
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de l’any 2018, l’Ajuntament de Granollers treballa per alinear la seva acció amb l’Agenda 

2030 de Desenvolupament Sostenible. Aquest juny del 2021 s’ha materialitzat aquest 

compromís amb la signatura de l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 i l’adhesió de l’Ajuntament 

a l’Aliança Catalunya 2030. 

Agenda 2030 de Desenvolupament 

Sostenible a Granollers 
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L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible 

L’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible (A2030) és un pla d’acció aprovat unànimement 

pels 193 estats membres de les Nacions Unides el setembre del 2015, fruit d’un procés 

participatiu i negociat iniciat el 2012 en el qual van intervenir múltiples agents. D’entre els 

reptes globals que afronta, en destaca eradicar de la pobresa en totes les seves formes i 

dimensions per combatre la desigualtat dins i entre els països, conservar el planeta, créixer 

econòmicament de manera inclusiva i sostenible i fomentar la inclusió social. 

S’estructura en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que han de contribuir a preservar 

el planeta i a millorar la vida de les persones, sense deixar ningú enrere. 
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La població urbana al món 

 Més del 50 % de la població mundial viu en àrees urbanes i un terç viu en ciutats. A 

Europa aquest percentatge arriba al 70 %. 

 Al món hi ha unes 10.000 de més de 50.000 habitants. El moviment rural-urbà i a 

l’inversa explica el creixement demogràfic de les ciutats intermèdies. 

 A les ciutats intermèdies hi arriben persones que viuen en zones rurals, però també 

aquelles que provenen de ciutats més grans i que busquen oportunitats.  

Les ciutats són imprescindibles perquè incideixen en la vida d’una proporció molt gran de la 

població i perquè afronten els reptes de la societat des de la proximitat i, per tant, des d’un 

major coneixement de la realitat. 

També són imprescindibles per complir amb els 17 objectius de l’Agenda 2030, ja que les ciutats 

i governs regionals són responsables de la implantació d’entre el 65 i el 69 % de les 169 fites. 

 

L’Aliança Catalunya 2030 

Per complir amb els ODS, és important transformar-los en polítiques i accions concretes a 

cadascun dels territoris. En aquesta línia, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible 

de la Generalitat de Catalunya, impulsa l'Aliança Catalunya 2030, a la qual s’ha adherit 

l’Ajuntament de Granollers per acord unànime de Ple. 

Aquest és un partenariat entre entitats públiques i privades on es comparteixen els 

compromisos de país per fer realitat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).  

Aquesta Aliança es basa en l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, aprovat pel 

Govern de la Generalitat de Catalunya el 18 de febrer de 2020. Dona resposta  a la Moció 20/XII 

sobre l’Agenda 2030 del Parlament de Catalunya, que insta al Govern a impulsar una aliança 

d’actors públics i privats que, havent subscrit l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, 

contribueixin a la localització dels ODS per mitjà de compromisos concrets. 

La signatura de l’Acord Nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya formalitza el compromís dels 

seus signataris per a treballar conjuntament perquè la Catalunya del 2030 sigui sostenible i 

resilient al canvi climàtic, oberta al món, més justa i igualitària, solidària, diversa i integradora, 

garant dels drets humans i de la pau.  

Els compromisos que s’aportin a l’Aliança Catalunya 2030 poden estar dirigits a la formació, 

sensibilització i comunicació; a generar canvis interns en les organitzacions signatàries; a 

fomentar el treball en xarxa (local i internacional); a executar projectes per a la sostenibilitat, la 

construcció de la pau, el respecte pels drets humans, l'enfortiment de les societats 

democràtiques, o a promoure la recerca, la innovació i el desenvolupament, entre d’altres.  
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El compromís de Granollers amb l’Agenda 2030 

Granollers ha apostat tradicionalment pel treball en xarxa amb altres administracions i agents, 

així com per un model de desenvolupament sostenible que posi les persones al centre. 

La sostenibilitat social i econòmica ha estat prioritària. Ho posen de manifest el II Pla estratègic 

el 2010, amb “Granollers, ciutat educadora” com a pilar central o l’impuls de la Associació 

Internacional de Ciutats Educadores; el desplegament de plans de xoc durant els anys en que la 

crisi va provocar més estralls en la ciutadania; el foment de la participació i el diàleg entre 

institucions i agents de la ciutat o la promoció d’un model econòmic diversificat. 

Quant a la sostenibilitat ambiental, l’acció municipal va començar els 90 amb l’impuls de 

l’Agenda 21 de medi ambient. El compromís local queda reflectit amb la participació en xarxes 

com el Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia o la Taula per la qualitat de l’aire. 

Els darrers anys la visió multidimensional del desenvolupament s’ha fet més present i 

l’Ajuntament ha començat a treballar per alinear la seva política local amb l’Agenda 2030. El 

mandat 2019-2023 marca l’inici del compromís formal amb aquesta agenda internacional, que 

comença amb l’aprovació d’una moció en favor de l’impuls de l’Agenda 2030 de 

Desenvolupament Sostenible el mes de març del 2020. 

 

1. Tancament del II Pla estratègic de Granollers: 2018 

Deu anys després de l’inici del procés participatiu per elaborar el II Pla Estratègic de Granollers, 

es dóna pas al seu tancament. L’objectiu d’aquest procés no és només fer balanç del II Pla sinó 

obrir camí pel proper, el qual s’emmarcarà en l’Agenda 2030 i els seus ODS. Així, aquest 

tancament ha constat de dues fases: 

1. Cicle de conferències “Ciutats sostenibles per transformar el món” 

Es va organitzar el cicle de conferències per reflexionar sobre els reptes que han d’afrontar les 

ciutats del segle XXI per  ser sostenibles, segures, resilients i inclusives. Aquest cicle va constar 

de 3 sessions: Construint ciutats on ningú quedi enrere, Corresponsabilitat en la gestió dels 

béns comuns i Nous models de desenvolupament sostenible. 

2. Conferència estratègica de Tancament del II Pla Estratègic 

Per altra banda, el 17 de novembre va tenir lloc la conferència estratègica de tancament, un 

espai per reflexionar conjuntament amb la ciutadania sobre els reptes i les idees plantejades al 

llarg del cicle de conferències, localitzant-les a Granollers. Les aportacions van ser recollides per 

utilitzar-les com a punt de partida en l’elaboració del proper pla estratègic. 

 

2. Alineament de les polítiques municipals amb els ODS: 2018/2019 

Entre el 2018 i 2019 es van dur a terme unes tasques de diagnosi de punt de partida de la ciutat 

en l'alineament amb els ODS. En primer lloc es van analitzar els plans estratègics de la ciutat i el 

seu encaix amb els diferents fites de l'Agenda 2030. En segon lloc, es va fer una sessió de 

sensibilització sobre l'Agenda 2030 a l'equip directiu i de govern. A més, es van fer tallers 

formatius a un grup de persones de diferents serveis de l'Ajuntament per donar-los a conèixer 
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l'Agenda 2030 i donar-los eines per treballar-los de manera transversal. Aquest és un factor 

important per animar el canvi metodològic necessari per executar els passos que s’han fet des 

de llavors. 

 

3. Transició de l’Agenda 21 de medi ambient a l’Agenda 2030: 2019 

Granollers va fer el tancament l’any 2019 del procés d’Agenda 21 local i va avançar per establir 

uns nous objectius sectorials i globals que s’integressin de manera transversal en totes les 

actuacions locals i supramunicipals. 

Aquest tancament es va dur a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona, que va fer una 

avaluació de l’assoliment dels objectius i les actuacions impulsades amb indicadors d’evolució, 

va definir una proposta de transició de l’A21 local cap a l’Agenda 2030, integrant-la en els nous 

ODS, i va incloure-hi també una proposta de sistema bàsic de seguiment basat en indicadors 

clau que ens permetrien avaluar els progressos cap a l’assoliment de l’Agenda 2030. 

Documents del procés 

 

4. Guia per la localització: 2019 

Partint dels tallers i de l'anàlisi documental, es va elaborar una guia metodològica per facilitar el 

procés de localització que inclou la diagnosi inicial, les fites prioritzades per a Granollers, i 

mètodes per a la localització com la creació d’un grup motor, o la definició d’espais on 

compartir documentació. 

Enllaç a la guia 

 

5. Definició del PAM 2019-2023 

El Programa d'Actuació Municipal (PAM) estableix el full de ruta del mandat 2019-2023. 

Inicialment es van preveure 51 objectius i més de 800 actuacions per seguir avançant cap a una 

ciutat inclusiva, transformadora, compromesa i sostenible. A més de donar transversalitat a les 

actuacions, les quals des de diferents serveis contribueixen al compliment dels objectius 

establerts, aquestes s'alineen amb les fites de l'Agenda 2030, emmarcant el mandat en les 

agendes globals. 

A la web del PAM s’hi publiquen infografies amb projectes destacats vinculats als diferents ODS, 

per cadascun dels deu eixos del programa. Per altra banda, es pot consultar el seguiment del 

PAM i veure les fites vinculades a cadascuna de les actuacions.  

Web del PAM 

 

6. Exposició Agenda 2030: 2021 

Exposició itinerant feta amb materials sostenibles i que es mou amb bici. La primera vegada que 

surt al carrer és el maig del 2021, amb la col·laboració d’una entitat de la ciutat per a moure-la i 

fer-ne el muntatge. L'objectiu és donar visibilitat a quatre projectes de ciutat vinculats a la 

sostenibilitat ambienta: la recuperació del riu Congost i naturalització de la zona de Can 

https://granollers.cat/medi-ambient/lagenda-21-local
https://www.puntsvolats.cat/ods/wp-content/uploads/2021/06/Granollers-A2030_Guia.pdf
https://wp.granollers.cat/pam/
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Cabanyes, dinamització agrària a Palou, economia circular i simbiosi industrial, i energies 

renovables (biomassa i solar). Per altra banda, es vol interpel·lar a la ciutadania a contribuir al 

desenvolupament sostenible mitjançant accions quotidianes, que es recullen en una il·lustració. 

S'aprofita per informar i sensibilitzar a la ciutadania sobre els ODS; posant exemples de 

diferents accions i relacionant-les amb els objectius on es podrien ubicar. 

Arxiu de l’exposició completa 

 

7. Web Agenda 2030 – P de planeta: 2021 

Inicialment es va crear una web molt genèrica sobre l'Agenda 2030. Entre el 2020 i el 2021 s'ha 

treballat per aprofundir en aquesta web i recollir tot allò que la ciutat fa per contribuir al 

compliment dels ODS.  

En una primera fase, es treballa per incorporar allò que es fa per a contribuir als ODS vinculats a 

la P de Planeta (6, 12, 13, 14 i 15). S'inclou tota la documentació que s'ha elaborat en tot el 

procés de localització de l'Agenda i s'obre un espai amb l'objectiu d'interpel·lar a la ciutadania i 

agents. 

Entrar a la web d’Agenda 2030 

 

Pla estratègic Granollers 2030 

L’any 2008 s’iniciaven els treballs de redacció del II Pla estratègic, un pla que va definir 47 

projectes claus sota el paraigua de Granollers Ciutat Educadora, eix transversal de tots els 

projectes de ciutat sorgits i impulsats des d’aquell moment. L’octubre del 2018 es va dur a 

terme el tancament d’aquest segon pla amb el cicle de conferències “Ciutats sostenibles per 

transformar el món”, i una jornada de debat que va servir per identificar els reptes de la ciutat 

del present i del futur, emmarcats en l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. 

Aquestes estratègies de ciutat han d’estar alineades i donar resposta a les grans qüestions que 

plantegen les agendes globals: l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible i la Nova Agenda 

Urbana, una eina per la sostenibilitat de les polítiques de desenvolupament urbà.  

Per una banda, les agendes ens ajuden a emmarcar els reptes comuns, que són globals i de 

caràcter integral. Alhora, aquestes Agendes i la seva transposició estatal, regional i local, 

perfilen les necessitats en un context concret, ajudant a estructurar estratègies municipals per 

afrontar els reptes.  

Així doncs, davant d’un context marcat pels reptes globals, i amb la necessitat de generar espais 

de corresponsabilitat i de creació de sinergies on poder pensar la ciutat de manera col·lectiva a 

llarg termini i tenint en compte l’entorn, l’Ajuntament de Granollers iniciarà la propera tardor 

els treballs per a la definició del 3r Pla estratègic amb horitzó 2030. 

Aquest procés haurà de respondre als reptes de la ciutat més enllà de les urgències del curt 

termini, haurà de permetre afrontar els reptes de forma intel·ligent, optimitzant recursos 

disponibles, enfortint i creant xarxes socials, fomentant la coproducció de projectes i polítiques 

amb els agents socials, definint escenaris que vagin més enllà les pròpies competències 

municipals amb el lideratge i el compromís de l’ajuntament de Granollers. 

https://www.puntsvolats.cat/ods/wp-content/uploads/2021/06/Expo-completa-1.pdf
https://www.granollers.cat/ods
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