
 
 

 
 
 
 

 
D I C T A M E N 

Aprovació de la Declaració de Sant Fruitós de Bages.  
Les ciutats i pobles davant el repte de l’Agenda 2030 

 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és la plataforma d’intercanvi i 
cooperació del món local en l’àmbit del medi ambient i per avançar cap a un 
desenvolupament sostenible, a través d’un marc adient per debatre problemes, 
inquietuds, necessitats, experiències, i promoure i dur a terme projectes d’interès 
comú. 

Aquesta confluència d’interessos va portar, ja l’any 2004 a Mataró, a aprovar una 
declaració institucional a l’Assemblea general de la Xarxa amb l’objectiu d’establir un 
posicionament comú en determinades matèries.  Any rere any, en totes les següents 
Assemblees generals hem aprovat una Declaració per tal de manifestar el nostre 
compromís vigent amb la sostenibilitat, la lluita del canvi climàtic, un urbanisme 
sostenible, l’ocupació al servei del medi ambient i la biodiversitat, el vehicle elèctric, 
l’economia verda, l’educació ambiental o l’aprofitament alimentari. 

Més enllà d’una tradició anual, les Declaracions de la Xarxa són una manifestació 
concreta de les preocupacions i prioritats de cada moment, expressades pels propis 
membres, i difoses pel territori amb adhesions a la declaració per part dels Plens dels 
ens locals. 

Enguany, en una Assemblea que suposa fer balanç de la feina feta i proposar-nos 
reptes de futur, i per tal de donar resposta a un dels objectius estratègics del Pla 
estratègic de la Xarxa 2020 d’aquest mandat relacionat amb els objectius de 
desenvolupament sostenible i la importància de la seva localització, s’ha escollit la 
temàtica de l’Agenda 2030 i el repte que suposarà pel món local. 
 
 
De conformitat amb el que disposen els Estatuts en el seu article 8.k), i per tot 
l’exposat, es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents 
 

 
A C O R D S : 

 
 

Primer.- Aprovar la Declaració de de Sant Fruitós de Bages. Les ciutats i pobles 
davant el repte de l’Agenda 2030, tal i com es descriu a continuació. 



 
 

 
 
 
 

 
DECLARACIÓ DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

Les ciutats i els pobles davant el repte de l’Agenda 2030 
 

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar 
l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible. El document dissenya l’acció global 
fins al 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta 
per assolir una meta comuna: el desenvolupament mundial sostenible. 

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —que contempla les tres 
cares del desenvolupament sostenible: l’econòmica, la social i l’ambiental. És 
d’aplicació universal i es desplega mitjançant una bateria de 17 objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans 
reptes globals, des de la lluita contra la pobresa, la injustícia, la desigualtat i el canvi 
climàtic, fins a la promoció de l’educació, la salut, la pau i la sostenibilitat. Cada ODS  es 
desplega en un seguit de fites, 169 en conjunt, que dibuixen el camí a seguir. 

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat comparteix aquesta visió del 
desenvolupament sostenible que va més enllà de la visió ambiental i que esdevé l’eix 
integrador i transversal que ha de dotar de major coherència les polítiques públiques 
locals, fent-les multidimensionals, universals, integrals, inclusives, mesurables i, 
sobretot, que no deixin ningú enrere. 

En aquest mandat, la Xarxa  ha donat resposta a les tres dimensions de la sostenibilitat  
a través de la seva estructura de funcionament i dels temes tractats i ha promogut 
l’abordatge transversal de molts àmbits de la gestió local: dels horts socials i la pobresa 
energètica a l’educació ambiental com a eina de cohesió social; i de l’economia circular 
a l’adaptació al canvi climàtic, sempre amb les persones i la qualitat de vida com a 
centre de les polítiques locals, creant aliances entre governs locals, sector privat i 
societat civil.  

La Xarxa ha difós a bastament els objectius de desenvolupament sostenible i ha 
demostrat el  seu potencial de localització per part de les ciutats i els pobles. 



 
 

 
 
 
 
Però l’Agenda 2030 demanda anar un pas més enllà i superar actuacions sectorials, i 
considerar qualsevol política pública local des de les ulleres de cadascun dels 17 
objectius de forma conjunta i universal. 

És per tot això que les ciutats i pobles ACORDEM:  

ASSUMIR l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible com a paradigma d’actuació 
de les ciutats i els pobles per al proper decenni, ja que els governs locals són al centre 
de l’Agenda i tots els ODS tenen fites que apel·len directament a les responsabilitats 
locals.  

INSTAR als i les representants de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
durant el proper mandat que l’Agenda 2030 sigui l’eix vertebrador de les temàtiques i 
l’estructura de funcionament de la Xarxa. 

FER VALER la localització dels ODS en el si de les ciutats i els pobles. La localització és el 
procés a través del qual es tradueixen les fites a nivell local en el compliment de 
l’Agenda, i que inclou des de la definició dels objectius, la incidència i la sensibilització, 
fins a la implementació i l’ús d’indicadors per avaluar el procés mateix. Localitzar no 
comporta un canvi radical, sinó una oportunitat per reorientar les prioritats i les 
polítiques locals i demostrar el rol dels municipis en la reducció de desigualtats i en 
l’assoliment dels ODS a nivell nacional i global.   

DIFONDRE les experiències de localització dels membres de la Xarxa a través del seus 
mitjans de comunicació, per mostrar el potencial transformador de la localització dels 
ODS i proporcionar exemples a replicar per part d’altres ciutats i pobles. 

PROMOURE accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la localització de 
l’Agenda 2030. 

SITUAR les persones, el planeta i la prosperitat al centre de totes les accions liderades 
per la Xarxa, promovent la pau i reforçant el treball en partenariat. Sols no avançarem. 

 
19a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat  
Sant Fruitós de Bages, 20 de febrer de 2019 

 



 
 

 
 
 
 
 
Segon.- Fer difusió de la Declaració a través dels mitjans de difusió de la Xarxa amb la 
paraula clau Declaració de Sant Fruitós de Bages #Agenda2030  
 
 
 
El President 
 
 
 
Valentí Junyent i Torras               
      

DILIGÈNCIA:  per fer constar que la dinovena  Assemblea 
General Ordinària de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
Sostenibilitat, en la sessió de data 20 de febrer del 2019, va 
adoptar l’acord precedent. 

 
Sant Fruitós de Bages, 20 de febrer del 2019 
 
 
 
La secretària delegada 
Isidra Guardiola Salinas 

 


