27 octubre 2020

Barcelona fixa en l’Agenda 2030 els principals
objectius socials, econòmics i ambientals de la
ciutat a deu anys vista
»

L’Ajuntament de Barcelona adapta l’Agenda 2030 Barcelona a la nova realitat de la
pandèmia i l’utilitza com a full de ruta per sortir reforçats de la crisi generada per
la Covid-19

»

Barcelona es marca
objectiu aconseguir que
més
de
l’energia
consumida
sigui
renovable

»

Es proposa reduir la proporció de
persones en risc de pobresa o
exclusió a menys del 15%

»

Barcelona aposta per garantir un
accés
universal
a
Internet
assequible i de qualitat

»

Aspira a ser una de les cinc
primers ciutats europees en
ciència i innovació

»

Fer desaparèixer la bretxa salarial
de gènere és una altra de les fites
a deu anys vista

»

El
document
sencer
es
pot
consultar
en
aquest
enllaç:
https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/sites/default/files/2020-10/Informe
Agenda 2030 Barcelona Fites i Indicadors clau Plenari 27102030.pdf
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com a
el 50% o
elèctrica
d’origen
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L’Ajuntament de Barcelona presentarà al Consell Plenari del 30 d’octubre l’informe L’Agenda
2030 de Barcelona: Fites i indicadors clau que aterra i concreta els disset objectius socials,
econòmics i ambientals i les 139 fites concretes que s’ha marcat la ciutat per complir, d’aquí a
deu anys, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. En aquest
document estratègic, a deu anys vista, l’Ajuntament i la ciutat de Barcelona plasmen el seu full
de ruta per sortir de la crisi post Covid i garantir un futur sostenible.
El procés de concreció i localització de fites ha implicat adaptar a la realitat local i metropolitana
el 82% dels objectius i definir, a la vegada, un conjunt detallat de més de 200 indicadors per
controlar la implementació d’aquest full de ruta local. L’Ajuntament ha impulsat l’adaptació de
les fites a nivell de ciutat però en la majoria de casos l’èxit només s’assolirà amb la complicitat i
establint aliances amb agents de la ciutat.
La pandèmia de la Covid-19 ha fet encara més evident la necessitat i la urgència d’assolir els
objectius fixats a deu anys vista. L’Agenda 2030 Barcelona és el full de ruta que marca el camí
per sortir reforçats de la crisi sanitària, social, econòmica i ambiental que estem patint i garantir
un futur sostenible. El virus ha motivat una crida a la acció per emprendre transformacions
profundes en la forma en què funciona la ciutat, les nostres societats i en la nostra relació amb
el Planeta. A mitjà i llarg termini, el que mostra la pandèmia és que l'Agenda 2030 i la seva visió
d'inclusió, sostenibilitat i justícia continuen sent el full de ruta adequat per a la recuperació.
El compromís de la ciutat de Barcelona amb Agenda 2030 va quedar explicitat al Plenari del 30
de setembre de 2019 amb una declaració institucional subscrita per tots els grups. Per
concretar-lo i adaptar-lo a la realitat barcelonina, una Comissió transversal a nivell gerencial ha
elaborat aquest document que uneix rigor tècnic i compromís polític i que va alineat amb el Pla
d’Actuació Municipal (PAM) i el Pla d’Inversions Municipal (PIM).
Localitzar l’Agenda 2030 a nivell de ciutat i quantificar les fites, com ha fet Barcelona, és un
treball inèdit fins ara a nivell local. Aquesta capacitat de concreció ha estat reconeguda per la
Red Espanyola de Desarrollo Sostenible que en el seu informe de valoració de la localització
apunta que “la proposta de Barcelona es pionera entre las ciudades españolas – y quizás en el
entorno europeo – por el nivel de ambición y complejidad del ejercicio planteado”. Per a cada
un dels indicadors clau localitzats, l’Agenda 2030 Barcelona aporta l’origen de l’indicador, la
font de les dades, el valor de referència de l’indicador (en l’any 2015, inici de l’Agenda 2030), la
fita operativa i el valor desitjat per a l’any 2030.
La localització de les fites de Barcelona ha estat validada pel Consell Acadèmic Assessor, que
agrupa personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit acadèmic. Ara, a banda del Consell
Assessor, es crearà una taula de seguiment amb actors de la ciutat per impulsar la seva
consecució.
El document sencer amb tots els objectius i fites es pot consultar en aquest enllaç.
https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/sites/default/files/2020-10/Informe Agenda 2030
Barcelona Fites i Indicadors clau Plenari 27102030.pdf
Llistem alguns exemples concrets que dibuixen la Barcelona desitjada a 10 anys vista.
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Un plat a taula per a tothom

2.1 Per al 2030 que ningú pateixi gana ni malnutrició a Barcelona
Fita operativa: Reduir la prevalença de la privació alimentària a menys del 0,5% de la
població

Atenció sanitària de qualitat per a tothom

3.3 Per al 2030 reduir a la meitat l’afectació de les malalties infeccioses
Fita operativa: Situar la taxa de mortalitat derivada de malalties infeccioses i
parasitàries per sota de 8 i la seva taxa de morbiditat per sota d’un valor per
determinar

Plena igualtat de gènere

5.2. Per al 2030 eradicar la violència masclista a Barcelona
Fita operativa: Situar la taxa anual de prevalença de la violència masclista per sota
del 5% i el nombre de feminicidis a zero
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Vincles contra la soledat

10.2. Per al 2030 promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les
persones
Fita operativa: Reduir la proporció de persones en risc de pobresa o exclusió a
menys del 15% i situar la percepció o sentiment de soledat per sota del 6%,
considerant l’afectació específica a la població major de 64 anys i a la població jove

Economia amb retorn social

8.5. Per al 2030, una disminució radical de l’atur, la pobresa laboral i la bretxa salarial
de gènere, i un esforç redoblat per la inclusió laboral de les persones amb
discapacitat
Fita operativa: Situar l’atur registrat per sota de les 70.000 persones, situar la taxa de
pobresa laboral per sota del 10%, situar la bretxa salarial de gènere a zero; i
aconseguir que més de 1.000 persones amb discapacitat siguin contractades cada
any per la Xarxa Barcelona per la Inclusió Laboral

Viure en un entorn més saludable

11.7. Pel 2030, un espai públic més verd, més segur i més jugable
Fita operativa: Crear 160 hectàrees més de verd públic a Barcelona (1m2 més per
habitant), prioritzant els llocs amb més dèficit, situar l’índex de qualitat de l’espai
públic per sobre de 7 i assolir les 10 fites del Pla del joc a l’espai públic
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Aigua neta, aigua per a tothom

6.4. Per al 2030 assolir un consum d’aigua potable domèstica sostenible, gràcies a
mesures d’eficiència i estalvi
Fita operativa: Situar el consum d’aigua potable domèstica per sota dels 100
litres/habitant/dia i el consum urbà d’aigua per sota dels 150 litres/habitant/dia

-plàstic +reciclatge

12.5. Per al 2030, un salt significatiu en la reducció i el reciclatge de residus
Fita operativa: Aconseguir reduir la generació de residus sòlids urbans a menys de
1,20 kg per habitant i dia i una taxa de reciclatge de més d’un 65% dels residus
recollits

Aire net i energia renovable

7.2. Per al 2030, un salt exponencial en el consum i en la producció local d’energia
renovable
Fita operativa: Aconseguir que el 50% o més de l’energia consumida sigui d’origen
renovable i que el 15% o més de l’energia consumida sigui renovable de producció
local.
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Aliances per complir l’Agenda

17.17. Crear un fons Públic-Privat per l’impuls de l’Agenda 2030 a Barcelona
Fita operativa: Aconseguir la creació, dotació i aplicació en projectes d’un fons PúblicPrivat per l’impuls de l’Agenda 2030 a Barcelona

Transició digital justa

9.c. Garantir un accés universal a Internet assequible i de qualitat
Fita operativa: Augmentar la proporció de llars amb accés a Internet fins al 99% i la
proporció de llars amb equipament TIC de banda ampla fins al 90%

Campanya de comunicació per donar a conèixer l’Agenda 2030 a la ciutadania
L’Ajuntament de Barcelona posarà en marxa una campanya de comunicació per divulgar les
fites de l’Agenda 2030 al conjunt de la ciutat, donant a conèixer aquesta iniciativa a la
ciutadania i al teixit social. La campanya porta per lema “Barcelona: futur sostenible”, per
destacar que l’objectiu com a ciutat és garantir un futur millor per a tothom, i representa
gràficament cada objectiu com un punt de mira cap al futur que volem. Durant el
desenvolupament de la campanya els cercles dels ODS s’agrupen, es relacionen i juguen per
explicar les fites concretes que s’estan abordant localment. Una proposta alegre i notòria per
fer arribar de forma senzilla a la ciutadania un projecte que cal construir conjuntament.
Més informació sobre la campanya a agenda2030.barcelona
@BCN_Agenda2030 (Twitter) i @bcnagenda2030 (Instagram).
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