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JORNADA  

LA LOCALITZACIÓ DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: 

QUÈ HAN DE SABER ELS ENS LOCALS  

 

 
Dia: 12 de desembre de 2018  

Horari: 09.00 h - 14.30 h 
Lloc: Palau Robert, Passeig de Gràcia, 107, 08008 Barcelona 
 

 
 
Presentació: 
 
El 25 de setembre de 2015, els Estats membres de les Nacions Unides van adoptar 

l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, que estableix 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 metes a través dels quals es proposa 

abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa i el canvi climàtic 

fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau i la sostenibilitat. 

Tots els ODS tenen metes directa o indirectament relacionades amb el treball diari dels 

governs locals. De fet,  l’ex secretari general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, va 

reconèixer que en un món que s’urbanitza ràpidament, “la nostra lluita a favor de la 

sostenibilitat global es guanyarà o es perdrà a les ciutats”. En aquest sentit, els 

governs locals juguen un paper fonamental en la consecució de l’Agenda 2030, no 

solament pel seu rol d’implementadors de l’Agenda, sinó sobretot per ser responsables 

polítics, catalitzadors del canvi i la millor esfera de govern per a vincular els objectius 

globals amb la ciutadania. Però, quines són les millors estratègies per a implementar 

l’Agenda 2030? De quins recursos disposen els governs locals per a assolir els ODS? 

Quines aliances poden teixir els governs locals per a facilitar aquest procés? 

En aquest context, la jornada proposa oferir algunes respostes a través d’una 

aproximació a l’Agenda 2030 que posi l’accent en el rol que juguen els ens locals en la 

consecució dels ODS; es donaran a conèixer diferents estratègies d’implementació 

dels ODS que s’estan duent a terme des de les esferes de govern local, nacional i 

mundial; i es compartiran iniciatives impulsores de l’Agenda 2030. En definitiva, la 

jornada també pretén contribuir a la promoció de noves aliances per a seguir avançant 

en la implementació de polítiques públiques locals alineades amb els ODS. Persones 

expertes i representants de governs locals i supralocals, així com de xarxes nacionals i 

internacionals que compten amb una trajectòria rellevant en aquest àmbit i que poden 

oferir exemples concrets i inspiradors per a la consecució de l’Agenda 2030, seran els 

encarregats de contribuir a aquesta reflexió. 
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Programa: 
 
09.00-09.15 h Benvinguda 

 

Meritxell Budó, vicepresidenta segona i presidenta delegada de 
l’Àrea d’Atenció a les Persones i diputada delegada de 
Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona  
 

09.15-10.15 h Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i el paper 
dels ens locals 
 

Un diàleg entre: 
 
Federico Buyolo, director general de l’Alt Comissionat per a 
l’Agenda 2030  
 
Emilia Sáiz, secretària general de Ciutats i Governs Locals 
Units  
 
Introdueix i modera: Salvador Gausa, director de Relacions 
Internacionals de la Diputació de Barcelona 
 

10.15-11.00 h La contribució de la Diputació de Barcelona a la localització 
dels ODS 
 
Marta Cano, gerent de Serveis de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona  
 
Cati Chamorro, cap de Servei de la Gerència de Salut Pública 
de la Diputació de Barcelona  
 
Introdueix i modera: Xavier Bertrana, subdirector de Relacions 
Internacionals de la Diputació de Barcelona 

 
11.00-11.30 h 

 
Pausa 

  

11.30-13.00 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polítiques impulsores per a implementar els ODS 
 

Un diàleg entre: 
 
Carmela Fortuny, alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès  
 
José Luis López Ibáñez, regidor de Benestar Social, 
Dependència i Joventut de l’Ajuntament de Castelló   
 
Marc Darder, cap del Servei d’Acció en l’Hàbitat Urbà del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya  
 

http://www.diba.cat/
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13.00-14.30 h 

 

Alba Martínez Vélez, tinenta d'Alcaldia d'Educació Convivència i 
Solidaritat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
 
Introdueix i modera: Lupe Moreno, cap de l’Oficina de 
Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona 
 
 
Aliances territorials per a implementar els ODS 
 

Un diàleg entre: 
 
Juana López, cap de l’Àrea d’Internacional i Projectes Europeus 
de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies  
 
Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya i president de la 
Xarxa Europea de Consells Assessors per al Medi Ambient i per 
al Desenvolupament Sostenible  
  
Josep Mayoral, alcalde de l’Ajuntament de Granollers  
 
Introdueix i modera: Kontxi Odriozola, cap de l’Oficina d’Europa 
i Estratègia Internacional de la Diputació de Barcelona 
 

14.30 h Conclusions de la jornada 
 

Oficina d’Europa i Estratègia Internacional, Direcció de 
Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona 
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