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L'Agenda

2030

per

al

Desenvolupament

Sostenible, aprovada per l’Assemblea General de

als seus governs i a les seues societats, a una acció
transformadora de gran importància.

Nacions Unides, el passat 27 de Setembre de 2015,
constituïx una oportunitat única per a assentar les

Segons Nacions Unides, "la nova estratègia regirà

bases d’una transformació global que conduïsca

els programes de desenvolupament mundials

cap a models de desenvolupament incloents i

durant els pròxims quinze anys; a l’adoptar-la, els

sostenibles, a nivell nacional i internacional. En la

Estats es comprometen a mobilitzar els mitjans

seua resolució els països firmants van reconéixer

necessaris per a la seua implementació per mitjà

estar "resolts a posar fi a la pobresa i la fam en tot

d’aliances

el món d’ací a 2030, a combatre les desigualtats

necessitats dels més pobres i vulnerables". Així

dins dels països i entre ells, a construir societats

mateix,

pacífiques, justes i incloent, a protegir els drets

Sostenible (ODS) seran “universalment aplicables a

umans i promoure la igualtat entre gèneres i

tots els països, tenint en compte les diferents

l’apoderament de les dones i les xiquetes, i a

realitats, capacitat i nivells de desenvolupament

garantir una protecció duradora del planeta i els

nacionals i respectant les polítiques i prioritats

seus recursos naturals". L’Agenda 2030 per al

nacionals”.

centrades

els

Objectius

especialment

de

en

les

Desenvolupament

Desenvolupament Sostenible gira entorn de cinc
eixos centrals: Planeta, Persones, Prosperitat, Paz i

L’acord aconseguit en Nacions Unides oferix, per

Aliances (denominades en anglés, les 5 P: Planet,

tant, una agenda universal, transformadora i

People, Prosperity, Peace and Partnership), i està

integral que suposa un punt d’inflexió històric, ja

integrada per 17 Objectius i 169 metes i aborda i

que busca el canvi de paradigma cap a un model e

incorpora

desenvolupament sostenible social, econòmica i

dimensions

de

manera equilibrada

del

desenvolupament

les

tres

sostenible:

econòmica, social i mediambiental.

tracta

d’una

proposta

comprehensiva

Els

Objectius

Desenvolupament Sostenible (ODS) són:

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
es

mediambientalment.

i

ambiciosa, que s’ha definit des del seu origen com
universal, emplaçant a tots i cada un dels països,

de
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ODS 1: Posar fi a la pobresa en totes les seues
formes en tot el món.
En un món amb 836 milions de persones encara
viuen en la pobresa extrema. Per a 2030 es pretén
eradicar la pobresa extrema, que en l’actualitat
correspon a un un ingrés diari per davall dels 1,25
dòlars. L’eradicació de la pobresa extrema junt
amb la reducció de la pobresa relativa i de la
vulnerabilitat són el focus d’atenció principal de les
metes d’este Objectiu, requerix proporcionar un
accés universal i comprehensivo a servicis i
ingressos bàsics i a protecció social.

població està subalimentada. Una de les metes per
a aconseguir este objectiu de desenvolupament
sostenible residix a duplicar la productivitat agrícola
i els ingressos dels productors d’aliments en
xicoteta escala, en particular les dones, els pobles
indígenes, els agricultors familiars, els pastors i els
pescadors, entre altres coses per mitjà d’un accés
segur i equitatiu a les terres.
ODS 3: Garantir una vida sana i promoure el
benestar per a tots en totes les edats.
Encara que la mortalitat infantil s’ha reduït
dràsticament des de 1990 (cada dia moren 17.000
xiquets menys que fa 25 anys), més de sis milions

La Comunitat Valenciana és una de les regions,
segons l’Informe FOESSA de 2014, “amb major risc
de pobresa i exclusió social a Espanya, pel fet que
posseïx una de les rendes situades en el tram migbaix, ocupant l’octau lloc de rendes més baixes
iregistrant una taxa de pobresa i exclusió, del
31,7%”.

de xiquets continuen morint abans de complir els
cinc

anys

cada

any.

En

les

regions

en

desenvolupament les morts de dones durant el
part és encara 14 vegades major que en les regions
desenvolupades. En 2030 es vol haver aconseguit
una taxa mundial de mortalitat materna a menys
de 70 per cada 100.000 nascuts vius i la deixar la
mortalitat en 25 xiquets per cada 1.000 nascuts

ODS 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat
alimentària i la millora de la nutrició i promoure
l’agricultura sostenible.

vius.

En la Comunitat Valenciana, el 19 % de la
Un de cada persones en el món no té accés als
aliments necessaris per a dur a terme una vida
digna i saludable, la gran majoria, resident en
països en desenvolupament, on el 12,9% de la

ciutadania es troba afectada per l’exclusió de la
salut, reflectint-se fonamentalment en situacions
de privació i de dependència. De la mateixa
manera, en l’estudi s’afirma que en el 16 % de les
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llars hi ha problemes seriosos per a seguir els

tracta i l’explotació sexual, altres tipus d’explotació i

tractaments mèdics i per a assegurar-se una

pràctiques nocives, com el matrimoni infantil,

alimentació suficient i equilibrada en termes

precoç i forçat i la mutilació genital femenina que

nutricionals (13%) (FOESSA, 2014).

han de ser eradicades durant els pròxims 15 anys.

ODS 4: Garantir una educació inclusiva,
equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d’aprenentatge durant tota la vida per a tots.

En la Comunitat Valenciana acabar amb la violència
masclista contra les dones ha de ser un objectiu
transversal de les polítiques públiques.

58 milions de xiquets seguixen sense escolaritzar
en un món on la matriculació en primària en els
països en desenvolupament ha aconseguit el 90%.
La meta abastable és clara en la Resolució de
l’Assemblea: “Per a 2030, vetlar per que totes les
xiquetes i tots els xiquets acaben els cicles de
l’ensenyança primària i secundària, que ha de ser
gratuïta, equitativa i de qualitat i produir resultats
escolars pertinents i eficaços”.

ODS 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua
gestió sostenible i el sanejament per a tots.
En 2015 encara 884 milions de persones en tot el
món encara no tenen accés a l’aigua i el
sanejament. Aconseguir l’accés universal i equitatiu
a l’aigua potable a un preu assequible per a totes
les

persones

centra

este

objectiu

de

desenvolupament sostenible. Ampliar la cooperació
internacional i el suport a l’enfortiment de

És als Governs nacionals als que competix garantir
un sistema educatiu just, inclusiu i de qualitat que
oferisca les mateixes oportunitats per a tots i totes.

capacitats en els països en via de desenvolupament
en les activitats i programes relacionats amb l’aigua
i el sanejament, inclosa l’arreplega d’aigua de pluja,
la dessalinització, l’eficiència en l’ús de l’aigua, el

Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els
gèneres i empoderar a totes les dones i les
xiquetes.
La igualtat de gènere té un primer pas primordial a
posar punt final a tot tipus de discriminació contra
les dones i les xiquetes en el món, ací apareixen la

tractament d’aigües residuals, el reciclatge i les
tecnologies de reutilització per a 2030.

En el territori de la Comunitat suposa fomentar la
millora de la qualitat de l’aigua per mitjà de la
reducció

de

la

contaminació,

eliminant

els
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abocaments

de

Comunitat Valenciana, per a 2030, s’ha de garantir

perillosos,

l’accés universal a servicis d’energia assequibles,

augmentant el reciclatge i la reutilització segura,

confiables i moderns, i augmentar substancialment

així com millorar substancialment l’eficiència de

el percentatge de l’energia renovable en el conjunt

l’ús de l’aigua en tots els sectors i garantir la

de fonts d’energia.

productes

sostenibilitat

i

minimitzant

químics

de

i

les

l’alliberament

materials

extraccions

i

el

subministrament d’aigua dolça per a abordar
l’escassetat d’aigua per a 2030.

ODS 7: Garantir l’accés a una energia assequible,
segura, sostenible i moderna per a tots.
En l’actualitat, una de cada cinc persones encara
no té accés a l’electricitat moderna i 3 milions de
persones depenen de la biomassa tradicional, com
la fusta i els residus de plantes animals, per a
cuinar i per a la calefacció. Cap a dins de 15 anys el
percentatge de l’energia renovable en el conjunt
de fonts d’energia ha de pujar substancialment al
mateix temps que s’amplien la infraestructures i
milloren les tecnologies per a prestar servicis
d’energia moderns i sostenibles en tots en els
països en desenvolupament. Per a garantir accés
universal a electricitat assequible en 2030, és
necessari invertir en fonts d’energia neta, com la
solar, eòlica i termal.
L’increment de les llars que patixen pobresa
energètica ha anat en augment en estos últims
anys a la Comunitat Valenciana. Per això, des de la

ODS 8: Promoure el creixement econòmic
sostingut, inclusiu i sostenible, la plena ocupació i
productiu i el treball decent per a tots.
Segons dades de l’ONU, la desocupació mundial
va augmentar de 170 milions en 2007 a quasi 202
milions en 2012, dels quals al voltant de 75 milions
són dones i hòmens jóvens. Entre les metes
abastables en 2030 destaca la promoció de
polítiques orientades al desenvolupament que
recolzen les activitats productives, la creació
d’ocupació decent, l’emprenedoria, la creativitat i la
innovació.
En la Comunitat la consecució d’este Objectiu ha
de considerar:
Promoure

polítiques

orientades

al

desenvolupament sostenible que recolzen
les

activitats

d’ocupació

productives,

decent,

la

creació

l’emprenedoria,

la

creativitat i la innovació, per mitjà de la
diversificació, en sectors de major valor
afegit i el creixement de les microempresa,

Una Comunitat compromesa amb la Cooperació i
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
les xicotetes i mitjanes empreses per mitjà

adopció de tecnologies netes i ambientalment

de l’accés a servicis financers.

sanes i processos industrials.

Protegir els drets laborals i promoure un en-

ODS 10: Reduir la desigualtat en i entre els països.

torn de treball segur i protegit per a tots els
treballadors i treballadores, inclosos els tre-

A diferència d’altres dades, la desigualtat dels

balladors migrants, en particular les dones

ingressos va augmentar un 11% en els països en

migrants i les persones amb ocupacions pre-

desenvolupament entre 1990 i 2010, perjudicant

càries.

notablement el creixement i la reducció de la

Elaborar i posar en pràctica polítiques encaminades a promoure un turisme sostenible
que promoga la cultura i els productes locals.

pobresa. En el món que es planteja per a 2030 el
creixement dels ingressos del 40% més pobre de la
població ha de situar-se en una taxa superior a la
mitjana nacional, la qual cosa facilitarà la
potenciació i la promoció de la inclusió social,

Aplicar el Pacte Mundial per a l’Ocupació de

econòmica i política de totes les persones,

l’Organització Internacional del Treball.

independentment

de

la

seua

edat,

sexe,

discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació
ODS 9: Construir infraestructures resilientes,
promoure la industrialització inclusiva i sotenible
i fomentar la innovació.

econòmica o una altra condició.

En la Comunitat Valenciana “la progressiva reducció

La declaració final de l’Assemblea diu així:

del PIB per capita de la Comunitat Valenciana des

“Desenvolupar

fiables,

de l’any 2008, ha vingut acompanyada d’un

sostenibles, resilientes i de qualitat, incloses

increment de la desigualtat, desigualtat que ha

infraestructures regionals i transfrontereres, per a

crescut un 10,1% entre 2008 i 2012”. (FOESSA,

recolzar el desenvolupament econòmic i el

2014).

benestar

infraestructures

humà”. Per a 2.030,

millorar la

infraestructura i reconvertir les indústries, en la
Comunitat,

per a fer-les sostenibles, amb una

major eficiència en l’ús dels recursos i una major
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ODS 11: Aconseguir que les ciutats i els
assentaments humans siguen inclusius, segurs,
resilientes i sostenibles.

Aconseguir este objectiu en la Comunitat requerix
desenvolupar una governança urbana participativa,
responsable i eficaç on les mesures d’eficiència

En el 2030, les projeccions indiquen que quasi 60%

energètica

de la població mundial viuran en zones urbanes, a

transport, així com en la producció de béns i

més, un 95% de l’expansió urbana es produirà en

servicis i disseny de productes, poden al mateix

el món en desenvolupament.

temps

mitigar

existents
Les metes proposades se centren a assegurar

en

i

planeación

les

urbana,

preocupacions

fomentar

noves

edificis

i

ambientals
oportunitats

econòmiques i d’ocupació.

l’accés de totes les persones a vivendes i servicis
bàsics adequats, segurs i assequibles i en la millora
dels barris marginals.

ODS 12: Garantir modalitats de consum i
producció sostenibles.
La reducció

En la Comunitat Valenciana els reptes a afrontar
exigixen millors articulacions de les polítiques
locals en una lògica de resiliència urbana , ja que
les ciutats i àrees urbanes que millor aconseguixen
avançar en processos de sustentabilidad social i
urbana són les que aconseguixen combinar noves
aproximacions als problemes urbans ( com la
sostenibilitat

l’ocupació,

la

vivenda,

les

infraestructures, la seguretat, l’educació, inclusió
social...),

amb fórmules noves de govern

(governança multinivel, participació ciutadana...),
amb l’objectiu de totes les ciutats siguen
socialment incloents, econòmicament productives,
ambientalment sostenibles, segures, i resilientes
enfront del canvi climàtic i altres riscos.

a la mitat del deixalla mundial

d’aliments, tant en la producció de les collites com
en la distribució abans de l’any 2030 centrarà els
treballs per a la consecució d’este objectiu de
desenvolupament sostenible. Açò deixaria la xifra
en prop de 650.000 les tones d’aliments que
acabarien en els poals de fem (en l’actualitat la xifra
se situa en 1.300 milions de tones).
La Comunitat Valenciana ha de fer un ús molt més
eficient dels recursos naturals potenciant

una

economia circular basada en la reutilització i el
reciclatge, a partir d’accions dirigides reduir la
producció de residus, per mitjà de la minimització
del consum en la indústria i en la societat i
incrementar el reciclatge i la reutilització en l’àmbit
municipal, per a aconseguir la meta del 70% de
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residus municipals reciclatges i preparats per al seu

minimitzant els impactes sobre el medi ambient

reutilització en 2030. Així com limitar el deixalla

global.

d’aliments tant dels consumidors finals com en la
cadena de producció i comercialització.

ODS 14: Conservar i utilitzar en forma sostenible
els oceans, els mars i els recursos marins per al
desenvolupament sostenible.

Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per a
combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
Cada grau que augmenta la temperatura, la
producció

de

cereals

aproximadament

amb

es

reduïx

greus

un

5%

conseqüències,

En un planeta en què més de 3.000 milions de
persones depenen de la diversitat biològica marina
i costanera per a viure s’ha acordat que per a 2020
l’explotació pesquera i el fi a la pesca excessiva i la
pesca il·legal quede eficaçment regulada a nivell

sobretot en els països en via de desenvolupament.

global.
Per a combatre-ho, l’Assemblea General de l’ONU
reclama incorporar mesures relatives al canvi
climàtic en les polítiques, estratègies i plans

ODS 15: Promoure l’ús sostenible dels ecosistemes
terrestres, lluitar contra la desertificació, detindre
i invertir la degradació de les terres i frenar la
pèrdua de la diversitat biològica

nacionals. La mitigació del canvi climàtic requerix
millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat

La protecció de la diversitat biològica va a càrrec

humana i institucional en la planificació i gestió

dels boscos, que ocupen el 30% de la superfície

eficaç relacionades amb el canvi climàtic, per mitjà

terrestre. La degradació de la terra afecta 1.500

de la reducció de l’impacte i l’adopció de polítiques

milions de persones en tot el món. Des de l’ONU

energètiques,

Valenciana,

s’anomena a promoure la gestió sostenible de tots

adequades que s’orienten a un model energètic

els tipus de boscos, posar fi a la desforestació,

lliure d’emissions basat en l’eficiència energètica i

recuperar els boscos degradats i incrementar

en les energies renovables. Es tracta, perquè, de

l’aforestació i la reforestació a nivell mundial amb

millorar la qualitat de vida dels i les habitants de la

data límit limite l’any 2020.

a

la

Comunitat

Comunitat però retornant

amb una major

autosuficiència

i

econòmica

energètica

i
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ODS 16: Promoure societats pacífiques i inclusives
per al desenvolupament sostenible, facilitar
l’accés a la justícia per a tots i crear institucions
eficaces, responsables i inclusives a tots els
nivells.
Eradicar l’abús, l’explotació, la tracta i totes les
formes de violència i tortura contra els xiquets
centralitza este objectiu de desenvolupament
sostenible. Per a 2030, la comunitat internacional
ha de “reduir de manera significativa els corrents
financers i d’armes il·lícites, enfortir la recuperació
i devolució de béns robats i lluitar contra totes les
formes de delinqüència organitzada” segons

senda d’acord amb l’Agenda 2030 per al desenvolupament Sostenible, ja que ens trobem davant d’una
nova oportunitat, potser l’última, per a transformar
el nostre món. La universalitat de l’agenda obliga a
Espanya, i a la Comunitat, a complir amb estos objectius i amb les seues metes. a Agenda 2030 planteja per primera vegada un objectiu de reducció de
la desigualtat que tots els països han d’aconseguir i
que suposa que per a l’any 2030 un país com Espanya ha d’aconseguir que el 40% de la població
més pobra tinga més riquesa que el 10% de la població més rica. Espanya i, en particular, la Comuni-

arreplega la declaració final de la Cima.

tat també tenen el deure d’assegurar que els països
ODS 17: Enfortir els mitjans d’execució i
revitalitzar
l’Aliança
Mundial
per
al
Desenvolupament Sostenible.

en desenvolupament compten amb els recursos i
les polítiques que faciliten el compliment d’esta
Agenda, per la qual cosa ha de posar en marxa me-

L’últim objectiu de desenvolupament sostenible

sures per a lluitar contra la pobresa, la desigualtat i

recorda als països desenvolupar la necessitat que

per la sostenibilitat en els països en desenvolupa-

complisquen com calm els seus compromisos en

ment.

relació

amb

l’assistència

desenvolupament,

inclòs

oficial
el

per

al

compromís

Per la seua banda, una política pública de coopera-

d’aconseguir l’objectiu de destinar el 0,7 %. La

ció per al desenvolupament amb enfocament inte-

Comunitat Valenciana està obligada a contribuir a

gral ha d’incloure altres polítiques més enllà de la

la realització de l’Agenda 2030 en els països en

cooperació: educació, salut, comerç, agricultura,

desenvolupament des d’una posició d’acord amb la

pesca, migracions, canvi climàtic, energia, segure-

seua dimensió i nivell de desenvolupament.

tat, etc. Les intervencions en estos àmbits generen

Tot això suggerix que és necessari un compromís

un impacte en el desenvolupament dels països del

ferm per a situar a la Comunitat Valenciana en una

Sud i en la construcció d’una ciutadania global va-
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lenciana compromesa amb els Objectius de Desen-

L’Agenda2030 és un procés que requerix d’esforços

volupament Sostenible, i s’ha de poder aprofitar

combinats, tant de les administracions públiques

l’oportunitat de crear sinergies en benefici d’estos

valencianes com del sector privat i de les

països, d’acord amb el principi de coherència de

organitzacions de la societat civil que han

polítiques per al desenvolupament, que perseguix

d’apropiar-se

millorar l’impacte positiu de la política de coopera-

Desenvolupament Sostenible, i incorporara en les

ció i desenvolupament assegurant una vinculació

grans línies d’actuació que conformen l’Acord del

més estreta i coherent entre el conjunt de políti-

Botanic subscrit l’11 de juny de 2015.

d’estos

Objectius

de

ques públiques que incidixen en el desenvolupament, per a aconseguir l’eradicació de la pobresa i

En esta línia, és evident que l’aplicació de l’Agenda

la desigualtat, la igualtat de gènere, el desenvolu-

2030 precisa, com a element essencial, de la

pament humà i la sostenibilitat mediambiental.

implicació i col·laboració interdepartamental i
interinstitucional.

El que suposa anar més enllà de la simple gestió de
l’ajuda. Implica participar des d’una posició no

D’una

subalterna en el debat sobre l’impacte d’altres

horitzontals de coordinació i treball conjunt entre

polítiques en els nostres països socis, que

els diferents

fa

banda,

es

requerix

departaments

de

mecanismes

del Consell. Els

necessària una intensa labor de coordinació entre

desafiaments que planteja la nova Agenda 2030

polítiques i actors que, per a ser efectiva, necessita

han d’abordar-se des d’una visió integral d’un

liderar-se des d’una posició diferent de l’actual.

model renovat de desenvolupament sostenible.

Per la seua banda, des de la societat civil es
reclama

que

l’Agenda

2030

per

al

Desenvolupament Sostenible es traduïsca en
compromisos concrets i urgents per a la seua
posada en pràctica.

A més, es necessita la coordinació i generació de
sinergies entre polítiques públiques, tenint en
compte que la responsabilitat de la seua aplicació
correspon als distints nivells de govern en la
Comunitat, que promoguen i faciliten espais de
cooperació entre institucions i organitzacions de
distinta naturalesa, públiques i privades, en els que
cada una contribuïsca des de la seua especificitat i

Una Comunitat compromesa amb la Cooperació i
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
experiència per al disseny, en la consecució dels

desenvolupen polítiques de desenvolupament

Objectius de Desenvolupament Sostenible, per

sostenible que van més enllà de l’ajuda (beyond

mitjà de l’establiment d’espais de col·laboració

aid), no sols pel contingut de la política, sinó també

mútua.

per la inclusió del vessant d’aplicació en la
Comunitat.

Perquè l’Agenda 2030

de Desenvolupament

Sostenible siga eficaç són necessàries les aliances
entre les administracions públiques valencianes, el
sector privat i la societat civil. Estes aliances es
construïxen sobre la base de principis i valors, una
visió compartida i objectius comuns que prioritzen
a les persones i al planeta, i són necessàries a

Actuacions per al compliment de l’Objectius
de Desenvolupament Sostenible en la
Comunitat.
Compromisos de la Generalitat.
La Generalitat Valenciana es compromet a:

nivell mundial, nacional, autonòmic i local. Si bé és

Recolzar l’Agenda global emergent a nivell

el compromís de tots els actors el que fa possible

local i autonòmic per a incorporar les seues

aconseguir un desenvolupament sostenible, volem

polítiques públiques i programes l’Agenda

destacar que és

2030 i el compliment dels ODS

metes

dels

fonamental territorializar les

Objectius

de

Desenvolupament

Sostenible, a partir del paper fonamental que les
ciutats i els governs locals , a la Comunitat
Valenciana, han de jugar en les polítiques
públiques relacionades amb el desenvolupament
sostenible, equitatiu i incloent, que se centra en

Promoure i aplicar polítiques en favor del
desenvolupament sostenible.
Posar en marxa una estratègia autonòmica
per

a

la

territorialització

del

desenvolupament sostenible i adaptar-la a
una perspectiva global, basada en els ODS.

les persones i en les comunitats.
Promoure l’Educació per a la Ciutadanía
A més, la naturalesa dinàmica dels desafiaments
de desenvolupament sostenible precisa d’una
Administració Autonòmica amb capacitat de canvi i

Global.
Promoure aliances de col·laboració per al
desenvolupament sostenible.

innovació, atenta a les transformacions dels
contextos externs, promotores d’espais en què es

Donar suport a les activitats i/o iniciatives
que a través de la Xarxa Espanyola per al

Una Comunitat compromesa amb la Cooperació i
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
Desenvolupament Sostenible es duguen a

institucionals, exigix uns coneixements addicionals

terme a la Comunitat Valenciana.

dels responsables polítics sobre els principis bàsics

Creació d’un Fòrum per a intercanvi

del que significa el compliment de l’Agenda 2030
per al desenvolupament Sostenible, en especial

d’experiències.

referència des de i per al municipalismo.
Informar

través

de

la

seua

pàgina
Involucrar a les Organitzacions socials

corporativa sobre aquelles notícies o actes
d’interés vinculats a ambdós parts.

Aliança de la Generalitat amb 17 ONGDs per a
l’elaboració de guies sobre cada un dels Objectius

La Generalitat aborda el compliment dels Objectius

de Desenvolupament Sostenible dirigida a la

de Desenvolupament Sostenible en el marc de

sensibilització, formació de responsables polítics

l’Agenda 2030, per mitjà de la implementació de

dels governs locals per a la promoció de l’Agenda

polítiques i en tres vectors d’actuació:

2030

i

els

de

Desenvolupament

Sostenible,

Informar

amb

Sensibilitzar

l’objectiu

conceptuals
Comprometre
Els

Objectius

i

de

proporcionar

ferramentes

recursos

metodològiques

bàsiques, útils i capaços en relació a l’aplicació de

tres vectors d’actuació des de la

Generalitat:

l’Agenda 2030.
Coordinació nacional i internacional

Informar
Formació i assistència tècnica per a

Aliança de la Generalitat amb les

responsables

Nacions Unides per a

polítics

administracions locals

de

les

a la Comunitat

informatives que aborden la incorporació dels

Desenvolupament
La gestió de les polítiques de cooperació i

compromisos,

l’elaboració de guies

enfocaments transversals en els Objectius de

Valenciana.

desenvolupament

Agències de

sostenible,
pràctiques

i

els

seus

competències

Sostenible,

dirigides

els

responsables polítics dels governs locals, d’acord
amb les tres dimensions de sostenibilitat: social,
mediambiental i econòmica.

Una Comunitat compromesa amb la Cooperació i
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
Formació en línia sobre els Objectius de

Universitats Públiques Valencianes que promoguen

Desenvolupament Sostenible i l’Agenda

que redunden en la millora de la cooperació al

2030 dirigit a empleats/as públics/as en el

desenvolupament valenciana.

marc del Pla de Formació Anual de l’IVAP.

Formació del professorat universitari en educació i

Dirigit especialment al personal de l’administració
local i de la Generalitat, amb la meta de donar a
conéixer una perspectiva integral de l’aplicació de
la nova Agenda 2030 en les polítiques i programes
públics, els principals exponents de les quals són
els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

investigació per al Desenvolupament en el marc
dels ODS.

Creació d’un Massive Open OnLine Course (MOOC)
sobre Reptes dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible.

Sensibilitzar

Universitat d'Estiu en 2016
Amb l’objectiu de fomentar el debat i la reflexió
per mitjà de ponències i classes magistrals sobre
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible ,
i en particular quant a l’anàlisi de la coherència de
polítiques

davant dels reptes polítics i el

compromís

global

necessaris

per

Establir una Estratègia sectorial en matèria
d’Educació per al Desenvolupament en els Centres
Educatius des d’un enfocament de ciutadania
global.

al

desenvolupament sostenible i l’eradicació mundial
de la pobresa.

Desenvolupament de Recursos educatius i
posada a disposició del professorat a través
de

Formació i investigació en l’àmbit dels

la

Plataforma:

http://mestreacasa.gva.es/web/

ODS des de les Universitats Públiques

Catàleg de recursos didàctics de l’ONGDs

Valencianes.

valencianes.

Promoció de línies i equips d’investigació en

En ell s’arrepleguen els materials i propostes

cooperació al desenvolupament i la millora de

didàctiques elaborats per les ONGDs membre de la

l’eficàcia de la intervencions, per mitjà de l’impuls

CVONGD, ordenats segons l’edat dels grups

de grups d’investigació per àmbits específics en les

destinataris, de manera que es poden consultar

Una Comunitat compromesa amb la Cooperació i
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
materials dirigits a Educació Infantil, a Educació

Xarxa Valenciana

Primària i a Educació Secundària, Batxillerat i Cicles

Ciutadania Global”

Formatius. La busca es completa atenent a la
temàtica que es desitja treballar.

S’elaboraran, per a estar disponibles en la pàgina
de

la

Conselleria

de

Amb l’objectiu de potenciar l’Educació per al
Desenvolupament Sostenible com a eix transversal

Recursos formatius en relació als ODS.

web

“d’Escoles per una

Transparència,

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació,
Píndoles Formatives com a xicotetes unitats
d’informació que impliquen una anàlisi profunda
del contingut de cada ODS.

en educació infantil, primària, ESO, Batxillerat i
Cicles Formatius en els centres educatius sostinguts
amb fons públics a la Comunitat Valenciana.

Facilitar com a formació permanent i suport tècnic
del professorat:
a) Establir una línia de formació permanent del
professorat

sobre

educació

per

al

Programa en matèria d’Educació per al

desenvolupament i solidaritat, i transversalitat de la

Desenvolupament en els Centres Educatius

mateixa en la curricula educativa.

des d’un enfocament de ciutadania global.

b) Implantar el programa “Escoles per una

L’objectiu general de la intervenció és

Ciutadania Global” en els centres educatius públics

contribuir a la innovació i a la qualitat

de la Comunitat Valenciana, a fi de promoure en

l’impactei l’abast de les accions d’Educació

l’alumnat una ciutadania global, encaminada a ser

per al Desenvolupament en l’àmbit formal

conscients de les causes que generen desigualtats i

que es desenvolupen a la Comunitat

pobresa i com les nostres accions i estils de vida

Valenciana, a través de la formulació d’una

contribuïxen o no a possibles alternatives de

Estratègia d’Educació per una Ciutadania

solució

Global, en l’àmbit de l’educació formal, a la

Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Comunitat Valenciana. Valenciana.

en

el

marc

dels

Objectius

de

Una Comunitat compromesa amb la Cooperació i
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
Programa

Cultural

a

la

Comunitat

Nou Pla Director de la Cooperació i l'Agenda

Valenciana en l’àmbit de difusió dels ODS

2030 a la Comunitat Valenciana 2017-2021.

Exposició artística en municipis de la Comunitat:

Creació de la Comissió Interdepartamental per

Il·lustracions sobre els 17 Objectius de l’Agenda

a l’Agenda 2030.

2030 de Desenvolupament Sostenible.
La Comissió Interdepartamental per a
Comprometre

l’Agenda

2030 com a òrgan tècnic de l’Administració de la

Impulsar una acció coordinada i coherent

Generalitat, adscrita a la conselleria competent en
matèria de cooperació al desenvolupament, amb la

del Consell.

finalitat d’assegurar la informació, la coordinació, la
Alt Consell Consultiu per a l’Agenda 2030

coherència i la complementarietat de l’activitat de

de la Generalitat,

l’Administració de la Generalitat en l’àmbit de la

Com a òrgan col·legiat consultiu i de participació

cooperació al desenvolupament,

institucional de la Generalitat, adscrit a la

realitzar el seguiment de les polítiques del Consell

Presidència que té com a finalitat transmetre al

per

President de la Generalitat i a altres òrgans de la

Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

a

la

consecució

dels

i

alinear i

Objectius

de

institució autonòmica les propostes, suggeriments
i recomanacions que puguen coadjuvar al disseny
de

la

planificació

autonòmica

en

estratègica

matèria

dels

de

l’agenda

Objectius

de

Desenvolupament Sostenible , i a la definició de les
línies prioritàries d’actuació de les mateixa en totes
aquelles qüestions relacionades amb l’Agenda
2030.

Impulsar Aliances pel Desenvolupament
Sostenible a la Comunitat Valenciana per a
la

consecució

de

l’Agenda

2030

de

Desenvolupament Sostenible .
Perquè l’Agenda 2030

de Desenvolupament

Sostenible siga eficaç són necessàries les aliances
entre les administracions públiques valencianes, el
sector privat i la societat civil. Estes aliances es

Nova Llei de Cooperació i Desenvolupament
Sostenible de la Comunitat Valenciana.

construïxen sobre la base de principis i valors, una
visió compartida i objectius comuns que prioritzen

Una Comunitat compromesa amb la Cooperació i
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
a les persones i al planeta, i són necessàries a

Sostenible, per a generar sinergies de

nivell mundial, regional, nacional i local.

comunicació
Sesarrollo

Si bé és el compromís de tots els actors el que fa
possible

aconseguir

un

desenvolupament

sobre

els

Sostenible

Objectius
aprovats

de
per

l’Assemblea General de Nacions Unides el
25 de setembre de 2015.

sostenible, volem destacar que és fonamental
territorializar

les

metes

dels

Objectius

de

Desenvolupament Sostenible, a partir del paper

El present acord té per objecte la col·laboració

fonamental que les ciutats, a la Comunitat

entre la Generalitat i Xarxa Espanyola per al

Valenciana, han de jugar en les polítiques

Desenvolupament Sostenible en favor de la finalitat

públiques relacionades amb el desenvolupament

comuna d’aconseguir una major sensibilització i

sostenible, equitatiu i incloent, que se centra en

comunicació a la societat valenciana sobre els nous

les persones i en les comunitats.

Objectius de Desenvolupament Sostenible, que es
concrete en la realització d’activitats relacionades

El Consell va aprovar en el seu Ple de 15 de gener
de 2016 la creació d’una Aliança de Ciutats pel

amb la difusió, informació i coneixement sobre
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Desenvolupament Sostenible, la creació de la qual
correspondrà a la direcció general de Cooperació i
Solidaritat,

que

contempla

una

campanya

d’informació i sensibilització en els 17 municipis
més poblats de la Comunitat per a acostar els
Objectius de Desenvolupament Sostenible a tots

Acord marc de col·laboració entre la
conselleria

de

Responsabilitat

Social,

Participació

i

Cooperació i la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies (FVMP) per a
promoure

els valencians i valencianes.

Transparència,

de

l’Aliança

Desenvolupament

Ciutats

Sostenible

en

pel
la

Acord marc de col·laboració entre la

Comunitat.L’objectiu de l’Acord és establir

Generalitat, a través de la conselleria de

un marc institucional de cooperació i

Transparència,

Social,

col·laboració per a la realització d’activitats

Participació i Cooperació, i la Xarxa

relacionades amb la difusió i informació de

Espanyola

l’Agenda

per

Responsabilitat

al

Desenvolupament

2030

de

Desenvolupament

Una Comunitat compromesa amb la Cooperació i
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
Sostenible en l’àmbit d’actuació de les

i participatius, i el bon govern en tots els àmbits del

administracions locals a la Comunitat

desenvolupament

Valenciana, amb l’objectiu de promoure i

incloent.L’Aliançade Ciutats pel Desenvolupament

afavorix

pel

Sostenible està integrada pels 17 municipis més

la

poblats de la Comunitat per a acostar els Objectius

l’Aliança

desenvolupament

de

Ciutats

Sostenible

en

sostenible,

de

les

el

valencians i valencianes. Cada municipi apadrina la

el

consecució d’un ODS, propiciant el reforç de la dita

desenvolupament sostenible, equitatiu i

Aliança amb la participació i col·laboració d’una

incloent en el seu municipi.

Universitat Pública Valenciana i una ONGD per a

desafiament

associades
de

d’abordar
promoure

Sostenible

a

tots

i

Comunitat per mitjà del compromís de totes
ciutats

desenvolupament

equitatiu

els

aplicació de polítiques municipals favorables a la
consecució de cada Objectiu de l’Agenda 2030 de
Aliança de ciutats i governs locals pel

Desenvolupament Sostenible a la Comunitat

Desenvolupament

Valenciana.

Sostenible

en

la

Comunitat.
El Ple del Consell del divendres 15 de gener de
2016 va aprovar la creació de l’Aliança de Ciutats

Aliances de les Universitats Públiques
Valencianes en l’àmbit dels ODS.

pel Desenvolupament Sostenible, la posada de la

Intervencions centrades en el treball conjunt amb

qual en marxa correspon a la direcció general de

entitats locals i organitzacions de la societat civil, el

Cooperació i Solidaritat.L’Aliançade Ciutats pel

sector privat, agents socials i les institucions

Desenvolupament Sostenible respon a la voluntat

educatives, basades en l’intercanvi i la reciprocitat,

del Govern del Botànic de difondre i traslladar a

i en la transferència de coneixement, que tinguen

nivell local la importància de comprometre’s amb

com a finalitat el

els Objectius de Desenvolupament Sostenible

capacitats necessàries per a la consecució dels

( ODS)Té. com a objectiu i missió implicar als

Objectius de Desenvolupament Sostenible, en cada

pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana en la

un dels municipis valencians on s’està intervenint.

informació, difusió, sensibilització i compromís dels
ODS, promovent l’adopció d’enfocaments integrals

promoure i impulsar les

Una Comunitat compromesa amb la Cooperació i
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
Aliances

Público-Privada

per

a

la

consecució dels ODS en la Comunitat.

Proporcionar ferramentes i informació a les
organitzacions sindicals més representatives per a
alinear estratègies per a la consecució dels ODS i

És necessari considerar la participació del sector
privat, i en particular en el marc de la
Responsabilitat

Social

Empresarial,

en

la

en particular l’Objectiu 8: Promoure el creixement
econòmic inclusiu i sostenible, l’ocupació i el treball
decent per a tots.

col·laboració amb la Generalitat en el foment de la
cooperació per al desenvolupament i en la

Avaluar i retre comptes en matèria de

consecució dels Objectius de Desenvolupament

compliment

Sostenible, per mitjà de l’establiment d’espais de

Desenvolupament Sostenible.

els

Objectius

de

col·laboració mútua, així com en el marc de la
figura de les “Aliances publicoprivades per al

Acord de 25 de setembre de 2015, del Consell, pel

desenvolupament”.

que comanda a la direcció general de Cooperació i
Solidaritat, de la Conselleria de Transparència,

Integrar en l’empresa els Objectius de

Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, la

Desenvolupament

FÒRUM:

creació i lideratge d’un grup de treball amb

Com integrar en l’empresa els Objectius de

l’objectiu d’alinear difondre i avaluar les polítiques

Desenvolupament Sostenible?.

del Consell per a la consecució dels Objectius de

Sostenible.

Desenvolupament Sostenible (DOCV núm 7626 de
Proporcionar ferramentes i informació a les

de 30.09.2015).

empreses per a alinear, mesurar i gestionar les
seues estratègies i la seua contribució a la

A partir d’este moment és molta la

consecució dels ODS.

realitzar amb relació a aconseguir una verdadera

tasca per

convergència entre les política públiques de
Integrar en l’acció sindical els Objectius de

cooperació

Desenvolupament Sostenible, en particular

econòmiques i les socials, per a fer verdaderament

l’Objectiu 8. FÒRUM Objectiu #8: Treball

operatiu el desenvolupament sostenible des de la

decent i creixement econòmic.

Generalitat. Com fer operatius els criteris de

i

solidaritat,

ambientals,

les

sostenibilitat econòmica, ambiental i social dins

Una Comunitat compromesa amb la Cooperació i
l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible
dels distints àmbits de les polítiques públiques en
la

Comunitat

constituïx

precisament

el

desafiament més important que enfrontem a
partir de l’aplicació de l’Agenda 2030. Este
desafiament implica una tasca activa de creació,
enfortiment i reinvenció d’institucions públiques,
agents socials, sector privat i societat civil,
d’enfortint de les aliances i de construcció d’acords
polítics sobre el nivell, composició i tendència de la
despesa pública en relació als Objectius de
Desenvolupament

Compartits,

junt

desenvolupament

de

esquemes

millors

amb

el
de

transparència, avaluació i rendició de comptes de
la gestió pública, dins de la quin destaquen els
relatius a la gestió econòmica, social i ambiental.

