ALIANÇA CATALUNYA 2030
GUIA DE SUPORT PER FACILITAR EL DEBAT DINS DE LA VOSTRA
ORGANITZACIÓ I DEFINIR ELS COMPROMISOS AMB ELS ODS

Contingut de la guia

Aquest document és una guia de suport per dur a terme sessions de treball
autogestionades per identificar els compromisos de la ciutadania i de societat
civil que conformaran l’Aliança Catalunya 2030. S’emmarca en el conjunt
d’accions de participació ciutadana definides per al desplegament de l’Agenda
2030 per part de la Generalitat de Catalunya.

1. Què és l’Agenda 2030 i per què és rellevant per Catalunya?

2. Què ha fet la Generalitat de Catalunya?
3. I ara? L’Aliança Catalunya 2030 i els compromisos per assolir els ODS
4. Com preparar i dur a terme una sessió autogestionada a la teva organització
per definir els teus compromisos?
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QUÈ ÉS L’AGENDA 2030 I
PER QUÈ ÉS RELLEVANT
PER CATALUNYA?
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per assolir els ODS
4. Com fer una
sessió
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L’Agenda 2030 és el nou full de ruta global per avançar vers el desenvolupament
sostenible. Aprovada per Nacions Unides el 2015, inclou 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), amb 169 fites associades, a assolir el 2030.
L’Agenda 2030 pren el relleu dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i
va més enllà:
 S’adreça a tots els països sense excepció, superant la visió nord-sud.
 Inclouen objectius de tipus econòmic, social i ambiental.
L’ Agenda s’estructura en cinc grans dimensions, conegudes com les 5 P’s:






Persones
Planeta
Prosperitat
Pau
Partenariat o aliances
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Els ODS i les seves fites:
 Són universals. Es pot considerar que tots els països estan en vies de
desenvolupament en relació amb els ODS i tots els països han d’actuar amb
urgència per assolir-los.
 Tenen un potencial transformador davant dels patrons i models de
desenvolupament que actualment condicionen la sostenibilitat del planeta.

 Tenen naturalesa integrada i indivisible: s’han d’intentar assolir en conjunt, amb
un enfocament integrat i sistèmic.
 Estan profundament interrelacionats i vinculats per nombrosos elements
transversals i, per tant, requereixen solucions integrades.
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La resolució que aprova l’Agenda 2030 reconeix que l’assoliment dels 17 ODS és una
responsabilitat compartida.
Ho fa recordant la Carta de les Nacions Unides que comença amb la frase ‘Nosaltres
els pobles’. Per això, la resolució de l’Agenda 2030 declara que:
“som nosaltres els pobles qui emprenem el camí cap al 2030. En el nostre viatge
ens acompanyaran els governs, els parlaments, el sistema de les Nacions Unides i
altres institucions internacionals, les autoritats locals, els pobles indígenes, la
societat civil, les empreses, i els sector privat, la comunitat científica i acadèmica i
tota la població.”
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QUÈ HEM FET FINS ARA?

El Pla nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya
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El Govern de Catalunya ha elaborat el Pla nacional per a l’Agenda 2030, que té
com a objectiu implementar l'Agenda 2030 a Catalunya, vetllant per l’assoliment dels
17 ODS mitjançant les polítiques públiques impulsades per la Generalitat de
Catalunya.
El Pla s'ha elaborat amb la participació dels 13 departaments de la Generalitat i
inclou 920 compromisos per contribuir a l’assoliment dels 17 ODS.
Des de l'aprovació del Pla, s'obriran canals de participació d'experts i dels actors de
la societat civil mitjançant els òrgans de participació i consulta de la Generalitat de
Catalunya perquè hi facin aportacions i esmenes, que seran lliurades als òrgans
d’impuls i coordinació del Pla.

L’Acord nacional per a l’Agenda 2030
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Per estendre el compromís més enllà de l’acció de govern i co-dissenyar l’Acord
nacional per a l’Agenda 2030, la Generalitat ha treballat durant l’any 2019 amb un
grup d’actors públics i privats que han estat fortament implicats, i de forma pionera,
per impulsar l’assoliment dels ODS a Catalunya, amb visió transversal, voluntat
transformadora i des de la comprensió de la complexitat de l’Agenda 2030.
Les contribucions d’aquest grup motor han omplert de contingut l’Acord nacional,
assolint un consens ampli entre representants de sectors molt diversos.
L’Acord nacional per a l’Agenda 2030 defineix una visió compartida sobre com
contribuir a avançar en la consecució dels ODS i defineix el rol i el compromís que
han d’adquirir els diferents agents socials de Catalunya (sector públic; àmbit
empresarial, sindical i professional; universitats i centres de recerca; societat civil
organitzada i ciutadania) per crear “un futur que no deixi ningú enrere i no superi la
capacitat de càrrega de la natura”, i “fer de Catalunya i el món un lloc millor l’any
2030”.
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I ARA?
L’ALIANÇA CATALUNYA 2030 I
ELS COMPROMISOS DE
TOTHOM
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Seguint el mandat del Parlament de Catalunya, recollit a la Moció 20/XII:
L’Acord nacional per a l’Agenda 2030 s’obre al conjunt de la societat civil organitzada i la
ciutadania per què s’hi puguin adherir i definir com poden contribuir a avançar, des de
Catalunya, en la consecució dels ODS, formant part així de l’Aliança Catalunya 2030.

L’Aliança Catalunya 2030 neix amb la vocació de ser una gran coalició de país per compartir
informació, recursos i bones pràctiques, així com impulsar iniciatives conjuntes per assolir
els ODS.
Per formar-ne part cal que prèviament hagin signat l’Acord nacional per a l’Agenda 2030. En
el moment de la signatura, cada organització ha d’aportar una llista dels compromisos que
hagi assumit en relació a l’Agenda 2030. És a dir, actuacions que desenvoluparà, en tant que
organització, per contribuir a l’esforç col·lectiu d’assolir els ODS.
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El procediment per adherir-se a l’Acord nacional i integrarse a l’Aliança Catalunya 2030 és el següent:
1. Reflexió prèvia sobre els compromisos a aportar a l’Agenda 2030 (aquesta guia us ofereix
suport).

2. Aprovació dels compromisos i de la sol·licitud d’adhesió a l’Acord nacional per a l’Agenda
2030 a Catalunya per part dels òrgans de govern de la vostra entitat.
3. Enviament de la sol·licitud d’adhesió a l’Acord nacional i de la llista de compromisos al
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS), mitjançant la bústia
agenda2030@gencat.cat. Cada compromís s’ha de recollir en una fitxa específica.
4. Verificació dels compromisos per part de l’equip tècnic del CADS.
5. Difusió de l’adhesió i visualització dels compromisos aportats a través de la pàgina web de
l’Aliança Catalunya 2030.

Requisits dels compromisos per a l’Aliança Catalunya 2030
(recollits a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030)
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a) Han de partir d’una visió holística de l’Agenda 2030.
b) Han de comptar amb lideratge executiu.
c) Han d’estar incorporats a la planificació estratègica de cada organització.
d) Han de formar part de l’estratègia comunicativa de l’organització.
e) Han de comptar amb finançament adequat per al seu assoliment.
f) Cal preveure, si és possible, aliances entre diversos agents i promoure models de
governança democràtica.
g) Han de ser assolibles i tenir esperit de continuïtat.
h) Han d’estar programats en el temps (fins al 2030) i concretats en accions.

i) Han d’anar acompanyats d’un sistema de monitoratge i rendició de comptes.

Marc de referència i tipologia de compromisos
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El marc de referència per formular els compromisos és el conjunt dels 17 ODS, si bé els
actors podran escollir quins del ODS s’adeqüen millor a la seva activitat, i respecte els
quals establiran els seus compromisos per a contribuir-hi.
La tipologia de compromisos és variada. Exemples:
• Formació, sensibilització i comunicació.
• Canvis interns en la teva organització
• Treball en xarxa (local i internacional)
• Projectes per a
o
o
o
o

la sostenibilitat
la construcció de la pau
el respecte pels drets humans
l’enfortiment de les societats democràtiques

• Recerca i innovació, etc.
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•
•
•
•
•
•
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Què són les sessions autogestionades?
L’organització i dinamització
Recomanacions abans de començar
Estructura de la sessió
Debat- Focalitzant entre els ODS
Debat- Quins compromisos?
Tancament

Què són les sessions autogestionades?
01. Què és l’Agenda
2030 i per què és
rellevant per
Catalunya?
02. Què hem fet
fins ara?

Són sessions de treball i debat dinamitzades de forma autònoma per persones,
entitats o col·lectius amb interès per avançar en la consecució dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

3. L’Aliança
Catalunya 2030 i
els compromisos
per assolir els ODS

L’objectiu és recollir les vostres aportacions i definir els vostres compromisos per
avançar en la consecució dels ODS, formant part així de l’Aliança Catalunya 2030.

4. Com fer una
sessió
autogestionada
per definir els
vostres
compromisos?

Per fer-ho, es proposen unes pautes que permetin organitzar un debat estructurat
per a arribar a consensos sobre els vostres compromisos.

Dinamització del debat
1. Què és l’Agenda
2030 i per què és
rellevant per
Catalunya?

Cal decidir en primer lloc la o les persones que organitzaran i dinamitzaran.
Tindran un rol molt important i hauran de:

2. Què hem fet fins
ara?

1.

Organitzar el debat i la sessió.

3. L’Aliança
Catalunya 2030 i
els compromisos
per assolir els ODS

2.

Mantenir una posició neutral i facilitar el debat.

3.

Facilitar els materials necessaris.

4.

Controlar els tempos de la sessió i de cadascuna de les parts d’aquesta

5.

Garantir que tothom pot expressar la seva opinió i ser escoltat

6.

Dinamitzar el debat i buscar finalitzar la sessió arribant a consensos

7.

Recollir els compromisos acordats i omplir fitxa per cadascun

8.

Enviar les fitxes de cadascun dels compromisos a agenda2030@gencat.cat

4. Com fer una
sessió
autogestionada
per definir els
vostres
compromisos?

Organització del debat - Preparació bàsica
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1. Conegueu el projecte. Al portal participa hi ha tota la informació necessària.
2. Focalitzeu la sessió. En funció del vostre col·lectiu i de l’àmbit de treball,
focalitzeu la sessió en els ODS en els que estigueu més interessats o tingueu
més capacitat d’incidència, mantenint sempre una visió transversal.

3. Penseu qui hi participarà. Identifiqueu quines persones del col·lectiu estan
interessades en debatre sobre el tema i participar en la sessió.

4. Definiu quan i on. Escolliu un espai adequat per acollir a totes les persones

participants, on es pugui treballar tant en grups com de manera plenària, i que
sigui accessible per a tothom. Escolliu una franja horària conciliable amb els i
les participants. La sessió no hauria de durar més de 2 hores.

5. Feu una bona difusió. Comuniqueu i difoneu la sessió amb temps suficients,

així com informació i materials complementaris (links a materials), emmarcantla en el procés participatiu i expliqueu quines seran les següents passes.

Organització del debat - Uns consells per dinamitzar
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La persona dinamitzadora pot llegir i compartir els següents enunciats abans d’iniciar
el debat:

1. Totes les persones podem aportar coneixement o perspectiva del tema
que hem vingut a debatre.

2. Totes les opinions i propostes són respectables i han de tenir un espai.
3. El debat no s’ha de monopolitzar i s’ha de fomentar que totes participin.
4. Hem d’estar oberts a aprendre de la resta de participants.
5. Volem generar propostes compartides.
6. L’objectiu final és definir els nostres compromisos que podem aportar
per a la consecució dels ODS.
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Estructura de la sessió

2. Què hem fet fins
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4. Com fer una
sessió
autogestionada
per definir els
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PRESENTACIÓ

DEBAT I
PROPOSTES
Quins ODS

DEBAT I
PROPOSTES
Quins
Compromisos

CONSENS I
FITXA

TANCAMENT

Durada: 1 – 2 hores
Format: el debat pot fer-se en grup fins a un màxim de 10 persones.
Si la sessió acull més participants, es poden fer petits grups i després
compartir les propostes amb tot el grup.

Presentació | 15 minuts
1. Què és l’Agenda
2030 i per què és
rellevant per
Catalunya?

La persona o les persones dinamitzadores han d’explicar en que consistirà la sessió
en qüestió així com el projecte.

2. Què hem fet fins
ara?
3. L’Aliança
Catalunya 2030 i
els compromisos
per assolir els ODS
4. Com fer una
sessió
autogestionada
per definir els
vostres
compromisos?

Comenceu introduint i explicant el context del projecte:





Què és l’Agenda 2030 i els ODS?
Que està fent la Generalitat de Catalunya?
Què és l’Aliança Catalunya 2030? Com podem formar-ne part?
Explicació de la sessió autogestionada: objectius (definir
compromisos, estructura, funcionament)

Per obtenir més informació podeu consultar el web
cads.gencat.cat/agenda2030

1. Què és l’Agenda
2030 i per què és
rellevant per
Catalunya?

Debat i propostes | 20 minuts
1a part- Focalitzant entre els diferents ODS

2. Què hem fet fins
ara?
3. L’Aliança
Catalunya 2030 i
els compromisos
per assolir els ODS
4. Com fer una
sessió
autogestionada
per definir els
vostres
compromisos?

Podeu consultar el contingut de cada ODS i de les seves fites a la publicació
Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible
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Debat i propostes | 20 minuts
1a part- Focalitzant entre els diferents ODS
Iniciar el debat per identificar els ODS on creieu que podeu aportar i definir els
vostres compromisos, mantenint sempre una visió holística i transversal del
conjunt de l’Agenda 2030.
Preguntes centrals:
• En quin dels ODS tenim més expertesa?
• Quin dels ODS considerem més important/estratègic en relació a la
nostra activitat?
• En quin àmbit dels ODS tenim més capacitat per aportar?
• Consensueu els ODS a partir dels quals voleu debatreu com podeu
aportar i definir els vostres compromisos.
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Debat i propostes | 30 minuts
2a part- Quins compromisos?
Revisar les condicions que han de complir aquests compromisos tal i com
estableix l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Visió holística de l’Agenda 2030.
Lideratge executiu.
Incorporats a la planificació estratègica de cada organització.
Formar part de l’estratègia comunicativa de l’organització.
Finançament adequat per al seu assoliment.
Preveure, si és possible, aliances entre diversos agents i
promoure models de governança democràtica.
g) Assolibles i amb esperit de continuïtat.
h) Programats en el temps, fins al 2030, i concretats en accions.
i) Sistema de monitoratge i rendició de comptes.
Podeu consultar el text de l’Acord nacional en aquest enllaç.

Debat i propostes | 30 minuts
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2030 i per què és
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2a part- Quins compromisos?
Debat entorn al tipus de compromisos que podeu aportar.
Exemples:
1.
2.
3.
4.
5.

Accions de Formació
Accions de sensibilització i comunicació
Canvis interns en la organització
Foment del treball en xarxa
Execució de projectes de
• Sostenibilitat
• Construcció de pau
• Drets Humans
• Enfortiment democràtic
• Promoció de la recerca, innovació i desenvolupament

En teniu d’altres?

Debat i propostes | 30 minuts
1. Què és l’Agenda
2030 i per què és
rellevant per
Catalunya?

Arribant a consensos
Exercici de posada en comú i omplir fitxa per cadascun dels compromisos
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ara?
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Recordeu fer-nos arribar la fitxa de cada compromís a agenda2030@gencat.cat

Tancament – 15 minuts
1. Què és l’Agenda
2030 i per què és
rellevant per
Catalunya?
2. Què hem fet fins
ara?
3. L’Aliança
Catalunya 2030 i
els compromisos
per assolir els ODS
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autogestionada
per definir els
vostres
compromisos?

La persona o les persones dinamitzadora/es haurà/n de tancar la sessió, fent
un resum de totes les idees generades i recollides, així com de les propostes
definitives que s’hagin construït a la sessió. Es poden agrupar les idees i
propostes per temes/ conceptes.
És important agrair la participació a totes les persones i animar-los a fer
difusió d’aquest procés participatiu per tal que altres entitats s’adhereixin a
l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 i aportin els seus compromisos a l’Aliança
Catalunya 2030.

Moltes gràcies!

