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La cultura catalana té molts reptes. A l’esforç col·lectiu de fer un lloc a la nostra llengua en 
un món globalitzat, enfortir les indústries i els sectors culturals i fomentar la participació, tot 
garantint l’accés del conjunt de la ciutadania a la cultura, s’hi afegeixen reptes de futur que 
van més enllà de l’àmbit estrictament cultural, però que hi impacten directament.

Des del Govern tenim clar el paper transformador i absolutament troncal que juguen la cultura 
i les arts en el desenvolupament de la nostra societat. Per això apostem decididament per 
posar la cultura al centre de les polítiques públiques i la ciutadania al centre de la cultura.

Fa temps que impulsem mesures per al desenvolupament sostenible, tant per part de 
l’administració i les organitzacions com dels esdeveniments i activitats culturals. N’és un bon 
exemple el Pla *C - Cultura pel Clima que impulsa l’Institut Català de les Empreses Culturals 
(ICEC) i que vol posicionar les organitzacions i les empreses culturals al capdavant dels 
esforços per mitigar la petjada ambiental.

El document que teniu a mans és una declaració d’intencions del Departament de Cultura, 
una mostra del nostre compromís amb la sostenibilitat i l’equitat social, la nostra manera 
d’entendre el paper de la cultura en el futur del país: de forma transversal i al servei de la 
ciutadania. 

En totes les manifestacions artístiques i culturals, i de la mà de tots els actors implicats, 
podem contribuir a millorar la salut, el benestar, l’educació, la igualtat de gènere, el treball 
digne, així com l’organització dels nostres pobles i ciutats, la reducció de les desigualtats i el 
combat contra la pobresa.

Per tal de facilitar aquesta mirada a les organitzacions, empreses i institucions culturals, hem 
buscat referències contrastades en l’àmbit del desenvolupament sostenible que poden jugar 
un paper transformador envers els ODS de caràcter social mitjançant la nostra acció. En 
aquest document facilitem un seguit de recursos per tal de facilitat aquest abordatge.

Mirem de fixar els límits per començar a treballar, amb consciència, pels reptes de la 
humanitat des de la posició de força que juga (i ha de jugar) la cultura, situada al centre de les 
polítiques públiques, per aconseguir el futur pròsper que volem per a la Catalunya sencera.

Natàlia Garriga 
Consellera de Cultura
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UNA EINA 
PRÀCTICA PER 
A L’ACCIÓ
El Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya té, entre els seus objectius 
estratègics, la promoció de projectes i mesures 
per assolir els ODS en el sector cultural en el 
marc del compromís institucional envers la cultura 
i el desenvolupament sostenible. Entre altres 
mesures, el Departament treballa per fomentar 
bones pràctiques i, alhora, pretén oferir eines, 
recursos i guies que facilitin la implementació 
dels ODS en el món cultural. Aquest document 
encaixa amb aquesta voluntat de facilitar recursos 
sobre com integrar i aplicar l’Agenda 2030 en el 
sector cultural.

El document pretén, doncs, socialitzar recursos 
als agents culturals perquè incorporin criteris 
sostenibles en el seu àmbit d’actuació i animar 
tot el sector cultural (institucional, públic i privat) 
a implicar-se en aquest objectiu comú, que és 
l’Agenda 2030 i els seus 17 ODS.

Aquest impuls no és nou i, de fet, ja hi ha feina de 
context i d’identificació de recursos encaminats 
a assolir un desenvolupament sostenible des 
del sector cultural. Prova d’aquesta feina és el 
treball per fomentar el lideratge de la cultura 
en la transformació de la societat a través de la 
sostenibilitat, i un exemple concret és l’informe 
centrat en qüestions mediambientals, titulat 
Lideratge mediambiental en el sector cultural i 
creatiu català https://conca.gencat.cat/ca/detall/
publicacio/sostenibilitat-00001, i que se centra en 
l’atenció a la sostenibilitat ambiental.

Des de la perspectiva de garantir aquest 
lideratge per part de la cultura com a eina 
transformadora i palanca de canvi, cal abordar 
la sostenibilitat en el sentit ampli de l’Agenda 
2030 i, per tant, complementar-la més enllà de 
l’aspecte ambiental, incorporant-hi els reptes de 
sostenibilitat social.

EI document que teniu a les mans respon 
exactament a aquesta perspectiva holística del 
desenvolupament sostenible, que centra l’atenció 
a la relació entre els ODS de sostenibilitat social 
i la cultura per equilibrar els recursos disponibles 
i completar les eines per assolir el nombre més 
gran possible de reptes sostenibles que, com 
a societat i amb la cultura al capdavant, tenim 
davant nostre.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENT

Aquest document s’estructura en quatre capítols, 
amb una introducció prèvia on es posa en 
context la dimensió cultural del desenvolupament 
sostenible i que s’estructura de la manera 
següent:
1. L’Agenda 2030 per al Desenvolupament 

Sostenible. Què és l’Agenda 2030, detall 
de cadascun dels seus 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible i el paper 
de l’Agenda 2030 a Catalunya per part del 
Govern de la Generalitat de Catalunya.

2. Integració dels ODS socials en el sector 
cultural. En aquest punt es desenvolupen els 
ODS d’àmbit social en relació amb el món 
cultural i els respectius passos que s’han 
de seguir per integrar-los, pas previ a les 
accions i recomanacions que es duran a terme 
posteriorment.

3. Passar a l’acció. Es proposa, com a 
checklist, una llista d’accions i recomanacions 
que les organitzacions del món cultural duran 
a terme en diferents períodes per tal de 
complir l’Agenda 2030.

En definitiva, amb aquest document el que 
es pretén és donar a conèixer els 17 ODS de 
l’Agenda 2030 i integrar els ODS socials en 
el món cultural. Per fer-ho, s’aporten alguns 
recursos i eines que poden ajudar a assolir els 
ODS i que donen idees a l’hora d’implementar-los.

INTRODUCCIÓ
La cultura forma part de nosaltres i configura les 
nostres formes de vida. Comprèn els valors, les 
creences, les conviccions, l’expressivitat humana, 
les llengües, els sabers i les arts, les tradicions, 
les institucions i els modes de vida per mitjà 
dels quals una persona o un grup manifesta la 
seva humanitat i els significats que dona a la 
seva experiència i al seu desenvolupament. Els 
valors de la societat són la base sobre la qual 
es construeix tota la resta, i la manera com 
s’expressen aquests valors són la seva cultura.

Per tant, no es pot prescindir de la cultura per a 
un desenvolupament humà sostenible. La vitalitat 
cultural és tan essencial per a una societat sana i 
sostenible com la igualtat social, la responsabilitat 
ambiental i la viabilitat econòmica. Tot i no 
existir un ODS específic per a la cultura, sí que 
és present de manera transversal en objectius 
relacionats amb l’educació, l’assoliment de ciutats 
sostenibles, la seguretat alimentària, la protecció 
del medi ambient, el creixement econòmic, les 
pautes de consum i producció sostenibles i la 
promoció de societats inclusives i pacífiques. 
Principalment, per generar intercanvis i aliances.

No obstant això, perquè els ODS siguin una 
realitat, cal l’apropiació i el compromís sòlid d’un 
ampli nombre d’actors. Es tracta d’una tasca que 
ha d’involucrar els diferents nivells de govern, 
les universitats, les empreses, la societat civil, el 
tercer sector i, és clar, els agents culturals.

La idea d’incorporar la contribució de la 
cultura al desenvolupament sostenible es va 
forjar en el marc del Decenni Mundial per al 
Desenvolupament Cultural (1988-1997) i el 2004 
es va adoptar, al Primer Fòrum Universal de les 
Cultures, l’Agenda 21 de la Cultura, una eina 
per integrar-la com a pilar del desenvolupament 
sostenible en l’àmbit local. D’altra banda, fa 
dècades que la UNESCO intenta adherir la cultura 
en totes les polítiques de desenvolupament —que 
impliquin l’educació, les ciències, la comunicació, 
la salut, el medi ambient, les indústries creatives 
o el turisme— i donar suport al progrés del sector 
cultural i la defensa de la diversitat cultural. 
Així, alhora que contribueix a la reducció de la 
pobresa, la cultura constitueix un instrument de 
cohesió social i ciutadana.

Lamentablement, malgrat les aportacions 
del sector cultural al procés d’elaboració de 
l’Agenda, no es va incorporar un objectiu 
de desenvolupament sostenible (ODS) 
específic que situés la cultura com a element 
imprescindible per al desenvolupament 
sostenible, tot i la importància que té en els 
contextos contemporanis. Tot i això, després 
de la indignació inicial del sector cultural, han 
sorgit estratègies d’incorporació de la cultura en 
aquest pla d’acció universal. Des de fa un temps, 
són nombroses les veus que reclamen que la 
cultura sigui considerada una esfera més del 
desenvolupament sostenible, ja que abasta tots 
els àmbits de l’activitat humana i constitueix una 
de les principals fonts de valors, cohesió social, 
benestar, riquesa i participació en una societat.

Sense cultura no hi pot 
haver un desenvolupament 
sostenible

https://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/sostenibilitat-00001
https://conca.gencat.cat/ca/detall/publicacio/sostenibilitat-00001
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QUÈ SÓN 
L’AGENDA 
2030 I ELS 
OBJECTIUS 
DE DESENVO- 
LUPAMENT 
SOSTENIBLE
El setembre del 2015, i amb l’acord històric 
de 193 països, l’Assemblea General de les 
Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible, com a instrument 
global amb un ampli abast i una importància 
sense precedents.

L’Agenda 2030 és un full de ruta que gira al 
voltant de cinc eixos centrals: planeta, persones, 
prosperitat, pau i aliances.

L’Agenda 2030 compta amb 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb 
169 metes, que reemplacen els Objectius 
de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) i 
que guiaran el treball de les Nacions Unides 
fins a l’any 2030. Integra els tres pilars del 
desenvolupament sostenible: l’econòmic, el social 
i el mediambiental.

Per assolir les metes de cada objectiu, totes 
les parts han de contribuir-hi; no només el 
sector governamental, sinó que també implica i 
compromet empreses, organitzacions socials i 
altres actors que operen a escala internacional, 
nacional, regional i local.

PRINCIPIS FONAMENTALS EN QUÈ SE 
SUSTENTA L’AGENDA 2030

• Universalitat. Té un abast universal i insta 
tots els països, independentment dels 
nivells de renda i la situació en matèria de 
desenvolupament, a fer un esforç global 
a favor del desenvolupament sostenible. 
L’Agenda s’aplica amb caràcter permanent i a 
tots els països i contextos.

• No deixar ningú enrere. Pretén redundar 
en benefici de tots i es compromet a no 
deixar ningú enrere, arribant a totes aquelles 
persones necessitades i marginades, siguin on 
siguin, a fi de respondre als seus problemes i 
vulnerabilitats específics.

• Interconnexió i indivisibilitat. Se sustenta 
en la naturalesa interconnectada i indivisible 
dels seus 17 ODS. És essencial que totes les 
entitats responsables de la consecució dels 
ODS els abordin totalment, en lloc d’enfocar-
los com una llista d’objectius individuals que 
es poden triar.

• Inclusió. Fa una crida a la participació de tots 
els segments de la societat, independentment 
de la raça, el gènere, el grup ètnic i la identitat, 
perquè contribueixin a la seva aplicació.

• Cooperació entre múltiples parts 
interessades. Fa una crida a la creació 
d’aliances entre múltiples parts interessades 
per mobilitzar i intercanviar coneixements, 
experiència, tecnologia i recursos financers 
que contribueixin a la consecució dels ODS a 
tots els països.

01. 
L’AGENDA 2030  

PER AL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE
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1. FI DE LA POBRESA. Posar fi a la pobresa en 
totes les seves formes a tot el món. 

Augmentar els ingressos de les persones més 
pobres, garantir un accés als serveis bàsics i protegir 
tothom dels desastres naturals i d’origen humà. 

2. FAM ZERO. Posar fi a la gana, assolir la 
seguretat alimentària i la millora de la nutrició i 
promoure l’agricultura sostenible. 

Garantir que tothom pugui beneficiar-se d’una 
dieta saludable i nutritiva durant tot l’any. 

3. SALUT I BENESTAR. Garantir una vida sana i 
promoure el benestar per a tothom a totes les edats. 

Ajudar les persones a viure més temps i en millors 
condicions. 

4. EDUCACIÓ DE QUALITAT. Garantir una 
educació inclusiva, equitativa i de qualitat i 
promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota 
la vida per a tothom. 

Proporcionar a totes les persones l’accés a 
l’educació, a la formació i al desenvolupament ple 
del seu potencial.

5. IGUALTAT DE GÈNERE.  Aconseguir la igualtat 
entre els gèneres i empoderar totes les dones i 
nenes. 

Acabar amb la violència i la discriminació contra 
les dones i noies i assegurar que tinguin les ma-
teixes oportunitats en tots els àmbits de la vida. 

6. AIGUA NETA I SANEJAMENT. Garantir la 
disponibilitat d’aigua i la gestió sostenible i el 
sanejament per a tothom. 

Garantir que tothom tingui accés a aigua potable 
neta i a instal·lacions sanitàries. 

7. ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE. Garantir 
l’accés a una energia assequible, segura, 
sostenible i moderna per a tothom. 

Garantir que tothom tingui accés a energia verda. 

8. TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC.
Fomentar el creixement econòmic sostingut, 
inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva, 
i el treball decent per a tothom. 

Crear llocs de treball dignes i oportunitats 
econòmiques per a tothom.

9. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ, INFRAESTRUCTURES. 
Desenvolupar infraestructures resilients, promoure 
la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar 
la innovació. 

Garantir que tothom disposi de les 
infraestructures necessàries per connectar-se 
amb la resta del món. 

A l’Agenda 2030 es detallen 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), que són 
metes que garantiran un futur millor per a tothom, 
i que són els següents:

QUINS SÓN ELS 17 OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE?

1
Fi de la 
pobresa

2
Fam
zero

3
Salut i
benestar

4
Educació 
de qualitat

5
Igualtat
de gènere

6
Aigua neta i 
sanejament

7
Energia neta
i assequible

8
Treball digne 
i creixement 
econòmic
9
Indústria, 
innovació i 
infraestructures

17
Aliança pels 

objectius

16
Pau, justícia 
i institucions 

sòlides

15
Vida 

terrestre

14
Vida 

submarina

13
Acció 

climàtica

12
Consum i 

producció 
responsables

11
Ciutats i 

comunitats 
sostenibles

10
Reducció de

les desigualtats
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L’AGENDA 2030 
A CATALUNYA

L’any 2015, el Govern de Catalunya es va fer 
ressò de la crida de les Nacions Unides i va iniciar 
el procés per elaborar el Pla nacional per a la 
implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, que 
es va aprovar el 25 de setembre de 2019. 

Aquest pla nacional té com a objectiu assegurar 
l’assoliment a Catalunya dels 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS) que 
estableixen les Nacions Unides per al 2030. 
També preveu contribuir a l’assoliment dels ODS 
a escala global i, així, refermar el compromís 
de Catalunya amb la comunitat internacional. 
El treball per a la consecució dels ODS no és 
exclusiu del Govern de la Generalitat, sinó que 
és un espai obert i compartit amb tota la societat 
catalana, tal com reflecteix l’Aliança Catalunya 
2030, una gran coalició de país per compartir 
recursos i impulsar iniciatives conjuntes a favor de 
l’Agenda 2030 promogudes per organitzacions i 
entitats catalanes de tots els àmbits (tercer sector, 
sindicats, món local, universitats, representants 
de la gent gran, col·lectius LGBT+ i defensors de 
la conservació del medi ambient).

INTEGRANT L’AGENDA 2030  
EN EL SECTOR CULTURAL

La contribució del sector cultural i creatiu 
per aconseguir una societat més sostenible 
exigeix diverses vies. D’una banda, una gestió 
cultural sostenible, és a dir, millorar la praxi a les 
institucions i organitzacions en la seva activitat 
diària i, de l’altra, integrar el marc d’acció de 
l’Agenda 2030 i l’enfocament sostenible en 
el nucli de la institució, introduint en els seus 
continguts les múltiples qüestions que aborden 
els ODS i donant suport al seu coneixement i 
difusió. 

Una altra aportació clau és la conservació del 
patrimoni cultural i natural, material i immaterial, 

que s’ha heretat i que s’inclou com a meta 
específica a l’ODS 11 (Aconseguir ciutats i 
comunitats sostenibles). En aquest sentit, la 
UNESCO treballa des de la perspectiva dels ODS 
per protegir aquest patrimoni.  
En el marc del desenvolupament sostenible, 
s’està instaurant un nou concepte de patrimoni 
cultural, on s’inclouen els boscos, el paisatge o la 
conservació de la memòria col·lectiva.

Pel que fa a les mesures per fer la gestió cultural 
més sostenible, els avenços més visibles estan 
en aquelles institucions que posen en pràctica 
mesures que redueixen el «dèficit ecològic» de 
les seves infraestructures i activitats. Les accions 
dirigides a mitigar l’impacte mediambiental són 
relativament fàcils d’aplicar i tenen una rendibilitat 
alta de la inversió, ja que redueixen els costos de 
manteniment.

Tot i això, encara hi ha un desconeixement de 
l’Agenda 2030 en l’àmbit cultural i, per tant, 
encara són pocs els exemples d’institucions 
que estiguin alineant els seus plans i estratègies 
amb els ODS i que identifiquin quina és la seva 
contribució en la consecució de l’agenda global 
de sostenibilitat.

Una manera d’iniciar el desenvolupament 
sostenible des del món de la cultura és 
incorporar-lo a l’ADN de la institució; és a dir, 
alineant els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible a la seva missió, visió i actuació. 
Per assolir la veritable transformació de les 
institucions no es poden només fer canvis 
relacionatsamb l’acció climàtica, ja que,  
més enllà dels objectius mediambientals, 
el desenvolupament sostenible incorpora 
aspectes socials, econòmics i de bon govern.

Finalment, és indiscutible —i està contrastat 
internacionalment— que el sector cultural i, de fet, 
les persones artistes i creadores són motors de 
canvi i transformació, atès que són referents per 
a la societat. Aquest rol capdavanter i d’influència 
forma part d’un dels actius més rellevants dels 
quals disposen la cultura i les arts per influir més 
enllà del seu estricte àmbit d’actuació i gaudi. 
Cal, doncs, fer un ús positiu de la seva influència i 
capacitat de liderar eventuals transformacions en 
altres àmbits de la societat catalana.

10. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS. Reduir 
les desigualtats dins els països i entre els països. 

Reduir la distància entre els més rics i els més 
pobres. 

11. CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES.
Aconseguir que les ciutats i els assentaments 
humans siguin inclusius, segurs, resilients i 
sostenibles. 

Situar les ciutats al centre del desenvolupament 
sostenible en un món cada vegada més 
urbanitzat. 

12. CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES.
Garantir modalitats de consum i producció 
sostenibles. 

Reduir el nostre impacte al planeta produint i 
consumint només el que necessitem. 

13. ACCIÓ CLIMÀTICA. Adoptar mesures urgents 
per combatre el canvi climàtic i els seus efectes. 

Gestionar els efectes de l’escalfament global.

14. VIDA SUBMARINA. Conservar i utilitzar 
de manera sostenible els oceans, els mars 
i els recursos marins per aconseguir el 
desenvolupament sostenible. 

Protegir les costes i els oceans. 

15. VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES.
Gestionar de manera sostenible els boscos, 
lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la 
degradació de les terres, i aturar la pèrdua de 
biodiversitat. 

Protegir la fauna i els recursos naturals. 

16. PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES.
Promoure societats pacífiques i inclusives per al 
desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la 
justícia per a tothom i crear institucions eficaces, 
responsables i inclusives a tots els nivells. 

Mantenir la seguretat de les persones i garantir 
que el govern treballa de manera efectiva i justa. 

17. ALIANÇA PELS OBJECTIUS.
Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar 
l’Aliança Mundial per al Desenvolupament 
Sostenible. 

Col·laborar a escala global per assolir els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible i fer 
realitat l’Agenda Post-2015.
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No tots els 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible tenen la mateixa influència ni 
rellevància per a totes les organitzacions i sectors. 

3. Salut i
benestar

4. Educació 
de qualitat

5. Igualtat
de gènere

8. Treball digne 
i creixement 
econòmic

10. Reducció de
les desigualtats

11. Ciutats i 
comunitats 
sostenibles 

16. Pau, justícia 
i institucions 

sòlides

17. Aliança pels 
objectius

PER QUÈ AQUESTS ODS?

3. Els actes culturals es duen a terme en espais 
de pública concurrència, on s’ha de garantir la 
seguretat.
· La seguretat laboral és un dret per a totes les 
persones que treballen al sector.

4. La cultura forma part de l’educació de la 
ciutadania.

5 I 10.  La cultura és un dret per a tothom, cap 
tipus de discriminació de qualsevol origen és 
acceptable.

8.  Tenir unes condicions de feina dignes és un 
dret per a totes les persones que treballen al 
sector. 
· La cultura ha de ser un pilar del creixement 
econòmic del país.

11.  Cal protegir i salvaguardar el patrimoni 
cultural i natural del món.

16.  S’ha de garantir una gestió justa i transparent 
del finançament públic de la cultura.

17.  La cultura és una oportunitat per enfortir 
aliances entre sectors.

_ 
A continuació, es desenvolupa cada un dels ODS 
socials que s’apliquen al sector cultural:

En el cas del món cultural, estimem que els ODS 
en l’àmbit social més prioritaris podrien ser els 
següents:

ELS ODS SOCIALS 
APLICATS AL MÓN 
DE LA CULTURA

02. 
INTEGRACIÓ

DELS ODS SOCIALS 
EN EL SECTOR CULTURAL
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AJUDAR LES PERSONES A VIURE MÉS TEMPS I 
EN MILLORS CONDICIONS 

L’objectiu és aconseguir una cobertura universal 
de salut i facilitar medicaments i vacunes segures 
i eficaces per a tothom. Una part essencial 
d’aquest procés és donar suport a la investigació 
i el desenvolupament de vacunes, a més de 
proporcionar accés a medicaments assequibles.

A més d’oferir serveis socials de qualitat amb 
vista a garantir el benestar de la ciutadania al 
llarg del seu cicle de vida, és important destacar 
que les metes dels ODS proposen àmplies 
transformacions en l’erradicació de les causes 
de mort més freqüents a tots els països i, alhora, 
enfortir els sistemes de salut per aconseguir una 
cobertura sanitària universal.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA CULTURA EN 
AQUEST ODS? 

La participació en la vida cultural pot contribuir a 
millorar la salut i el benestar. Cal que les polítiques 
i els programes de salut s’adaptin al context 
cultural, tenint en compte els costums locals i 
integrant els sistemes i els agents de salut dels 
sistemes tradicionals, quan correspongui.

El benefici de les arts per a la salut mental i per a 
aspectes més amplis del benestar està clarament 
documentat.

Les arts es poden utilitzar per comunicar 
informació important de maneres innovadores 
i efectives. Els objectius més rellevants són els 
centrats en la prevenció, la promoció i l’accés, 
i les intervencions artístiques i culturals poden 
contribuir a la sensibilització.

S’han dut a terme projectes que pretenen 
impulsar societats obertes que fomentin el 
benestar individual, comunitari i social i la llibertat 
d’expressió, mitjançant l’art i la creativitat.

La finalitat d’aquests projectes és enfortir 
el benestar dels artistes, les persones i les 
comunitats mitjançant l’expressió de si mateix, 
l’autoconeixement i la construcció de capital 
social i cultural. Per aconseguir-ho, els projectes 
s’han centrat en fomentar el sentiment de 
realització, desenvolupar noves formes de 
comunicació i explorar les identitats personals 
i col·lectives, que poden contribuir a un major 
benestar.

Meta 3.4 

D’aquí al 2030, reduir en un terç la 
mortalitat prematura per malalties no 
transmissibles mitjançant la prevenció i el 
tractament, i promoure la salut mental i el 
benestar.

ODS 3

GARANTIR UNA 
VIDA SANA I 
PROMOURE 
EL BENESTAR 
PER A TOTHOM 
A TOTES LES 
EDATS

Foto de Danya Gutan
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PROPORCIONAR A TOTES LES PERSONES 
L’ACCÉS A L’EDUCACIÓ, A LA FORMACIÓ I AL 
DESENVOLUPAMENT PLE DEL SEU POTENCIAL  

L’objectiu és que tota la població infantil en edat 
escolar tingui accés a un desenvolupament de 
qualitat a la seva primera infància i que pugui 
completar una educació primària i secundària 
gratuïta, equitativa i de qualitat. També té com 
a finalitat assegurar l’accés igualitari de tots 
els homes i dones a una educació terciària i 
l’augment del nombre de joves i adults que tenen 
les competències necessàries per accedir a 
l’ocupació.

Així mateix, cal que tot l’alumnat adquireixi 
els coneixements necessaris per promoure el 
desenvolupament sostenible: drets humans, igualtat 
de gènere, promoció d’una cultura de pau i no-
violència, adopció d’estils de vida saludables, etc. 
 
 
PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA CULTURA EN 
AQUEST ODS?

La cultura és important en aquest terreny perquè 
els programes educatius han d’incloure continguts 
relacionats amb la diversitat cultural, l’educació 
artística, els idiomes i el rol dels aspectes culturals 
en el desenvolupament sostenible. Això pot ajudar 
a assolir els objectius d’educació que inclouen la 
motivació dels estudiants i les connexions de la 
comunitat.

L’educació és un factor important a través del 
qual el sector de les arts i la cultura poden 
participar amb els ODS. L’ODS 4 ofereix vies 
específiques per establir aquestes connexions a 
través de la formació i la creació de capacitats, la 
sensibilització i la diversitat cultural.

En particular, la Meta 4.7 se centra en l’educació 
per al desenvolupament sostenible amb una 
indicació clara del paper que juga la cultura en 
l’assoliment dels ODS.

Incorporar la cultura en els models educatius 
ajuda a garantir que el sistema s’adapta a les 
necessitats contemporànies, preparant els 
joves per a la vida en una societat globalitzada i 
multicultural.

Aquest enfocament pot adoptar diferents formes, 
com ara millorar l’accés i la participació en la 
cultura a les escoles i als sectors de l’educació 
informal; promoure l’educació artística, fomentar 
les habilitats creatives i tecnològiques per 
aprendre, assolir i desenvolupar competències, 
i donar suport a activitats culturals i currículums 
educatius dissenyats per artistes i institucions 
culturals.

El sector cultural també promou regularment 
la diversitat cultural i els espais de diàleg 
intercultural, per exemple a través d’exposicions 
que perfilen diferents cultures o pràctiques i 
relacionant-se amb comunitats diverses.

Destacar els ODS en iniciatives culturals podria 
ajudar a respondre a la Meta 4.7 i a generar una 
apreciació més àmplia del paper que juga la 
cultura en el desenvolupament sostenible. A més, 
el desenvolupament de programes específics de 
formació i habilitats que destaquin la importància 
de les arts i la cultura per avançar cap als ODS 
respondria clarament a l’ODS 4, que vincula la 
cultura amb l’educació per al desenvolupament 
sostenible.

Meta 4.7

Per a l’any 2030, garantir que tots els 
estudiants adquireixin els coneixements i 
les habilitats necessaris per promoure el 
desenvolupament sostenible, incloent-hi, 
entre d’altres, a través de l’educació per 
al desenvolupament sostenible i estils de 
vida sostenibles, drets humans, igualtat 
de gènere, promoció d’una cultura de pau 
i no-violència, ciutadania global i valoració 
de la diversitat cultural i de la contribució 
de la cultura al desenvolupament 
sostenible.

ODS 4

GARANTIR UNA 
EDUCACIÓ 
INCLUSIVA, 
EQUITATIVA I 
DE QUALITAT 
I PROMOURE 
OPORTUNITATS 
D’APRENEN-
TATGE DURANT 
TOTA LA VIDA 
PER A TOTHOM

Foto de Pavel Danilyuk
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ACABAR AMB LA VIOLÈNCIA I LA 
DISCRIMINACIÓ CONTRA LES DONES I NOIES 
I ASSEGURAR QUE TINGUIN LES MATEIXES 
OPORTUNITATS EN TOTS ELS ÀMBITS DE LA 
VIDA  

La finalitat d’aquest objectiu és posar fi a la 
discriminació contra les dones i nenes i eliminar 
totes les formes de violència i pràctiques 
perjudicials contra elles, en els àmbits públic i 
privat. També impulsa a treballar per la igualtat 
de dones i homes en l’àmbit laboral i a combatre 
la discriminació salarial, així com promoure la 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
A més, és necessari treballar pel reconeixement 
i el repartiment de les cures i del treball a l’esfera 
familiar.

Finalment, s’ha de vetllar per la participació 
plena i efectiva de les dones i per la igualtat 
d’oportunitats en el lideratge de la vida política, 
econòmica i pública. 
 
 
PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA CULTURA EN 
AQUEST ODS?

La igualtat de gènere també s’ha d’aconseguir 
a la vida cultural. És necessari ampliar les 
oportunitats perquè les dones i nenes participin 
activament en la vida cultural i portin endavant els 
seus propis projectes i organitzacions.

És necessari donar més visibilitat i reconeixement 
a les pràctiques culturals que duen a terme dones 
i nenes. Cal comptar amb narratives que parlin 
de la discriminació de gènere o que mostrin el rol 
important de les dones i nenes en la vida cultural.

L’ODS 5 és rellevant per a una àmplia gamma 
de programes i projectes en el sector artístic i 
cultural, ja que la cultura pot contribuir a fomentar 
l’empoderament de les dones i la igualtat de 
gènere. Entendre el context sociocultural i 
fomentar la participació cultural és crucial per 
augmentar la resiliència, reduir les vulnerabilitats i 
abordar la violència masclista i, així, aconseguir la 
igualtat de gènere.

Les relacions de gènere són fonamentals en la 
transmissió de coneixements i habilitats culturals, 

la protecció i salvaguarda del patrimoni cultural, la 
promoció de la igualtat de drets i l’accés a la vida 
cultural, i l’aparició i l’enfortiment de les indústries 
culturals i creatives.

Malgrat els avanços i millores en els drets socials 
dels darrers anys, encara ara el paradigma 
social contribuix a perpetuar la discriminació 
per raó de gènere i l’assetjament sexual, i que 
els paradigmes socials existents es poden 
reforçar amb el sector de les arts (moviment 
#MeToo), les pràctiques culturals i les creences 
que tenen un efecte opressiu sobre les dones i 
noies o la comunitat LGBT+. Tanmateix, al costat 
d’intervencions més orientades a polítiques, la 
pràctica artística i cultural també pot proporcionar 
una manera més accessible de desafiar aquestes 
normes i de relacionar-se amb sectors on les 
dones tenen un paper important, com ara 
l’educació o les organitzacions sense ànim de 
lucre.

Es destaca el paper de les arts per oferir «un 
lloc segur per explorar qüestions difícils i un 
llenguatge alternatiu compartit».

La Meta 5.1 pretén acabar amb totes les 
formes de discriminació contra les dones i les 
nenes. Per exemple: 
· Les indústries dels mitjans de comunicació, el 
cinema i la música poden tenir un paper crític a 
l’hora d’influir en la representació de la igualtat 
de gènere mitjançant l’ús del llenguatge i la 
representació de les relacions i dinàmiques de 
gènere gràcies al gran abast de públic. 
· Els artistes i les personalitats culturals poden 
incitar i provocar debats i fomentar el progrés 
cap a la igualtat de gènere, com ara els artistes 
progressistes que criden l’atenció sobre la 
desigualtat de gènere, els models femenins en les 
arts o els programes específics que defensen la 
igualtat de gènere.

Meta 5.1

Posar fi a totes les formes de 
discriminació contra totes les dones i 
nenes a tot el món

ODS 5

ACONSEGUIR LA 
IGUALTAT ENTRE 
ELS GÈNERES 
I EMPODERAR 
TOTES LES 
DONES I NENES

Foto d’Ivan Samkov
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Les mateixes indústries creatives tenen un paper 
rellevant en la contribució al creixement econòmic 
i la creació d’ocupació. Les iniciatives culturals 
fomenten la renovació i la creació d’activitats 
econòmiques, l’emprenedoria i l’ocupabilitat, i el 
desenvolupament del turisme.

Els projectes d’art i cultura creen oportunitats de 
desenvolupament i formació de competències 
que augmenten l’ocupabilitat i les habilitats 
emprenedores de les persones beneficiàries.

La Meta 8.2 se centra en els sectors d’alt 
valor afegit i intensius en mà d’obra i té com a 
objectiu augmentar els nivells de productivitat 
econòmica mitjançant l’actualització tecnològica 
i la innovació. Moltes de les indústries del sector 
artístic i cultural podrien qualificar-se com a 
rellevants per a aquest objectiu, en particular el 
sector de l’artesania.

La Meta 8.3 se centra en l’aspecte de l’elaboració 
de polítiques de promoció d’un creixement 
econòmic sostingut, inclusiu i sostenible. Moltes 
empreses de les indústries creatives es poden 
definir com a micro, petites i mitjanes i també 
depenen de la creativitat i la innovació per tenir 
èxit.

La Meta 8.5 pretén aconseguir la plena ocupació 
per a tothom l’any 2030, independentment del 
gènere, l’edat o la condició de discapacitat. 
Aquest objectiu està en línia amb les polítiques 
de la majoria de les organitzacions en matèria 
d’igualtat, diversitat i inclusió i fomenta un 
enfocament inclusiu del desenvolupament 
econòmic.

L’enfocament turístic de la Meta 8.9 s’alinea 
estretament amb els programes d’art i cultura; 
per exemple, a través del treball centrat en 
el patrimoni o el turisme cultural, es focalitza 
específicament en el treball que haurien de 
fer els països per desenvolupar polítiques que 
promoguin un turisme sostenible que creï llocs de 
treball i que promogui la cultura i els productes 
locals.

Meta 8.2

Aconseguir nivells més elevats de 
productivitat econòmica mitjançant 
la diversificació, la modernització 
tecnològica i la innovació; entre d’altres, 
centrant-se en els sectors amb gran 
valor afegit i amb un ús intensiu de la mà 
d’obra.

Meta 8.3

Promoure polítiques orientades al 
desenvolupament que donin suport a 
les activitats productives, la creació de 
llocs de treball decents, l’emprenedoria, 
la creativitat i la innovació, i fomentar 
la formalització i el creixement de les 
microempreses i les petites i mitjanes 
empreses, fins i tot mitjançant l’accés a 
serveis financers.

Meta 8.5 

D’aquí́ al 2030, assolir l’ocupació 
completa i productiva i el treball decent 
per a totes les dones i els homes, 
inclosos els joves i les persones amb 
discapacitat, així com la igualtat de 
remuneració per feina d’igual valor.

Meta 8.9 

Per al 2030, elaborar i posar en pràctica 
polítiques encaminades a promoure un 
turisme sostenible que creï llocs de treball 
i promogui la cultura i els productes 
locals.

CREAR LLOCS DE TREBALL DIGNES I 
OPORTUNITATS ECONÒMIQUES PER A TOTHOM  

Aquest objectiu inclou aconseguir un creixement 
econòmic per càpita sostingut, amb nivells 
elevats de productivitat econòmica i polítiques 
orientades al desenvolupament que donin suport 
a l’emprenedoria i a la creació de llocs de treball 
decents.

Inclou l’èxit de l’ocupació plena i productiva i el 
treball decent per a totes les dones i els homes, 
inclosos els joves i les persones amb discapacitat, 
la igualtat de remuneració per treball d’igual valor, 
la reducció de la proporció de joves que no estan 
empleats i que no cursen estudis ni reben cap 
mena de capacitació, l’erradicació del treball 
forçós i la protecció dels drets laborals.. 
 
 
PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA CULTURA EN 
AQUEST ODS?

Els sectors culturals i creatius tenen el potencial 
de ser àrees propícies per a l’ocupació inclusiva, 
sostenible i equitativa, en la mesura que es 
garanteixin les condicions laborals apropiades 
i de conformitat amb els drets humans 
internacionals.

Els aspectes culturals es poden integrar en les 
estratègies de turisme, sempre que es garanteixi 
que això no implica la descontextualització de 
les identitats, activitats i actius culturals i que els 
beneficis corresponents es poden reinvertir en 
activitats culturals.

La participació activa en la cultura és un aspecte 
essencial de la inclusió social i pot impulsar 
l’ocupació i el creixement econòmic augmentant 
la participació cívica, potenciant les veus de les 
minories i augmentant el reconeixement mutu i 
la cooperació entre les diferents generacions i 
cultures.

ODS 8

FOMENTAR EL 
CREIXEMENT 
ECONÒMIC 
SOSTINGUT, 
INCLUSIU I 
SOSTENIBLE, 
L’OCUPACIÓ 
PLENA I 
PRODUCTIVA, 
I EL TREBALL 
DECENT PER A 
TOTHOM

Foto de Cup of couple
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REDUIR LA DISTÀNCIA ENTRE ELS MÉS RICS I 
ELS MÉS POBRES  

Aquest objectiu té com a finalitat reduir les 
desigualtats en els ingressos, així com les 
basades en l’edat, el sexe, la discapacitat, la raça, 
l’ètnia, l’origen, la religió o la condició econòmica, 
o d’un altre tipus, dins d’un país. Això significa 
eliminar la legislació, les polítiques i les pràctiques 
discriminatòries i adoptar-ne i promoure’n d’altres 
que contribueixin a una major igualtat.

L’objectiu també aborda les desigualtats entre 
els països, fins i tot les relacionades amb la 
representació (per exemple, major representació 
i veu per als països en desenvolupament en la 
presa de decisions que afecten a tothom), la 
migració (per exemple, polítiques de migració 
ben gestionades i planificades) i l’ajut al 
desenvolupament. 
 
 
PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA CULTURA EN 
AQUEST ODS?

La participació cultural pot contribuir a 
empoderar i promoure la inclusió de totes les 
persones, independentment de la seva edat, 
sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o 
condició econòmica, entre d’altres. Els artistes i 
els professionals de la creativitat poden implicar-
se en el disseny i la presentació de narratives 
que donin veu als països en desenvolupament, 
ja que tots els enfocaments cap a la migració 
han d’incloure una dimensió cultural i un diàleg 
intercultural.

Els programes i les activitats artístiques i culturals 
poden tenir un paper rellevant en la reducció 
de les desigualtats, no només mitjançant la 
creació d’oportunitats laborals i educatives, sinó 
a través del paper de l’art i la cultura a l’espai 
públic i el discurs i el mateix procés creatiu. Les 
arts poden ajudar a construir capital social i 
cohesió comunitària abordant problemes socials 
i generant obres artístiques que fomentin o 
provoquin la generació necessària d’empaties 
envers la diferència i les situacions alienes.

La cultura té un fort impacte en el benestar, la 
salut i l’autoestima i permet que les persones i 
les comunitats explorin les seves històries i el seu 
sentit identitari. A més, sorgeixen nous espais 
socials i significats col·lectius quan els individus 
i les comunitats participen junts en processos 
culturals, que contribueixen a la resolució de 
conflictes, a l’enfortiment del teixit social i a una 
major resiliència.

L’accés a la cultura en si mateix és una manera de 
reduir les desigualtats i pot tenir beneficis positius 
per als joves, com ara millors resultats acadèmics, 
habilitats cognitives, habilitats analítiques i 
empatia. 

Meta 10.2 

Per al 2030, potenciar i promoure la 
inclusió social, econòmica i política de 
totes les persones, independentment de 
la seva edat, sexe, discapacitat, raça, 
ètnia, origen, religió o situació econòmica, 
o una altra condició. 

Meta 10.4 

Adoptar polítiques, especialment fiscals, 
salarials i de protecció social, i aconseguir 
progressivament una major igualtat.

ODS 10

REDUIR LES 
DESIGUALTATS 
DINS ELS 
PAÏSOS I ENTRE 
ELS PAÏSOS

Foto d’Antoni Shkraba Production
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SITUAR LES CIUTATS AL CENTRE DEL 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN UN MÓN 
CADA VEGADA MÉS URBANITZAT 

El seu propòsit és garantir la seguretat i els 
mínims d’una vida digna per a totes les persones 
en habitatges, serveis bàsics, educació, sanitat i 
sistemes de transport adequats, espais verds de 
qualitat i en una vida comunitària activa.

Es tracta de situar les ciutats al centre del 
desenvolupament sostenible en un món cada 
vegada més urbanitzat. Les ciutats han de 
planificar el seu desenvolupament d’una manera 
sostenible i participativa, i han de vetllar per 
la protecció del patrimoni cultural i natural, 
assegurar la integració territorial i aportar 
respostes integrals i resilients als riscos derivats 
del canvi climàtic i altres possibles desastres o 
crisis. 
 
 
PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA CULTURA EN 
AQUEST ODS?

Els factors culturals determinen el comportament 
a les ciutats, en àrees com el transport i la 
mobilitat, els usos del medi ambient, etc. A les 
ciutats hi ha molts llocs i elements importants 
del patrimoni cultural material i immaterial 
que tenen una funció per dur a terme en el 
desenvolupament local sostenible; de fet, els 
aspectes culturals són fonamentals per promoure 
aquest desenvolupament. Els espais verds i 
públics poden possibilitar l’execució de les 
activitats culturals i la necessitat que tothom hi 
pugui accedir.

La democratització de la cultura també exigeix 
apropar les arts i les diferents manifestacions 
culturals a la ciutadania, fins i tot a peu de carrer. 
L’urbanisme, la planificació urbanística i l’agenda 
urbana poden jugar un rol actiu en portar la 
cultura a l’espai públic a l’aire lliure allà on calgui i 
sigui possible.

L’ODS 11 ofereix una oportunitat perquè els 
programes artístics i culturals es comprometin 
amb els ODS, a través del patrimoni i dels espais 
públics. La cultura és clau per fer que les ciutats 
siguin atractives, creatives i sostenibles. El 
patrimoni construït és una consideració important 
per a les ciutats i els assentaments humans, ja 
que el desenvolupament ràpid pot comprometre 
la capacitat d’una societat per protegir els 
monuments i altres manifestacions de la història 
compartida. De la mateixa manera, els canvis en 
les estructures o entorns socials també poden 
afectar el patrimoni immaterial, perquè les formes 
de vida tradicionals es poden veure desafiades i 
compromeses.

La UNESCO subratlla que la salvaguarda 
del patrimoni cultural i urbà fomenta el 
desenvolupament de la identitat cívica i 
el sentit de pertinença. La planificació i el 
desenvolupament que integren la cultura 
augmenten les oportunitats econòmiques i 
milloren la qualitat de vida. La cultura també pot 
transformar els espais de la ciutat en llocs de 
diàleg públic i, per tant, fomentar la inclusió social 
i contribuir a reduir la desigualtat. 

Meta 11.4 

Enfortir els esforços per protegir i 
salvaguardar el patrimoni cultural i natural 
del món.

ODS 11

ACONSEGUIR 
QUE LES 
CIUTATS I ELS 
ASSENTAMENTS 
HUMANS SIGUIN 
INCLUSIUS, 
SEGURS, 
RESILIENTS I 
SOSTENIBLES

Foto de Jerm Gonzalo
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MANTENIR LA SEGURETAT DE LES PERSONES 
I GARANTIR QUE EL GOVERN TREBALLA DE 
MANERA EFECTIVA I JUSTA 

L’objectiu és reduir totes les formes de violència 
i les taxes de mortalitat corresponents, posar 
fi al maltractament, l’explotació, el tràfic i totes 
les formes de violència contra els nens i nenes, 
promoure l’estat de dret, l’accés a la justícia per 
a tothom i la reducció dels corrents financers i el 
tràfic d’armes il·lícits.

Un altre propòsit és enfortir les institucions 
públiques, que han de ser eficaces, responsables 
i transparents, plenament compromeses amb 
la lluita contra la corrupció i afavoridores 
d’una democràcia inclusiva, participativa i 
representativa. Aquestes institucions han de 
protegir les llibertats fonamentals i garantir 
un accés universal a la justícia, en condicions 
d’igualtat. 
 
 
PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA CULTURA EN 
AQUEST ODS?

En aquest terreny la cultura és important perquè 
dona cabuda a la ciutadania per participar 
en el disseny, la implementació i l’avaluació 
de les polítiques i els programes culturals. 
Les instal·lacions culturals, en particular les 
biblioteques i els centres de coneixement, han de 
promoure l’accés a la informació. Les estratègies 
que tenen com a objectiu reduir la violència i 
promoure la pau han d’incloure un component 
cultural. En aquest Objectiu també es fa esment 
als actius culturals robats i s’imposa l’obligació de 
tornar-los a les comunitats pertinents.

La cultura és una eina que es pot utilitzar per 
promoure la comprensió i la tolerància entre les 
persones. La manera més clara en què el sector 
de les arts i la cultura pot contribuir a assolir 
aquest objectiu és mitjançant programes artístics 
i culturals que fomentin la discussió, el debat i la 
participació ciutadana al voltant de qüestions de 
pau i justícia.

Cal portar qüestions de democràcia, equitat, 
igualtat i representació a l’esfera pública, ja que 
els programes artístics i culturals poden oferir un 
impacte clar en aquest àmbit, poden advocar per 
una millor representació i una presa de decisions 
més responsable, i facilitar debats públics 
inclusius i accessibles.

Per al sector artístic més ampli, hi ha oportunitats 
clares per contribuir a assolir l’ODS 16. Una 
manera d’augmentar l’impacte en aquesta àrea 
és desenvolupar programes de formació que 
destaquin, com les arts, i que poden contribuir 
al canvi social. Per als artistes, pot tractar-se 
de fer ressaltar on es troben les injustícies, retre 
comptes a les institucions i promoure la llibertat 
d’expressió i la participació en la vida pública. 

Meta 16.6 

Crear institucions eficaces, responsables i 
transparents a tots els nivells. 

Meta 16.7 

Garantir l’adopció de decisions inclusives, 
participatives i representatives que 
responguin a les necessitats en tots els 
nivells.

ODS 16

PROMOURE 
SOCIETATS 
PACÍFIQUES 
I INCLUSIVES 
PER AL 
DESENVO-
LUPAMENT 
SOSTENIBLE, 
FACILITAR 
L’ACCÉS A LA 
JUSTÍCIA PER 
A TOTHOM 
I CREAR 
INSTITUCIONS 
EFICACES, 
RESPONSABLES 
I INCLUSIVES 
A TOTS ELS 
NIVELLSFoto de Rodnae Productions
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COL·LABORAR A ESCALA GLOBAL PER ASSOLIR 
ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE I FER REALITAT L’AGENDA  
POST-2015 

L’objectiu inclou l’enfortiment dels esforços 
nacionals i internacionals per contribuir a les 
metes de desenvolupament sostenible. Els 
ODS impliquen tota la humanitat, ningú no en 
pot quedar al marge. Per aconseguir-los, és 
necessari un ferm compromís global a través 
de la cooperació internacional i les aliances que 
permetin endegar noves dinàmiques per a unes 
relacions justes, perdurables i equitatives. L’ODS 
17 està dedicat als mitjans necessaris per assolir 
tots els altres objectius.. 
 
 

PER QUÈ ÉS IMPORTANT LA CULTURA EN 
AQUEST ODS?

És necessari que les estratègies internacionals, 
nacionals i locals per al desenvolupament 
sostenible, incloses les que tenen com a objectiu 
implementar l’Agenda 2030, integrin una dimensió 
cultural. Cal consolidar la capacitat dels actors 
culturals de produir i distribuir béns i serveis 
culturals, particularment els que representen 
activitats culturals menys conegudes.

És probable que molts programes del sector 
artístic contribueixin a l’ODS 17 treballant en 
col·laboració, però el llenguatge dels ODS no 
sempre s’utilitza i els objectius específics no 
sempre estan articulats clarament.

El sector podria emfatitzar més el valor dels 
enfocaments participatius i col·laboratius, donar a 
conèixer les metes i els programes dels ODS que 
donen suport als seus objectius i sumar esforços 
a les institucions i organitzacions culturals per 
bastir un compromís conjunt del món cultural per 
afrontar els reptes propis i abanderar iniciatives 
encaminades a sensibilitzar i difondre les virtuts 
del compliment global de les metes a la societat. 

ODS 17

ENFORTIR ELS 
MITJANS PER 
IMPLEMENTAR 
I REVITALITZAR 
L’ALIANÇA 
MUNDIAL PER 
AL DESENVO-
LUPAMENT 
SOSTENIBLE

Foto de Nataliya Vaitkevich
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A continuació, es descriuen els cinc passos 
a seguir per integrar els ODS a l’estratègia i 
gestió de l’organització:

PAS 1. ENTENDRE ELS ODS
El primer pas és familiaritzar-se amb els ODS 
perquè les empreses entenguin com els poden 
utilitzar per al seu benefici; és a dir, quines 
oportunitats representen per al seu negoci.

Per fer-ho, cal definir una persona o departament 
que s’encarregui de la gestió estratègica i que 
comuniqui el compromís de l’organització amb la 
sostenibilitat a través de diversos mitjans, com 
la pàgina web, les xarxes socials, la memòria o 
qualsevol altre mitjà que doni visibilitat a aquesta 
acció.

PAS 2. DEFINIR PRIORITATS
Cal fer una avaluació dels impactes reals i 
potencials, positius i negatius que l’activitat de 
l’organització té sobre els ODS al llarg de la seva 
cadena de valor, amb la finalitat d’identificar on 
es poden impulsar els impactes positius i on cal 
reduir o evitar els impactes negatius; és així com 
s’aconsegueixen uns ODS prioritaris.

Quan els ODS ja estan identificats, és important 
seleccionar indicadors que expressin de la 
manera més adequada la relació que hi ha entre 
les activitats de la seva empresa i el seu impacte 
en el desenvolupament sostenible, i que permetin 
monitorar al llarg del temps el seu exercici.

El següent pas seria recopilar dades per 
a cadascun dels indicadors seleccionats, 
encara que no sempre és possible recollir-los 
directament.

PAS 3. ESTABLIR OBJECTIUS
El tercer pas és crear una estratègia amb 
compromisos i objectius. És recomanable establir 
diversos objectius per a cadascun dels ODS 
identificats com a prioritaris. Tanmateix, també es 
poden marcar objectius en relació amb altres ODS 
on l’empresa no tingui un gran impacte, però en 
què pugui impactar de la mateixa manera encara 
que no estiguin directament relacionats amb 
l’estratègia de negoci.

A més, cal comunicar aquests objectius per 
mostrar les aspiracions de l’organització. Això 
també pot ser útil per establir aliances amb altres 
actors compromesos amb l’Agenda 2030.

PAS 4. INTEGRACIÓ
Perquè el compromís amb els ODS tingui èxit, 
és fonamental integrar-lo a la gestió interna de 
l’empresa, de manera que es vegi reflectit en totes 
les accions i àrees de l’organització. La integració 
d’aquests objectius exigeix activar un pla d‘acció i 
donar seguiment del progrés cap als ODS.

PAS 5. REPORTAR I COMUNICAR
Finalment, és important que l’empresa estigui 
informada del seu progrés en la consecució de 
l’Agenda 2030. Per fer-ho, es pot optar per fer 
servir formats de report i comunicacions existents, 
reconeguts internacionalment, o preparar un 
informe independent més concís.

Així mateix, cal comunicar el progrés als grups 
d’interès mitjançant els canals de comunicació 
de l’empresa (web, xarxes socials, comunicats de 
premsa, memòries de sostenibilitat, etc.) durant 
totes les etapes.

COM PODEN LES 
INSTITUCIONS 
I ORGA-
NITZACIONS 
CULTURALS 
INTEGRAR ELS 
ODS SOCIALS 
EN LA SEVA 
ESTRATÈGIA 
EMPRESARIAL?

Les organitzacions culturals són vitals per a 
la consecució dels ODS aplicant a les seves 
institucions creativitat i innovació per fer front 
als reptes del desenvolupament sostenible i 
col·laborant en la mesura del possible per assolir 
les metes que proposen. Per fer-ho, aquestes 
organitzacions han d’avaluar el seu impacte, 
establir els seus objectius i comunicar els 
resultats.

Per a les organitzacions, els ODS han de ser el 
marc de referència per establir els objectius i 
dirigir les seves estratègies i activitats, que els 
aportaran una sèrie de beneficis com:

1. Visió i oportunitat d’innovar quant a solucions 
sostenibles, que són el diferenciador positiu de 
preferència dels productes o serveis del negoci. 
Ajuda a respondre als requisits i les expectatives 
dels seus grups d’interès.

2. Retenció del talent, amb uns valors i un 
comportament ètic, cosa que farà productiu el 
negoci.

3. Aprofitament dels recursos, facilitant l’accés a 
finançament mitjançant la inversió responsable.

4. Vincles més forts. Els ODS promouen que les 
empreses s’acostin més als grups d’interès i hi 
estableixin un lligam més fort. És per això que les 
organitzacions més responsables estan alineant 
les seves estratègies de negoci per satisfer 
els grups d’interès i, alhora, integrar aquestes 
preocupacions en la presa de decisions. Ajuden a 
obtenir credibilitat i confiança, també per part de 
les organitzacions.

5. Un millor exercici. Les empreses que integren 
el compliment dels ODS en el seu pla de negoci 
són més competitives, milloren el seu rendiment i 
guanyen eficiència i efectivitat.

6. Major transparència. Les empreses 
compromeses amb els ODS han de comunicar 
els seus avenços i resultats en matèria de 
sostenibilitat i demostrar com les seves 
estratègies han aconseguit impactar de manera 
positiva a l’entorn. Aquesta comunicació es duu a 
terme a través d’una memòria de sostenibilitat.

És important conèixer inicialment quins esforços 
fan les organitzacions i la manera com aquests 
esforços es poden alinear amb els ODS. No cal 
que siguin accions extraordinàries, ja que els 
petits esforços també contribueixen a assolir les 
metes.
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ACCIONS I 
RECOMANA-
CIONS 
FONAMENTALS 
PER COMPLIR 
L’AGENDA 2030
 
En aquest apartat, per a cada ODS social del món 
cultural es desenvolupa una sèrie d’accions o 
recomanacions, que ajudaran a les organitzacions 
a dur-los a terme i que es distribueixen de la 
manera següent:

Se separen en dos nivells:

Nivell 1. Compromís amb els ODS: nivell inicial.

Nivell 2. Compromís amb els ODS: nivell avançat.

Cada nivell conté unes accions que s’han de dur 
a terme i el seu impacte positiu a l’organització. 
Per començar amb el compliment dels ODS, les 
accions recomanades al nivell inicial són accions 
que s’han d’executar a curt termini; mentre que 
les accions recomanades al nivell avançat són 
accions que s’han d’executar a mitjà/llarg termini.

Posteriorment, s’assenyalen els indicadors 
específics de les accions, per tal de fer-ne un 
seguiment anual.

03. 
PASSAR  

A L’ACCIÓ 
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ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Establir protocols per prevenir la 
COVID-19 o altres malalties.

Evita malalties laborals.

Millora l’ambient laboral.

Millora la salut de la plantilla.

Nombre de protocols per prevenir 
malalties.

Dur a terme controls mèdics a tot el 
personal.

Nombre de persones que, 
anualment, han fet la revisió mèdica.

Implantar el Sistema de Gestió de la 
Seguretat i Salut en el Treball (ISO 
45001).

Formalitzar una política/compromís 
en relació amb la salut i el benestar 
de tot el personal.

Millora la imatge de l’organització 
(transparència).Comunicar a les xarxes socials, 

pàgina web, etc., mitjançant una 
memòria de sostenibilitat, les accions 
dutes a terme en aquest ODS.

ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Incentivar el desplaçament a la feina 
amb bicicleta, transport públic o 
caminant.

Millora la imatge de l’empresa.

Millora l’ambient laboral.

Millora la salut del personal

Percentatge de la plantilla que va a la 
feina amb bicicleta.

Percentatge del personal que va a la 
feina caminant.

Donar suport a fundacions i ONG 
que lluiten per millorar la salut a 
escala mundial.

Percentatge de beneficis que es 
donen a organitzacions que lluiten 
per millorar la salut a escala mundial.

Establir aliances amb altres 
organitzacions per patrocinar 
esdeveniments saludables i animar la 
plantilla a participar-hi.

Nombre d’esdeveniments esportius 
on s’ha participat.

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL INICIAL

ODS 3

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL AVANÇAT

ODS 3
SALUT I BENESTAR

GARANTIR UNA 
VIDA SANA I 
PROMOURE EL 
BENESTAR PER A 
TOTHOM A TOTES 
LES EDATS.

Accions a emprendre i el seu impacte 
positiu a l’organització

Una millora en la salut i el benestar de la 
població és la construcció de societats més 
pròsperes i economies saludables. A més, 
una empresa amb un personal sa i amb 
bona qualitat de vida és garantia d’un major 
rendiment i d’un millor ambient de treball.

A continuació, s’exposen algunes accions 
que poden dur a terme les organitzacions per 
aconseguir una educació de qualitat i l’impacte 
positiu que té cada una a l’organització.
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ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Elaborar un pla de formació per al 
personal de l’organització.

S’aconsegueix una plantilla més 
competent.

Millora l’ambient laboral.

Augmenta la motivació laboral.

Augmenta la competitivitat de 
l’empresa.

Nombre de formacions impartides 
per a cada un dels llocs de treball a 
l’any.

Establir uns requisits, quant a 
formació, per a cada un dels llocs de 
treball de l’organització.

Requisits en formació adoptats per a 
cada lloc de treball.

Promoure la formació de les 
persones que treballen al sector (en 
particular en les TIC).

Percentatge de joves i adults amb 
competències en TIC, desglossat per 
tipus de competència tècnica.

Formar el personal de l’empresa per 
dotar-lo de més competències.

Nombre de persones que han rebut 
formació.

Contractar joves, persones en 
situació de desocupació de llarga 
durada, persones amb discapacitat o 
risc d’exclusió social.

Les persones que formen part 
d’aquest col·lectiu solen presentar 
una actitud positiva i un compromís 
alt.

Incorpora valors com la diversitat, la 
pluralitat, el respecte i la solidaritat a 
l’equip de treball de l’organització.

Nombre de contractacions a 
joves, persones en situació de 
desocupació, persones amb 
discapacitat o risc d’exclusió social 
anualment.

Formalitzar una política/compromís 
en promocionar que la cultura formi 
part de l’educació en el sentit ampli a 
totes les edats. Millora la imatge de l’organització. 

(transparència).Comunicar a les xarxes socials, 
pàgina web, etc., mitjançant una 
memòria de sostenibilitat, les accions 
dutes a terme en aquest ODS.

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL INICIAL

ODS 4

ODS 4
EDUCACIÓ DE QUALITAT

GARANTIR UNA EDUCACIÓ 
INCLUSIVA, EQUITATIVA 
I DE QUALITAT I 
PROMOURE OPORTUNITATS 
D’APRENENTATGE DURANT 
TOTA LA VIDA PER A TOTHOM

Accions a emprendre i el seu impacte 
positiu a l’organització

Les accions que dugui a terme l’organització 
per formar el seu personal reportaran un 
impacte positiu directe en formar una plantilla 
més especialitzada als seus llocs de treball. 
Tot i això, no només s’ha de treballar aquest 
objectiu internament, sinó que cal que 
s’inverteixi en una millora de l’educació als 
centres educatius per aconseguir una societat 
futura que sigui resolutiva i autònoma per 
enfrontar-se a un futur, no molt llunyà, que 
planteja molts reptes a escala global.

A continuació, s’exposen algunes accions 
que poden dur a terme les organitzacions per 
aconseguir una educació de qualitat i l’impacte 
positiu que té cada una a l’organització.
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ODS 5
IGUALTAT DE GÈNERE

ACONSEGUIR LA 
IGUALTAT ENTRE 
ELS GÈNERES I 
EMPODERAR TOTES 
LES DONES I NENES

Accions a emprendre i el seu impacte 
positiu a l’organització

La igualtat de gènere és símptoma d’una 
societat pacífica, pròspera i sostenible i, com 
a tal, és imprescindible que tingui el suport de 
tot el món cultural. A més, l’àmbit empresarial 
és una peça clau per assolir la igualtat, ja que 
és on es reflecteixen les diferències més grans, 
fins i tot als països desenvolupats.

Una organització que atorga igualtat de 
condicions a la seva plantilla, independentment 
del gènere, és una empresa que té pluralitat i 
diversitat en els seus projectes. Un equip de 
treball plural tindrà idees més integradores i 
àmplies i serà, doncs, molt més competent.

A continuació, s’exposen algunes accions que 
es poden dur a terme per aconseguir la igualtat 
de gènere i l’impacte positiu que té cada una a 
l’organització.

ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Establir aliances amb centres 
educatius per dur a terme projectes 
que promoguin una educació de 
qualitat.

Millora la imatge de l’organització.

S’estableixen aliances amb altres 
organitzacions.

S’aconsegueix una plantilla més 
competent.

Millora l’ambient laboral.

Augmenta la competitivitat de 
l’organització.

Nombre de tallers realitzats a l’any.

Nombre d’aliances establertes.

Disposar de convenis amb l’entorn 
empresarial per fer més accessible la 
cultura per a tota la ciutadania.

Nombre de convenis establerts amb 
l’entorn empresarial.

Disposar de convenis amb l’entorn 
municipal per fer més accessible la 
cultura per a tota la ciutadania.

Nombre de convenis establerts amb 
l’entorn municipal.

Elaborar un procediment per 
promoure els hàbits sostenibles a 
través de la cultura.

Millora la imatge de l’organització.

Millora l’ambient laboral.

Crear programes de beques.
Millora la imatge de l’organització.

Augmenta el reconeixement de 
l’organització.

Nombre de persones interessades en 
el programa de beques.

Nombre de persones beneficiàries 
del programa de beques.

Fer donacions a organitzacions i 
fundacions que es preocupen per 
millorar la qualitat educativa.

Millora la imatge de l’organització.

S’estableixen aliances amb altres 
organitzacions.

Quantitat invertida.

Nombre de persones beneficiàries.

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL AVANÇAT

ODS 4
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ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Establir un pla formatiu en matèria 
d’igualtat.

Millora la imatge de l’organització.

Augmenta el sentiment de confiança i 
seguretat a l’organització.

Milloren les relacions entre la 
plantilla.

Percentatge de la plantilla que ha 
assistit als plans formatius.

Percentatge de la plantilla que ha 
assistit a la formació i que considera 
que els ha estat útil.

Formalitzar una política/compromís 
en aconseguir la igualtat entre els 
gèneres i empoderar totes les dones 
i nenes. Millora la imatge de l’organització. 

(transparència).Comunicar a les xarxes socials, 
pàgina web, etc., mitjançant una 
memòria de sostenibilitat, les accions 
dutes a terme en aquest ODS.

ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Donar suport a organitzacions que 
lluiten per la igualtat de gènere. Millora la imatge de l’organització.

Es fomenta la solidaritat i la lluita per 
la justícia entre la plantilla.

S’estableixen aliances.

Nombre d’organitzacions amb què es 
col·labora.

Nombre de persones beneficiades.

Apostar per marques i empreses que 
tinguin polítiques d’igualtat de gènere 
(distribuïdors, proveïdors, etc.)

Organitzacions col·laboradores que 
segueixen les polítiques d’igualtat de 
gènere.

Participar en projectes amb 
centres educatius i escoles de 
negoci per promoure la igualtat i 
l’empoderament de la dona.

Augmenta el sentiment de confiança i 
seguretat a l’empresa.

S’estableixen aliances.

Millora la imatge de l’organització.

Nombre de projectes en què 
l’organització ha participat.

Dones que s’han beneficiat dels 
projectes.

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL INICIAL

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL AVANÇAT

ODS 5

ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Implementar un pla d’igualtat de 
gènere.

Millora la imatge de l’organització.

Augmenta el sentiment de confiança i 
seguretat a l’organització.

Millora el rendiment.

Es reforcen les relacions de 
l’organització amb la plantilla.

Implementar un pla de conciliació de 
la vida laboral, familiar i personal.

Percentatge de la plantilla que se 
sent còmoda amb les condicions i 
els drets laborals.

Percentatge de dones i homes, per 
categories i edat, que s’han acollit als 
drets de cura de fills, filles i familiars 
dependents.

Mesures preses.

Tolerància zero cap a qualsevol 
forma de violència i discriminació.

Millora l’ambient de treball intern.

Milloren les relacions entre l’equip 
laboral.

Millora el sentiment de confiança a 
l’organització per part de l’equip de 
treball.

Percentatge de la plantilla que se 
sent segura i còmoda al seu lloc de 
treball i amb els seus companys i 
companyes.

Percentatge de dones que han patit 
una situació de violència masclista o 
discriminació durant el darrer any.

Elaborar un protocol contra 
l’assetjament sexual i per raó de 
sexe.

Nombre de casos d’assetjament 
sexual i per raó de sexe el darrer any.

Dur a terme una contractació 
igualitària i protegir l’ocupació.

Augmenta la pluralitat de 
l’organització.

Millora la imatge de l’organització.

Percentatge d’homes contractats 
respecte del de dones.

Nombre de dones i homes 
contractats desglossat per categoria 
professional.

Percentatge de dones i d’homes amb 
càrrecs directius respecte al total de 
la plantilla.

Nombre de persones que han 
participat en processos de selecció 
per ocupar un càrrec directiu per 
sexe i percentatge.

Implementar polítiques salarials.

Elaborar un registre retributiu o una 
auditoria salarial.

Millora l’ambient de treball intern.

Milloren les relacions entre la 
plantilla.

Millora el sentiment de confiança a 
l’organització per part de l’equip de 
treball.

Diferència de sou a la mateixa 
categoria professional diferenciada 
per gèneres.

Percentatge de bretxa salarial entre 
dones i homes.

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL INICIAL

ODS 5
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ELS OBJECTIUS 
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE SOCIALS 
AL MÓN CULTURAL

ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Dur a terme contractes justos: 
apostar per contractes de llarga 
durada, amb salaris adequats a la 
seva formació i experiència i horaris 
laborals que permetin compaginar la 
vida laboral, personal i familiar.

Millora la relació de la feina amb 
l’organització.

Millora el rendiment de la plantilla.

Es genera un ambient de treball 
millor.

Accions desenvolupades per millorar 
les condicions laborals.

Percentatge total de dones i homes a 
la plantilla de l’organització.

Percentatge de contractes indefinits i 
temporals a la plantilla.

Percentatge de contractes de 
jornada completa i parcial a la 
plantilla.

Augmentar el nombre de contractes 
a joves i aturats de llarga durada.

Les persones que formen part 
d’aquests col·lectius solen presentar 
una actitud positiva i un compromís 
alt.

Percentatge del personal contractat 
el darrer any que es consideraven 
persones aturades de llarga durada.

Percentatge de joves contractats 
anualment.

Prendre mesures perquè l’entorn 
de treball i les seves accions 
relacionades siguin segures i 
igualitàries.

Millora la imatge de l’organització.

Es redueixen els accidents laborals.

Es genera més seguretat als 
empleats.

Nombre de mesures preses per fer 
un entorn de treball més segur.

Nombre d’accidents laborals durant 
el darrer any.

Implementar el Pla estratègic 
de turisme sostenible per crear 
ocupació. Es genera un sentiment de proximitat 

entre el personal i l’organització.

Millora la imatge de l’organització.

S’estableixen aliances.

Nombre de mesures preses.

Potenciar el patrimoni natural i 
cultural local.

Nombre d’esdeveniments culturals 
locals.

Nombre de proveïdors locals 
contractats.

Formalitzar una política/compromís 
en garantir una ocupació plena i 
productiva, un treball digne, un 
entorn de treball segur, etc. Millora la imatge de l’organització 

(transparència).

Nombre d’organitzacions amb què 
coopera.

Comunicar a les xarxes socials, 
pàgina web, etc., mitjançant una 
memòria de sostenibilitat, les accions 
dutes a terme en aquest ODS.

Nombre de proveïdors que 
garanteixen criteris ètics i 
sostenibles.

ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Nombre de proveïdors que 
garanteixen criteris ètics i 
sostenibles. Millora la imatge de l’organització.

S’estableixen aliances.

Millora l’ambient de treball.

Nombre d’organitzacions amb què 
coopera.

Elaborar un procediment de gestió 
de compres responsables (apostar 
pel consum responsable).

Nombre de proveïdors que 
garanteixen criteris ètics i 
sostenibles.

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL INICIAL

ODS 8

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL AVANÇAT

ODS 8
TREBALL DIGNE I 
CREIXEMENT ECONÒMIC

FOMENTAR EL CREIXEMENT 
ECONÒMIC SOSTINGUT, 
INCLUSIU I SOSTENIBLE, 
L’OCUPACIÓ PLENA I 
PRODUCTIVA, I EL TREBALL 
DECENT PER A TOTHOM

Accions a emprendre i el seu impacte 
positiu a l’organització

Per aconseguir una societat sostenible, és 
fonamental una ocupació justa que permeti 
el creixement econòmic. Aquest creixement 
ve donat per dos costats: pel personal de 
l’organització i pels clients.

Les persones que tenen una feina justa se 
senten més felices i satisfetes al seu lloc de 
treball, cosa que els fa ser més competents 
i vetllar pel creixement de l’organització. 
Alhora, una societat econòmicament 
sana compta amb clients i inversors amb 
solvència econòmica disposats a apostar per 
organitzacions que segueixin la filosofia del 
creixement econòmic.

A continuació, s’exposen algunes accions que 
poden dur a terme les organitzacions per lluitar 
per un treball just i el creixement econòmic, 
i s’indica l’impacte positiu que tindria per a 
l’organització dur-les a terme.
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ELS OBJECTIUS 
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE SOCIALS 
AL MÓN CULTURAL

ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Implementar plans i accions 
específiques per incorporar la igualtat 
de tracte i la no-discriminació. Millora l’ambient de treball intern.

Millora el sentiment de confiança a 
l’organització.

Milloren les relacions amb el personal 
de l’organització.

Millora la imatge de l’organització.

Percentatge de persones que han 
patit algun tipus de discriminació 
per causa de discapacitat, 
orientació sexual, origen o gènere a 
l’organització el darrer any.

Mesures preses.

Elaborar plans d’inclusió i cohesió 
social.

Percentatge de despesa anual 
del pressupost de l’organització 
destinada a la promoció social.

Establir un protocol que garanteixi 
que les instal·lacions i els espais 
culturals siguin accessibles per a 
tothom, incloses les persones amb 
discapacitat.

Contractar persones amb 
discapacitat o en risc d’exclusió 
social.

S’incorporen valors com la diversitat, 
la pluralitat, el respecte i la solidaritat 
a l’equip de treball de l’organització.

Percentatge de treballadors que 
pertanyen a aquests col·lectius.

Formalitzar una política/compromís 
que garanteixi l’accés a l’oferta 
cultural per als col·lectius en risc 
d’exclusió, i garantir una tolerància 
0 davant de qualsevol tipus de 
discriminació.

Millora la imatge de l’organització 
(transparència).

Comunicar a les xarxes socials, 
pàgina web, etc., mitjançant una 
memòria de sostenibilitat, les accions 
dutes a terme en aquest ODS.

ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Establir un sistema de recollida i 
gestió de queixes/denuncies per 
discriminació entre les persones 
usuàries.

Millora l’ambient de treball intern.

Millora el sentiment de confiança a 
l’organització.

Milloren les relacions amb el personal 
de l’organització.

Millora la imatge de l’organització.

Nombre de queixes/denuncies per 
discriminació entre les persones 
usuàries el darrer any.

Establir un sistema de recollida i 
gestió de queixes/denuncies per 
discriminació entre les persones 
treballadores de l’organització.

Nombre de queixes/denuncies per 
discriminació entre el personal de 
l’organització el darrer any.

Col·laborar amb ONG, centres 
educatius o associacions d’altres 
països per treballar conjuntament per 
un desenvolupament sostenible.

S’estableixen aliances.

Millora la imatge de l’organització.

Es fomenta la solidaritat a 
l’organització.

Nombre d’organitzacions amb què 
coopera.

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL INICIAL

ODS 10

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL AVANÇAT

ODS 10
RUDUCCIÓ DE LES 
DESIGUALTATS

REDUIR LES 
DESIGUALTATS 
DINS ELS PAÏSOS 
I ENTRE ELS 
PAÏSOS

Accions a emprendre i el seu impacte 
positiu a l’organització

L’existència de desigualtats és un problema 
que afecta les empreses, perquè les societats 
amb una taxa de desigualtat més gran tenen 
un menor desenvolupament social i econòmic, 
més pobresa i taxes de delinqüència i 
destrucció del medi ambient més elevades.

És important acabar amb la desigualtat, ja que 
suposa una amenaça per al desenvolupament 
social i econòmic (des de l’empresa fins a 
una escala global), alenteix el creixement 
dels països, incrementa la pobresa i afecta 
l’autoestima de les persones; factors que 
afecten directament el creixement econòmic 
de les organitzacions sigui quin sigui el lloc des 
d’on operin.

A continuació, s’exposen algunes accions que 
les empreses poden dur a terme per complir 
l’objectiu de reducció de les desigualtats 
i l’impacte positiu que té cada una a 
l’organització.
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ELS OBJECTIUS 
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE SOCIALS 
AL MÓN CULTURAL

ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Integrar, en els plans estratègics 
de l’organització, l’abordatge de 
la conservació patrimonial i una 
estratègia d’acció envers l’entorn 
(adaptacions, relacions amb la xarxa 
social de l’entorn, coneixement del 
barri, etc.). Millora la imatge de l’organització.

Millora la relació entre les persones.

Millora l’ambient de treball.

Nombre de persones que han 
accedit a museus, teatres i centres 
d’exposicions públics, entre d’altres, 
amb mobilitat reduïda l’últim any.

Percentatge de persones / total de 
visitants que han accedit a museus, 
teatres i centres d’exposicions 
públics, entre d’altres, amb entrada 
reduïda o de manera gratuïta.

Nombre de reunions de xarxa amb 
entitats, organitzacions i institucions 
de l’entorn.

Establir un protocol per conservar, 
protegir i salvaguardar el patrimoni 
cultural a l’abast de l’organització.

Mesures preses.

Establir un protocol per a persones 
amb mobilitat reduïda. Mesures preses.

Celebrar esdeveniments culturals en 
espais públics (carrers, places i altres 
llocs a l’exterior), com a recursos 
clau per a la interacció i participació 
cultural.

Augmenta la visibilitat.

Millora la imatge de l’organització.

Millora la relació entre les persones.

Nombre d’esdeveniments culturals 
realitzats en carrers, places o altres 
llocs a l’exterior.

Formalitzar una política/compromís 
que garanteixi la salvaguarda del 
patrimoni cultural i natural del món.

Millora la imatge de l’organització 
(transparència).

Mesures preses.

Comunicar a les xarxes socials, 
pàgina web, etc., mitjançant una 
memòria de sostenibilitat, les accions 
dutes a terme en aquest ODS.

Percentatge de persones que 
promouen l’ús de la mobilitat 
sostenible per anar a la feina, 
desglossat per transport públic, 
cotxe compartit, bicicleta o caminant.

Percentatge de la reducció del cost 
del desplaçament a la feina.

ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Establir un pla d’emergència a 
l’organització.

Millora la imatge de l’organització.

Millora l’ambient de treball.
Mesures preses.

Promoure l’ús de la mobilitat 
sostenible per anar a la feina (amb 
transport públic, cotxe compartit, 
bicicleta o caminant).

Millora la imatge de l’organització.

S’afavoreixen les relacions personals.

Es produeix un estalvi econòmic.

Percentatge de persones que 
promouen l’ús de la mobilitat 
sostenible per anar a la feina, 
desglossat per transport públic, 
cotxe compartit, bicicleta o caminant.

Percentatge de la reducció del cost 
del desplaçament a la feina.

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL INICIAL

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL AVANÇAT

ODS 11
CIUTATS I COMUNITATS 
SOSTENIBLES

ACONSEGUIR QUE 
LES CIUTATS I ELS 
ASSENTAMENTS HUMANS 
SIGUIN INCLUSIUS, 
SEGURS, RESILIENTS I 
SOSTENIBLES

Accions a emprendre i el seu impacte 
positiu a l’organització

Actualment, la meitat de la població viu a les 
ciutats i s’espera que aquesta tendència vagi 
en augment. Per assolir un desenvolupament 
sostenible, cal que les ciutats on es produeixin 
aquests desenvolupaments també siguin 
sostenibles. La planificació urbanística és clau 
per cobrir les necessitats de la població i per 
satisfer els requisits industrials i empresarials 
de la ciutat. Una bona planificació augmenta 
el potencial d’una zona amb un consum mínim 
de recursos, alhora que fa que aquesta zona 
sigui habitable, accessible i adequada per a les 
diferents activitats que es vulguin fer.

A continuació, s’exposen algunes accions 
que les organitzacions poden dur a terme 
per complir l’objectiu de ciutats i comunitats 
sostenibles, i l’impacte positiu que té cada una 
a l’organització.
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ELS OBJECTIUS 
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE SOCIALS 
AL MÓN CULTURAL

ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Elaborar un codi de gestió ètica i de 
bon govern de l’organització.

Millora la imatge de l’organització.

Millora l’ambient de treball.
Mesures preses.

Establir processos interns de 
transparència per evitar delictes de 
frau i corrupció.

Es reforça el sentiment de confiança 
a l’organització.

Millora la imatge de l’organització.

Millora l’ambient de treball.

Inversió feta.

Mesures preses.

Establir un protocol per integrar la 
no-violència, l’erradicació de l’odi i 
la discriminació en tots els àmbits de 
l’oferta cultural.

Mesures preses.

Formalitzar una política/
compromís que promocioni la pau 
i la no-violència i erradiqui l’odi i la 
discriminació en tots els àmbits. Millora la imatge de l’organització 

(transparència).Comunicar a les xarxes socials, 
pàgina web, etc., mitjançant una 
memòria de sostenibilitat, les accions 
dutes a terme en aquest ODS.

ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Col·laborar amb ONG, centres 
educatius o associacions d’altres 
països per treballar conjuntament per 
un desenvolupament sostenible

S’estableixen aliances.

Millora la imatge de l’organització.

Es fomenta la solidaritat.

Organitzacions amb què s’ha 
col·laborat.

Nombre de persones beneficiades de 
les actuacions.

Participar en propostes i 
esdeveniments relacionats amb la 
cultura de la pau i la prevenció de la 
violència.

Millora la imatge de l’organització.

Millora l’ambient de treball.
Nombre de processos en què s’ha 
participat.

Formar el personal de l’empresa 
en l’àmbit de la gestió ètica i el bon 
govern.

Nombre d’empleats formats.

Formar el personal de l’empresa 
en matèria de transparència i drets 
humans.

Nombre d’empleats formats.

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL INICIAL

ODS 16

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL AVANÇAT

ODS 16
PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS SOSTENIBLES

PROMOURE SOCIETATS 
PACÍFIQUES I INCLUSIVES 
PER AL DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE, FACILITAR L’ACCÉS 
A LA JUSTÍCIA PER A TOTHOM I 
CREAR INSTITUCIONS EFICACES, 
RESPONSABLES I INCLUSIVES A 
TOTS ELS NIVELLS

Accions a emprendre i el seu impacte 
positiu a l’organització

Aconseguir un futur sostenible és incompatible 
si en aquest futur hi ha persones que viuen 
amb por i insegures per por de rebre alguna 
forma de violència, ja sigui per la realitat 
d’una guerra, per la procedència, el gènere, 
l’orientació sexual o la religió. És important 
que a qualsevol país tots els organismes i 
les persones lluitin per erradicar qualsevol 
tipus de violència, inseguretat o injustícia que 
tingui lloc, ja que és l’única via per assolir una 
societat forta, unida i que pugui caminar cap a 
un futur pròsper.

A continuació, s’exposen algunes accions 
que poden dur a terme les organitzacions per 
promoure unes societats més pacífiques i 
inclusives, i l’impacte positiu que té cada una a 
l’organització.
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ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Integrar els ODS a l’organització 
cultural.

Es fomenta la solidaritat de tots els 
membres de la plantilla.

Millora la imatge de l’empresa.
Nombre d’accions executades.

Fomentar la participació de tota la 
plantilla en la consecució dels ODS.

Millora l’ambient de treball intern.

Millora la relació personal.

Es fomenta la solidaritat i la 
sostenibilitat.

Percentatge d’empleats involucrats.

Difondre els ODS i les accions que es 
duen a terme en matèria d’ODS.

Millora la imatge de l’organització.

Augmenta la visibilitat.

Es diferencia d’altres organitzacions 
del sector.

S’estableixen aliances.

Nombre de publicacions elaborades 
el darrer any.

Percentatge de persone

Mesurar els progressos aconseguits 
en el compliment dels ODS.

Millora la imatge de l’organització.

Augmenta la visibilitat.

Es demostra compromís.

Inversió feta.

Accions dutes a terme el darrer any a 
tots els ODS.

Formalitzar una política/compromís 
ferm en la creació d’aliances per 
assolir l’Agenda 2030.

Millora la imatge de l’organització 
(transparència).Comunicar a les xarxes socials, 

pàgina web, etc., mitjançant una 
memòria de sostenibilitat, les accions 
dutes a terme en aquest ODS.

ACCIÓ IMPACTE POSTIU A 
L’ORGANTZACIÓ

INDICADORS  
(DE SEGUIMENT)

Formar els empleats en el 
compliment dels ODS.

Millora la imatge de l’organització.

Es fomenta la solidaritat.

Es demostra compromís.

Percentatge d’empleats que han 
rebut formació.

Crear aliances amb altres 
organitzacions per compartir 
coneixements, experiències, 
tecnologia i recursos per tal d’assolir 
junts el compliment dels ODS.

Millora la imatge de l’organització.

Augmenta la visibilitat.

Es demostra compromís.

S’estableixen aliances.

Nombre d’aliances establertes.

Accions conjuntes executades.

Inversió feta.

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL INICIAL

ODS 17

COMPROMÍS AMB ELS ODS: NIVELL AVANÇAT

ODS 17
ALIANÇA PELS OBJECTIUS

ENFORTIR ELS 
MITJANS PER 
IMPLEMENTAR 
I REVITALITZAR 
L’ALIANÇA 
MUNDIAL PER AL 
DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

Accions a emprendre i el seu impacte 
positiu a l’organització

Les aliances són fonamentals per assolir els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, 
ajuden a aconseguir-se de manera més eficaç 
i poden aportar valor afegit en incloure punts 
de vista més amplis. Aquestes aliances són 
una oportunitat de negoci per a les empreses, 
ja que es poden obrir a nous països, nous 
mercats i poden emprendre projectes conjunts 
i inspirar-se mútuament.

A continuació, s’exposen algunes accions 
que poden dur a terme les empreses per 
establir aliances que els permetin assolir els 
objectius, i l’impacte positiu que té cada una a 
l’organització.



54 55

ELS OBJECTIUS 
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE SOCIALS 
AL MÓN CULTURAL

ELS OBJECTIUS 
DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE SOCIALS 
AL MÓN CULTURAL

Guia per elaborar el Registre retributiu i calcular la bretxa: 
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/cures-temps/igualtat-oportunitats/eina-registre-
retributiu/Guia-Registre-salarial.pdf 
 
Preguntes freqüents sobre el registre retributiu: 
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/cures-temps/igualtat-oportunitats/eina-registre-
retributiu/Registre-retributiu-i-bretxa-salarial.-Sessio-dubtes-Vdefinitva.pdf

 
Establir un pla formatiu en matèria d’igualtat. 
Fòrums, tallers i seminaris en remot:  
Oferta adreçada principalment a empreses i institucions interessades a abordar diversos aspectes clau 
per consolidar i fer créixer una organització des de la perspectiva de la igualtat en el treball: 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/formacio/

Aula virtual 
Formació en línia adreçada principalment a empreses i professionals que vulguin adquirir els 
coneixements essencials per dissenyar i implementar mesures d’igualtat d’oportunitats de dones i 
homes, així com noves formes d’organització del temps, i ajudar, així, a millorar la qualitat en el treball: 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/formacio/aula-virtual-dgctt/

Autoaprenentatge 
Oferta adreçada principalment a persones interessades a adquirir de manera autònoma coneixements 
clau sobre igualtat en el treball. S’ofereixen píndoles de curta durada, en suport telemàtic i sense 
avaluació externa, perquè es facin de manera individual i sense limitacions horàries: 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/formacio/autoaprenentatge-/

 
ODS 8. TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

Implementar una gestió turística més sostenible que creï ocupació. 
Informació sobre turisme sostenible, responsable i competitiu: 
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/turisme_sostenible/turisme-sostenible/  
 
Implantar la Certificació Biosphere Tourism per obtenir el distintiu de turisme responsable: 
https://www.biospheretourism.com/es

Elaborar un procediment de gestió de compres responsables (apostar pel consum responsable). 
Informació sobre consum responsable: 
https://consum.gencat.cat/ca/el-consum/abans-de-la-compra/consum-responsable/

 
ODS 10. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

Implementar plans i accions específiques per incorporar la igualtat de tracte i la no-
discriminació. 
Informació sobre drets humans i igualtat de tracte: 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/drets-humans-i-igualtat-de-tracte/

EINES I 
RECURSOS
 
Es proporcionen eines que ajudaran a dur a terme 
algunes de les accions descrites anteriorment. 

ODS 3. SALUT I BENESTAR
 
Implantar el Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball. 
Norma ISO 45001. 
Es pot comprar la normativa a:  
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es 
 
 
ODS 5. IGUALTAT DE GÈNERE

Implementar un pla d’igualtat de gènere. 
Plataforma per elaborar plans d’igualtat: 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-treballs/
elaboracio-dels-plans-digualtat/ 
 
Implementar un pla de conciliació de la vida laboral, familiar i personal. 
Informació sobre conciliació, temps de treball i corresponsabilitat: 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/

Elaborar un protocol contra l’assetjament sexual o per raó de sexe. 
Eina per elaborar el protocol per a la prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i per raó de 
sexe: 
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-treballs/
violencies-masclistes-en-lambit-laboral/protocol-per-a-la-prevencio-i-actuacio-davant-de-
lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe/

Guia d’elaboració del protocol: 
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/cures-temps/publicacions/IGUALTAT/
METODOLOGIES/Guia_Protocol_Assetjament_CAT_Interactiu_DEF.pdf

Implementar polítiques salarials (registre retributiu). 
Eina de registre retributiu:  
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-treballs/
elaboracio-dels-plans-digualtat/eina-de-registre-retributiu/

Guia per a la igualtat retributiva entre homes i dones: 
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia-aplicacio-retributiva-
entre-homes-i-dones.pdf 
 

https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/cures-temps/igualtat-oportunitats/eina-registre-retributiu/Guia-Registre-salarial.pdf
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/cures-temps/igualtat-oportunitats/eina-registre-retributiu/Guia-Registre-salarial.pdf
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/cures-temps/igualtat-oportunitats/eina-registre-retributiu/Registre-retributiu-i-bretxa-salarial.-Sessio-dubtes-Vdefinitva.pdf
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/cures-temps/igualtat-oportunitats/eina-registre-retributiu/Registre-retributiu-i-bretxa-salarial.-Sessio-dubtes-Vdefinitva.pdf
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/formacio/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/formacio/aula-virtual-dgctt/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/formacio/autoaprenentatge-/
http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/turisme/turisme_sostenible/turisme-sostenible/
https://www.biospheretourism.com/es
https://consum.gencat.cat/ca/el-consum/abans-de-la-compra/consum-responsable/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/drets-humans-i-igualtat-de-tracte/
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:45001:ed-1:v1:es
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-treballs/violencies-masclistes-en-lambit-laboral/protocol-per-a-la-prevencio-i-actuacio-davant-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-treballs/violencies-masclistes-en-lambit-laboral/protocol-per-a-la-prevencio-i-actuacio-davant-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-treballs/violencies-masclistes-en-lambit-laboral/protocol-per-a-la-prevencio-i-actuacio-davant-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe/
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/cures-temps/publicacions/IGUALTAT/METODOLOGIES/Guia_Protocol_Assetjament_CAT_Interactiu_DEF.pdf
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/cures-temps/publicacions/IGUALTAT/METODOLOGIES/Guia_Protocol_Assetjament_CAT_Interactiu_DEF.pdf
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/eina-de-registre-retributiu/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-treballs/elaboracio-dels-plans-digualtat/eina-de-registre-retributiu/
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia-aplicacio-retributiva-entre-homes-i-dones.pdf
https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia-aplicacio-retributiva-entre-homes-i-dones.pdf
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