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L’ALIANÇA CATALUNYA 2030 

Què és i com en podem formar part? 

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l’Agenda 

2030 per al desenvolupament sostenible, un full de ruta global adoptat des de la 

consciència de “poder ser la primera generació que aconsegueixi posar fi a la pobresa, i 

l’última que encara tingui possibilitats de salvar el planeta”. El repte és majúscul, però 

ineludible davant dels reptes a què fa front el nostre planeta, que estan interconnectats i 

requereixen una actuació urgent.  

La resolució de Nacions Unides ‘Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al 

desenvolupament sostenible’ reconeix que l’assoliment dels 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible és una responsabilitat compartida i encoratja a crear 

aliances entre tots els països i actors per assolir els ODS.  

Tota la societat catalana, des del Govern fins a la ciutadania, les administracions locals, el 

món empresarial i la societat civil organitzada, se sent interpel·lada per l’Agenda 2030. En 

aquest sentit, ja són moltes les organitzacions públiques i privades que estan treballant 

per assolir els ODS i volem compartir la feina feta i la que farem per tal de multiplicar-ne 

els resultats.  

Què és l’Aliança Catalunya 2030? 

El Parlament de Catalunya, en la seva Moció 20/XII sobre l’Agenda 2030 per al 

desenvolupament sostenible, insta el Govern a impulsar una aliança d’actors públics i 

privats que, havent subscrit l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, 

contribueixin a la localització a Catalunya dels ODS per mitjà de compromisos concrets. 

L’Acord, elaborat per un primer nucli d’organitzacions de la societat civil i diverses 

administracions que han estat capdavanteres en la concreció dels ODS a Catalunya, va 

ser aprovat pel Govern el 18 de febrer de 2020. Proposa 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”. 

L’acord va ser signat per un primer conjunt d’organitzacions el 21 de febrer de 2020 i està 

obert al conjunt de la societat civil i la ciutadania per què s’hi puguin adherir i definir com 

poden contribuir a avançar, des de Catalunya, en la consecució dels ODS. 

http://cads.gencat.cat/web/.content/00_agenda_2030/acord_nacional_agenda_2030_a_catalunya.pdf
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Com se’n pot formar part? 

L’Aliança Catalunya 2030 està oberta a qualsevol organització que vulgui sumar els seus 

esforços per assolir els ODS, a escala catalana i global.  

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.  

Els compromisos poden estar dirigits a la formació, sensibilització i comunicació; a 

generar canvis interns en les organitzacions signatàries; a fomentar el treball en xarxa 

(local i internacional); a executar projectes per a la sostenibilitat, la construcció de la pau, 

el respecte pels drets humans, l'enfortiment de les societats democràtiques, o a 

promoure la recerca, la innovació i el desenvolupament, entre d’altres.  

Quin és el procediment a seguir? 

El procediment per adherir-se a l’Acord nacional i integrar-se a l’Aliança Catalunya 2030 

és el següent: 

1) Reflexió prèvia sobre els compromisos a aportar a l’Agenda 2030 (vegeu aquesta guia 

de suport per facilitar-vos el debat dins de la vostra organització a l’hora de definir els 

vostres compromisos). 

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 l’adreça de correu electrònic 

següent: 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.  

Com han de ser els compromisos que aportem a l’Aliança Catalunya 2030? 

Els compromisos no tenen un format estàndard, ja que les organitzacions que poden 

formar part de l’Aliança Catalunya 2030 són molt diverses. No obstant això, han de 

complir amb els requisits establerts a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030, que són els 

següents: 

1) Incorporar una visió holística de l’Agenda 2030: sempre que sigui possible, el 

compromís ha de ser amb els 17 ODS; quan l’estructura i dinàmica de treball de l'actor 

https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1804/GUIA_SESSIO%CC%81_AUTOGESTIONADA__Compromisos_Alian%C3%A7a_Catalunya_2030__.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1804/GUIA_SESSIO%CC%81_AUTOGESTIONADA__Compromisos_Alian%C3%A7a_Catalunya_2030__.pdf
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1805/Sol_licitud_d_adhesi%C3%B3_a_l_Acord_nacional_per_a_l_Agenda_2030.docx
mailto:agenda2030@gencat.cat
https://participa.gencat.cat/uploads/decidim/attachment/file/1806/Fitxa_compromisos_Alian%C3%A7a_Catalunya_2030.docx
http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/alianca/
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no ho permeti, amb ODS concrets, sota una visió transversal.  

2) Comptar amb lideratge executiu: els òrgans i càrrecs directius de cada organització 

(tant en l’àmbit públic com privat) hi han d’estar compromesos. 

3) Estar incorporats a la planificació estratègica de cada organització. 

4) Formar part de l’estratègia comunicativa (interna i externa) de cada organització. 

5) Comptar amb el finançament adequat per garantir el seu assoliment.  

6) Preveure, sempre que sigui possible, aliances amb altres organitzacions 

(administracions, empreses, associacions, comunitat educativa i del coneixement, 

mitjans de comunicació, sindicats, entre altres) i promoure models de governança 

democràtica. 

7) Ser assolibles i tenir esperit de continuïtat i permanència. 

8) Estar programats en el temps (des de la seva aprovació i fins al 2030) i concretats en 

accions.  

9) Comptar amb un sistema de monitoratge basat en indicadors i mètriques que 

permetin avaluar la contribució i els impactes assolits  i  disposar també d’un sistema 

o model de rendició de comptes adequat a les característiques de l’Agenda 2030. 

Aquesta avaluació servirà per re-orientar les accions de cada organització i garantir-

ne l’efectivitat.  

Per a més informació podeu contactar l’equip tècnic del CADS mitjançant la bústia 

agenda2030@gencat.cat o el telèfon 93 363 38 67 

També podeu consultar la pàgina web següent: cads.gencat.cat/agenda2030 

mailto:agenda2030@gencat.cat
http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/

