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Canvis en el context internacional 

 

• Un món mes heterogeni. 

• Multipolaritat. 

• Més interdependència 

• Problemes globals /béns públics internacionals. 

• Increment de la població urbana. 

• Democràcia i demanda de més participació. 

• Reptes de la crisi econòmica, ambiental i política. 

• Canvis al paradigma de creixement vers un desenvolupament 
sostenible 

 





 

 

Característiques dels ODS 

 

• Agenda de Desenvolupament integral.  

• Desigualtat  i la sostenibilitat. 

• Responsabilitat comunes però diferenciades.  

• Acció col·lectiva per fer front als  problemes globals. 

• Principi de subsidiarietat: nivell de decisió més 
proper al ciutadà. 

• Desenvolupament com procés de creativitat i 
d'aprenentatge. 



 

 

Condicions d’aplicació de l’agenda 

• Apropiació universal de l’Agenda. 

• Coherència de les polítiques públiques.  

• Seguiment i rendició de comptes. 

• Mobilitzar els recursos 

• Dinàmica d'experimentació i aprenentatge;  

• Revisió del nostre model social. 

• Alternatives amb un ampli suport social 

• Xarxes i aliances entre els diferents actors 

 



 

 

Localització de l’Agenda 

 

"... La localització de l'Agenda 2030 no és la 
implementació d'un programa mundial o 

nacional a nivell local; sinó més aviat la creació 
de condicions adequades en l'àmbit local per 

assolir els objectius globals ". 



 

 

Diàleg sobre localització de l’Agenda 

 

• Lideratge dels governs locals. 

• Implicar a les autoritats locals en  l’elaboració, 
implementació i seguiment. 

• Aterrar l’agenda global al pla local amb dades 
reals.  

• Concreció dels estàndards de qualitat de vida 

 



 

 

GLOCAL:  
Interacció entre lo local i lo global 

 

• Espais de convivència i participació 

• Espais de innovació i experimentació 

• Espais de construcció de la Cohesió Social 

• Interacció de diferents actors 

• Escenaris de moviments de persones 

• Inclusió i acceptació de la diversitat 

 



 Contribució de Catalunya a la agenda 
internacional 

 
• Enfortir les capacitats institucionals locals 

• Mesurar les bretxes de desenvolupament. 

• Monitoratge dels compromisos globals 
adquirits. 

• Suport a la societat civil  per exercir un control 
polític democràtic. 

 

La Agenda Global dels ODS o es local o no  serà 

 



Fases de la localització de l’Agenda 

• Pas 1: Procés inclusiu i participatiu entre les 
múltiples parts interessades i prioritzar. 

• Pas 2: Establir l'agenda local a través de decisions 
basades en l'evidència i que està recolzada pel suport 
dels ciutadans. 

• Pas 3: Aplicació planificació basada en objectius  
amb els recursos financers, i amb múltiples 
associacions. 

• Pas 4: Monitoritzar el progrés i avaluar; donar 
suport al desenvolupament de la capacitat local per 
obtenir més una governança sensible i responsable. 



 

 

Reflexions per debatre 
 

• Com fer la diagnosi de les necessitats local?  

• Com incorporar la participació ciutadana?  

• Quines eines de diagnosi local disposem? 

• Com incorporar els elements innovadors? 

• Quines capacitats de gestió i experiències podem 
incorporar?  

• Quins mecanismes de seguiment i quins indicadors 
tenim? 

• Quins partenariats poden ser més efectius? 
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