 
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4. Dades de participació

A les dues sessions hi van participar 26 i 21 persones, respectivament. En total, 

van participar 31 persones diferents, en representació de 25 entitats diferents
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4. Dades de participació

En la primera sessió hi va haver una lleugera majoria d’homes, mentre que en la 

segona sessió aquesta relació es va invertir (tot i que va assistir el mateix nombre 

de dones) 8



4. Dades de participació

Hi va haver una representació equilibrada dels quatre àmbits de la quàdruple

hèlix, amb una lleugera majoria d’institucions públiques, especialment

vinculades a l’administració local i a institucions de la Generalitat. 9



5. Conclusions dels tallers 

Cal adoptar una Agenda 2030 a Catalunya…: 

• Per tenir un marc global compartit que permeti harmonitzar les accions locals, 

mesurar-ne l’impacte i garantir-ne la coherència i eficàcia.

• Per generar aliances transversals i sinergies que possibilitin avançar cap a un 

desenvolupament sostenible a Catalunya i al món. 

• Per articular un compromís compartit amb la implicació de tots els agents.

• Per situar els drets humans, la justícia social, la pau, la solidaritat i la 

humanitat al centre de l’acció política i afrontar els reptes del s.XXI sense 

deixar ningú enrere, tampoc les generacions futures. 

• Per un futur millor per a tothom, ja que la sostenibilitat és l’única sortida 

possible si no es vol afrontar el col·lapse de la humanitat. 

• Per transformar Catalunya i d’aquesta manera contribuir a transformar el 

món. 
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5. Conclusions dels tallers 

1
• Tots els ODS comparteixen 

un mateix nivell de 

rellevància

• Alguns objectius i reptes 

són més complexos que 

altres

• Tots els ODS s’han 

d’abordar de forma 

integrada
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5. Conclusions dels tallers 

La sostenibilitat és un repte que ha d’implicar tota la ciutadania i la 

societat en general, amb un colideratge entre els següents agents: 

• L’administració pública: paper exemplificador i facilitador dels 

compromisos, i per establir un marc normatiu i unes polítiques 

públiques orientades a l’Agenda 2030. 

• L’empresa privada: ha de liderar les transformacions en els àmbits 

productius, tant a l’agricultura com a la indústria. Les microempreses 

i les PIMES són les més ben posicionades per liderar el canvi.

• La societat civil organitzada: paper articulador de la ciutadania i de 

pressió a les institucions per al compliment dels compromisos i de 

seguiment dels indicadors de sostenibilitat de l’Aliança Catalunya 

2030. 

• Les universitats i centres de recerca: generadors d’innovació, de 

coneixement i de capacitat crítica davant dels reptes de la 

sostenibilitat. 
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5. Conclusions dels tallers 

Estructura de governança de l’Aliança Catalunya 2030

Oficina tècnica

• Integrada a la Generalitat

• Recursos humans 

Grup motor de l’Aliança

• Representació dels agents 
implicats

• Seguiment de l’Aliança 2030

Agents adherits a l’Aliança

• Compromisos per formar-ne part

• Treball en xarxa per assolir els 
compromisos
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5. Conclusions dels tallers 

Tipus de compromisos 

Tipus de 

compromisos

Administració 

local

Entitats del Tercer 

Sector

Infants, 

adoles. i joves

S. econòmic i 

social

Universitats i recerca

Formació,  

sensibilització i 

comunicació
    

Canvis interns 

en l’organització     

Treball en xarxa 

(local i internacional)    

Projectes executius per 

a la sostenibilitat     

Recerca i innovació per 

a la sostenibilitat   

Pràcticament tots els sectors van realitzar propostes de compromisos  
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5. Conclusions dels tallers 

Característiques dels compromisos 

• Amb visió holística dels 17 ODS: El compromís ha de ser amb els 

17 ODS i, si no és possible, amb ODS concrets, tot preservant una visió 

holística. 

• Lideratge executiu: compromís per part dels càrrecs directius de 

cada organització

• Incorporats en l’estratègia comunicativa de cada organització, 

amb campanyes internes i externes de sensibilització 

• Amb pressupost assignat i quantificant dedicació de recursos 

humans. 

• Que comportin aliances entre diversos agents: administracions, 

empreses, associacions, escoles/instituts, mitjans, sindicats...

• Assolibles: i amb vocació de continuïtat i permanència. Que 

comportin mesures i accions a curt termini, però amb una visió a llarg 

termini.

• Calendaritzats: des de la creació de l'Aliança fins al 2030. 15



5. Conclusions dels tallers 

Paraules clau que van expressar els assistents al final del segon taller:
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