
L’Agenda 2030 és la revolució necessària per 
a la dignitat humana i la salut planetària al 
segle xxi. Per assolir-la, institucions, empreses i 
agents socials hem de transitar, conjuntament i 
a bon ritme, per la ruta marcada pels objectius 
de desenvolupament sostenible. 

Des de l’Ajuntament hem adaptat aquesta agen-
da a la complexa realitat de Barcelona, que té 
reptes enormes i somnis no menors. Perquè 
la Barcelona sostenible ha de ser un espai 
d’oportunitats i de qualitat de vida, amarat 
d’un dinamisme creatiu i compromès, punta de 
llança d’aquesta transformació global.

En aquest context us convidem a participar 
en una trobada amb la teoria i la pràctica del 
desenvolupament sostenible. Durant dos dies 
hi discutirem idees i hi presentarem evidències 
per construir i compartir una visió de l’estat dels 
ODS a Barcelona. 

Les jornades s’obriran amb una reflexió teòrica, 
d’abast ampli, sobre el rol de les ciutats en l’as-
soliment dels ODS, mentre que la presentació 
del segon informe anual de l’Agenda 2030 de 
Barcelona il·lustrarà amb dades ben concretes 
com és aquesta implicació i quina és la situa-
ció de les nombroses fites assumides. D’altra 
banda, els debats conduïts pel Consell Acadè-
mic Assessor aportaran profunditat en qüestions 
clau del desenvolupament econòmic, social i 
mediambiental, i paral·lelament es presentaran 
iniciatives i projectes pensats per avançar en 
aquestes tres dimensions. 

Es pretén, en definitiva, aportar una mirada in-
tegral i alhora precisa del tema, que inclourà 
avenços, dificultats, contradiccions i també ex-
periències d’èxit, valuoses per a l’aprenentatge i 
l’emulació. Les dades i la reflexió han d’ajudar a 
prendre millors decisions polítiques en la transi-
ció cap a una Barcelona veritablement sosteni-
ble, però també resulta urgent estimular l’acció, 
concertada i eficaç, a tots els nivells i tots els 
punts de la ciutat. 

Per això les jornades es clouran amb la presen-
tació dels premis Agenda 2030 de Barcelona, 
una iniciativa per identificar i reconèixer les pràc-
tiques que es duguin a terme des dels diversos 
sectors —educatiu, associatiu, empresarial, co-
municatiu— de la ciutat.

Ens fa il·lusió que aquesta trobada sigui presen-
cial i en un espai que prefigura la Barcelona sos-
tenible a la qual aspirem. Perquè Ca l’Alier és 
recuperació intel·ligent de patrimoni, eficiència 
energètica i innovació per a la societat digital.

Us hi esperem! 

1 i 2 de desembre
Ca l’Alier - Carrer de Pere IV, 362
Inscriu-te i participa!
barcelona.cat/futursostenible
#BCNfutursostenible 

Barcelona
Futur Sostenible
I Jornades de l’Agenda 2030



Programa

10.00-10.30 h
Benvinguda i presentació
A càrrec de Miquel Rodríguez Planas, 
comissionat de l’Agenda 2030  
de l’Ajuntament de Barcelona

10.30-11.30 h
Conferència: Les ciutats 
enfront del repte de l’Agenda 
2030 
A càrrec de Julio Lumbreras, professor 
associat a l’Escola Superior d’Enginyeria 
Industrial de la Universitat Politècnica de 
Madrid —UPM—, director de la UPM per 
a l’Amèrica del Nord, investigador convidat 
a l’Escola de Salut Pública Chan de 
Harvard i membre del comitè executiu de la 
missió europea sobre ciutats intel·ligents i 
climàticament neutres.

11.30-12.00 h
Pausa - cafè

12.00-13.00 h
Els ODS i la diversificació 
econòmica de Barcelona
Conduït per Xavier Vives (IESE), amb les 
intervencions següents:
·  Teresa Garcia-Milà (UPF)
·  Lluís Torner (UPC)

13.00-14.00 h
Aproximació i compromís  
de les empreses amb 
l’Agenda 2030
·   BCN+B. La transformació empresarial 

vinculada a l’Agenda 2030 
Pablo Sánchez, director executiu de B 
Lab Spain

·   Què significa i què implica ser una 
empresa B Corp 
Emma Rué, consultora gerent i 
responsable B Corp de D’Aleph

·   Estudi sobre la pime i els ODS a la ciutat 
de Barcelona 
Moisès Bonal, Responsable d’Estudis de 
PIMEC

·   Accions per a l’Agenda 2030 del 
Consorci de la Zona Franca de Barcelona

 Pere Navarro, delegat del CZFB

Ho modera: Miquel Rodríguez Planas, 
comissionat d’Agenda 2030 de l’Ajuntament 
de Barcelona

14.00-15.00 h
Dinar

15.00-16.00 h
Els ODS i el canvi climàtic  
a Barcelona  
Conduït per Marta Estrada (CSIC),  
amb les intervencions següents:

·  Hannah Abdullah (CIDOB)
·  Isabel Pont (UAB)
·  Pedro Díez (UPC)
·  Rafael Vilasanjuan (ISGlobal)

16.00-17.00 h
Pràctiques innovadores per a 
l’Agenda 2030 mediambiental
·   Projectes de renaturalització amb 

voluntariat ambiental (Xarxa per a la 
Conservació de la Natura) 
Anna Parisi, responsable de participació

·   Abordant el repte dels envasos d’un sol 
ús a la restauració (Flax & Kale)

 Mar Barri, responsable de Qualitat i 
Sostenibilitat 

·   Projecte Agroparc (Ametller Origen)
 Marta Angerri, directora de Finançament 

Europeu i Afers Públics, Sostenibilitat i RSC
·   Mobiliari sostenible (Hannun) 

Maurici Badia, fundador i Chief Cultural 
Officer

Ho modera: Ramon Canal, director del 
Gabinet Tècnic de Programació (Ajuntament 
de Barcelona)

10.00-10.45 h
Seguiment i avaluació  
dels avenços
Presentació de l’Informe anual de l’Agenda 
2030 de Barcelona (VLR 2021) i de 
Barcelona Open SDG (l’Agenda 2030 en 
línia)
·   Miquel Rodríguez Planas, comissionat 

de l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de 
Barcelona

·   Carlos Illán, consultor de la Red Española 
de Desarrollo Sostenible

10.45-11.45 h
Els ODS i la desigualtat social 
a Barcelona 
Conduït per Alícia Adserà (Princeton Univ.), 
amb la intervenció següent:
·   Xavier Ramos (UAB)

11.45-12.00 h
Pausa - cafè

12.00-13.00 h
Pràctiques innovadores  
per a l’Agenda 2030 social
·   Projecte Moda Re- (Caritas i Fundació 

Formació i Treball) 
Albert Alberich, director de Moda Re- 

·   Decàleg d’eixos i propostes de les 
persones grans davant la covid-19 
(Consell de la Gent Gran de Barcelona) 
Mercè Mas, membre del Consell

·   Arquitectura amb impacte social (Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya) 
Guim Costa, vicedegà del COAC

·   Xarxa Agenda 2030 de Sarrià (Associació 
de Veïns de Sarrià) 
Eva Ceano, presidenta de l’AV Sarrià

Ho modera: Ramon Canal, director del 
Gabinet Tècnic de Programació (Ajuntament 
de Barcelona)

13.00-13.45 h
Presentació de la 
convocatòria dels primers 
premis Agenda 2030  
de Barcelona
A càrrec de les persones següents:
·   Àngel Castiñeira, professor d’ESADE  

i membre del jurat dels premis
·   Mònica Bonafonte, directora general del 

Foment de les Arts i el Disseny (FAD)
·   Agnès Aran, directora creativa de 

l’agència COCU
·   Ana Mir, dissenyadora i co-fundadora 

d’Emiliana Design 
·   Laia Bonet, tercera tinent d’alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona

13.45-14.00 h

Cloenda

14.15 - 15.30 h
Dinar

Dijous, 2 de desembre

Dimecres, 1 de desembre


