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Com és l’Agenda 2030 de Barcelona? 

1. Rigorosa 

2. Expansiva  

3. Agosarada 

4. Transversal 

5. Transparent 

6. Compromesa (amb l’acció) 



Impactes de l’Agenda 2030 de Barcelona 

Transparència i rendició de comptes 



...també online 



Impactes de l’Agenda 2030 de Barcelona 

Alineament de l’acció i dels pressupostos 



Impactes de l’Agenda 2030 de Barcelona 

compartir els grans objectius i l’horitzó temporal 



Impactes de l’Agenda 2030 de Barcelona 

Sistematitzar la rendició de comptes de l’Ajuntament 



Impactes de l’Agenda 2030 de Barcelona 

Projectar-se al món des del lideratge municipalista 

 Cooperació amb IGES i amb UNDESA. Barcelona és un dels referents 

mundials en “Voluntary Local Reviews” 

 Cooperació amb ciutats llatinoamericanes. Projecte finalista als 

PLATFORMAwards 

 Projecte amb Brussel·les i Montreal sobre indicadors de benestar urbà 



Situació dels ODS a la Barcelona que surt de la 

pandèmia, a través de 20 gràfics reveladors 











































Conclusions preliminars 

1. La pandèmia amb impactes desiguals sobre els àmbits de la vida de la 

ciutat. 

2. Es fa evident la relació negativa entre l’activitat econòmica i l’estat del 

medi ambient. 

3. Ràpida recuperació dels nivells prepandèmics en l’economia i, sobretot, 

en el treball (quanti i quali). 

4. Recuperació no tan ràpida en el benestar i la cohesió social. Salut i 

educació han retrocedit. 

5. Fenòmens socials que van baixar molt i no han remuntat: la criminalitat, 

el compromís cívic... 

6. En la governança, discrepància entre resultats dels indicadors objectius i 

dels subjectius. 

7. Molts indicadors que evolucionen positivament són massa continuistes 

com per assolir la fita 2030. 



Usos i límits de l’informe 

En un escenari complex i dinàmic, l’Agenda 2030 pot funcionar bé 

com a sistema d’alerta i de priorització, per a l’Ajuntament i per a 

altres actors de la ciutat, però... 

1. Els indicadors procedeixen de fonts molt diverses i són diversos 

els seus ritmes d’actualització. (P.ex. Els indicadors econòmics arriben 

abans i són més precisos que els socials). 

2. Molts indicadors no són comparables, perquè Barcelona genera 

dades que altres ciutats i territoris no tenen.  

3. Tot i comptar amb més de 200 indicadors, la realitat social és 

massa complexa com per poder ser descrita únicament amb dades 

numèriques. Un coneixement aprofundit demana més coses. 

4. Des de l’any 2015 l’escenari ha canviat, a totes les escales. Per 

això, arribats a l’equador de l’Agenda 2030, les seves fites ODS 

s’haurien de revalidar o readaptar. 



Gràcies per la vostra atenció! 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030  
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