ANNEX 1. ESTRATÈGIA BERGUEDANA HORITZÓ 2030 I OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)
El Consell Comarcal del Berguedà ha posat en marxa l’Estratègia Berguedana Horitzó 2030.
Aquesta Estratègia pretén establir un full de ruta compartit pel que fa als principals reptes i
prioritats treballar a nivell comarcal durant els propers anys. Així mateix, vol ser la resposta del
nostre territori a l’agenda global compartida marcada pels Objectius de Desenvolupament
Sostenible de les Nacions Unides. L’Estratègia Berguedana Horitzó 2030 vol esdevenir un punt
de trobada entre els diferents col·lectius que actuen al territori per tal de treballar en la
configuració d’una comarca socialment justa, pròspera i sostenible.
És per aquest motiu que la definició i impuls d’aquesta Estratègia es farà de manera
col·laborativa i participativa amb tots aquells col·lectius i persones que vulguin implicar-se en el
futur de la nostra comarca. Per fer-ho, s’establirà una dinàmica participativa i de col·laboració
que acompanyarà tot el procés de desplegament de l’Estratègia fins l’any 2030.
D’aquesta manera es vol que l’Estratègia Berguedana sigui un document viu, en constant
evolució, que s’adapti a les necessitats del territori en cada moment i que tingui en compte 4
eixos centrals per al desenvolupament sostenible del nostre territori:
-

Un Berguedà socialment just.

-

Un Berguedà pròsper.

-

Un Berguedà sostenible.

-

Un Berguedà amb una governança transparent i en xarxa.

Més informació:
Com hem dit anteriorment, els eixos anunciats van alineats amb L’Agenda 2030 de
Desenvolupament Sostenible que es va aprovar el 25 de setembre de 2015 per l’Assemblea
General de Nacions Unides. l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius
d’eradicar la pobresa i a la fam, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi
climàtic, entre altres. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any
2030 i configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el
desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del
desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es
desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), a través
dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el
canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats i pobles
sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de
l’objectiu.
L’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importància (conegudes com 'les 5 P'):
persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau i institucions sòlides (Peace) i
partenariats (Partnership).
Aquest procés d’elaboració adopta aporta una mirada específica a l’hora d’abordar el nou Pla
Estratègic: l’alineació de l’estratègia del Consell amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) definits per les Nacions Unides el setembre de 2015. D’aquesta manera es vol
identificar i fer aflorar, conjuntament amb els diferents agents implicats, aquelles estratègies
territorials que poden contribuir a avançar en l’assoliment de l’Agenda 2030.

Elaborar l’Estratègia tenint en compte els 17 ODS permet disposar d’un marc de referència sòlid
i transversal a totes les polítiques territorials, alineat amb el repte de la sostenibilitat i coherent
amb les directrius i estratègies d’altres àmbits territorials, especialment a nivell autonòmic,
estatal i europeu.

El treball per ODS també permet contrastar la contribució dels diversos eixos dels que es doti
l’Estratègia a cada un dels ODS, per comprovar així la consistència de l’Estratègia, i que cap àmbit
estratègic quedi desatès.
Tal com indica el Servei d'Agenda 2030 i Participació de la Diputació de Barcelona, els governs
locals són al centre de l’Agenda 2030 ja que, més enllà de l’objectiu 11 sobre les ciutats i
comunitats sostenibles, tots els ODS tenen metes que apel·len directament a les responsabilitats
locals. L’organització de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) també indica que tots els ODS
estan directament o indirecta relacionats amb les tasques diàries dels governs locals, i que
aquests són responsables polítics, catalitzadors del canvi i el nivell de govern més ben situat per
vincular els ODS amb les comunitats locals.
Les 5 P són eixos centrals que agrupen alguns ODS que es relacionen més entre si:

Eix

Persones

Prosperitat

Planeta

Pau i
institucions
sòlides

ODS associats

Partenariats

Per a més informació: https://www.diba.cat/es/web/ods/

