
    
 
 

II jornada FEDERALISME I MUNICIPI 

Granollers, dissabte 26 de gener de 2019 
Sala d’actes de LA TELA, Museu de Ciències Naturals. C/ Palaudàries, 102  

 
 

L’AGENDA 2030 DE NN.UU.  
EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I ELS MUNICIPIS 

 
No semblen moments per a la utopia, però la gravetat dels problemes a què fem front (i en primer terme, 

però no només, els problemes ambientals) ens obligaran, ens obliguen ja, a desplegar unes eines d’acció 

política i institucional que fins fa poc es consideraven utòpiques: la cooperació desinteressada, els 

projectes transfronterers, l’associació entre públic i privat, la revisió de la noció de què és privatiu,... 

Segurament el pla dels estats actualment existents és difícilment reconvertible a curt termini per aquestes 

noves exigències; com sempre, el nivell municipal sembla en canvi un nivell adequat per a experimentar 

amb una nova lògica, per a tractar els problemes socials sense cotilles “partidistes” i per a transformar 

aquelles exigències utòpiques en metodologies de treball. 

Les eleccions municipals de maig del 2019 han de ser un camp de proves per a reflexionar i per a posar 

en marxa el conjunt d’elements que les Nacions Unides ens diuen que han de definir el món en la 

perspectiva de l’Horitzó 2030. 

Joan Botella, president de Federalistes d’Esquerres 

 

“Per primera vegada en la història de la humanitat hi ha hagut un acord entre les Nacions Unides, els 

estats i el món local, per definir 17 objectius amb vocació global. Per primera vegada aquests 17 objectius 

s'han desplegat en conceptes i accions concretes pensades per aplicar arreu del món. Per primera vegada 

els municipis, a través de les nostres institucions -CGLU (Ciutats i Governs Locals Units) particularment- 

hem tingut la capacitat per posar aquesta agenda sobre la taula de manera compartida i per explicar als 

estats i a les Nacions Unides que aquests 17 objectius només son possibles  si es desenvolupen des de 

cada poble i de cada ciutat del món. I només són possibles si a cada poble i a cada ciutat del món hi ha 

una estratègia compartida amb el conjunt de la ciutadania.  

“És un moment molt important. Hi ha la possibilitat real que les ciutats tinguem uns esquemes similars 

perquè puguem avançar en un treball en xarxa. Un municipi en solitari no pot fer res. Una ciutat és forta 

quan genera aliances, quan genera estratègies compartides, quan suma amb d'altres ciutats. Quan ens 

posem d'acord, per exemple, per lluitar contra el canvi climàtic, pensant junts des de 3, 4, o 5 mil 

ajuntaments d'Europa, com vam fer el 2009 signant el Pacte Europeu d'alcaldes i alcaldesses per la 

sostenibilitat. Probablement aquell dia vam avançar més que no pas esperant les decisions d'estats que 

de vegades s'ho miren d'una altra manera”.  

Josep Mayoral, alcalde de Granollers, intervenció en l’acte de clausura del II Pla Estratègic Municipal, 

17.11.2018 (fragment). 

 



 

PROGRAMA 

9,30. Recepció de participants 

10 h. Presentació: 

- Josep Mayoral, Alcalde de Granollers 

- Joan Botella, president de FdE 

10,30 Taula 1. L’agenda local 2030. Els ODS (objectius pel desenvolupament sostenible) 

- Federico Buyolo, dir. gral. del Alto Comisionado para la Agenda 2030, Govern d'Espanya 

- Juana López, directora de Relacions Internacionals de la FEMP (Federació Espanyola de 

Municipis i Províncies) 

- Agustín Fernández Losada, consultor sobre els ODS (Agenda 2030) 

- Modera: Clara Armengol, periodista, directora de VOTV (Vallès Oriental TV) 

11,30h. Pausa. Cafè 

11,45h. Taula 2: Treballem per la transició energètica  

- Joan Herrera, director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía del 

Ministeri de Transició Ecològica 

- Montserrat Tura, presidenta del Consorci de la Conca del Besòs 1992-1996 

- Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi del Llobregat 

- Modera: Jesús Medina, periodista, director d’ El 9 Nou-Vallès Oriental 

12,45h. Taula 3: Promovem l’educació, la pau i els drets humans 

- Federico Mayor Zaragoza, director general de la Unesco 1987-1999 

- Marina Canals, secretària general mundial de Ciutats Educadores 

- Josep Mayoral, vicepresident mundial de Majors for Peace 

- Modera: Montserrat Roca, membre de FdE.   

13’45. Conclusions i clausura:  

- Josep Lluís Atienza, membre de la Junta de FdE 
- Joan Botella, president de FdE. 
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