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Procés participatiu per a l’elaboració de l’Acord nacional per a l’Agenda 
2030 a Catalunya. Marc de referència 
  

Introducció a l’Agenda 2030 i el procés participatiu 

L’Agenda 2030 és un pla d’acció de les Nacions Unides per respondre a la necessitat de 
disposar d’un marc consensuat d’actuació davant els reptes globals de la humanitat. Aquest 
pla estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites de tipus 
econòmic, social i ambiental. Per traduir els objectius en accions efectives, Nacions Unides 
encoratja a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per aplicar aquesta agenda. 

El Govern de Catalunya s’ha compromès a elaborar un Pla nacional per a la implementació 
de l’Agenda 2030 a Catalunya, tot elaborant un sistema de fites i indicadors associats. Per 
estendre el compromís més enllà de l’acció de govern es vol, a més, establir un Acord nacional 
per a l’Agenda 2030.  

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, ha dissenyat un procés participatiu per establir les bases 
d’aquest Acord nacional per a l’Agenda 2030 a través de dues sessions deliberatives. Els 
resultats d’aquestes sessions seran traslladats a la Comissió Interdepartamental del Pla 
nacional per la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, que té encomanada l’elaboració 
d’aquest acord. 

L’Acord nacional donarà lloc a l’Aliança Catalunya 2030, un partenariat entre actors públics i 
privats on es compartiran els compromisos de país per fer realitat els ODS. 

Aquest document estableix els objectius i funcionament de la primera part del procés 
participatiu per establir les bases de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030, i posteriorment es 
desenvoluparà la segona fase del procés participatiu per recollir adhesions i compromisos de 
la societat civil que configurin l’Aliança Catalunya 2030.  

Objectius. Què volem aconseguir? 

 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.  

Sobre què volem debatre? 

S’han definit cinc eixos de debat: 

1) L’Agenda 2030 a Catalunya. Per què és rellevant adoptar-la? 

2) Els reptes de la sostenibilitat a Catalunya. 

3) Quins actors són clau en la consecució d’aquests reptes? Per què treballem junts? 
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4) Marc comú de compromisos i actuacions. Com treballem junts? 

5) Condicions per signar un Acord nacional per a l’Agenda 2030 i formar part de l’Aliança 
Catalunya 2030. 

Qui participarà al debat? 

El Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència convocarà diversos 
actors de la societat civil que estan treballant o estan vinculats a l’Agenda 2030 entre els quals 
hi ha: entitats socials, universitats, sindicats, ONG, associacions municipalistes, 
administracions de diferents nivells, think tanks, etc.  

Com es podrà participar? 

S’han previst dues sessions de treball deliberatiu en relació als cinc eixos de debat amb el 
conjunt d’actors convocats que tindran lloc al Recinte Modernista de Sant Pau: 

 Sessió 1. Dimecres 22 de maig, de 10h a 13h 

 Sessió 2. Dilluns 27 de maig, de 10h a 13h 

Un equip de dinamitzadors professionals especialitzats en processos de participació ciutadana 
conduirà les sessions.  

Les persones participants podran, a més, accedir a la plataforma participa.gencat.cat on 
podran trobar informació, documentació i un espai “assemblea” on fer seguiment de tot el 
procés. 

Què en farà la Generalitat, d’aquest treball? 

Un cop finalitzades les dues sessions, la Generalitat de Catalunya es compromet en primer 
lloc a comunicar a totes les persones participants els resultats, aportacions i conclusions 
d’aquet treball deliberatiu, i a fer-ne difusió de forma pública. 

En segon lloc, la Generalitat de Catalunya rendirà comptes de com aquestes aportacions es 
tenen en compte en la redacció de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030. 

Quins són els límits del debat? 

Paral·lelament, el Govern de la Generalitat de Catalunya està elaborant el Pla nacional per a 
la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, que compta amb el seu propi sistema de 
participació. Durant aquestes sessions, per tant, no es debatrà el contingut d’aquest Pla.  
 

https://participa.gencat.cat/

