
 

Benvolgut/da, 

 

El motiu d’aquesta carta és informar-vos que  la Síndica s’ha sumat a l’Agenda 2030 de les 

Nacions Unides on es fixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).  

A grans trets podríem definir l’Agenda com el resultat d’un llarg procés de diàleg i negociació 

de la comunitat internacional per determinar una estratègia col·lectiva per permeti equilibrar 

la protecció del medi ambient amb el desenvolupament econòmic i la protecció social de les 

persones. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins l’any 2030 i, 

conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació global per a 

assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.  

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del 

desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal –des 

de governs nacionals, als locals, a les empreses i particulars-, i es desplega mitjançant un 

sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa 

abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a 

l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. 

 

 

 

 

Per aconseguir les metes establertes pels ODS, els governs locals, i per tant també el nostre 

Ajuntament, són uns actors de vital importància. Per aquest motiu, i perquè els ODS volen ser 



un mecanisme per garantir els drets humans universals, la Síndica s’ha volgut sumar a aquesta 

Agenda.  

Essent conscient de la importància global d’aquesta agenda compartida, la Síndica ha estat 

reflexionant sobre com incorporar els Objectius de Desenvolupmanet Sostenible en les seves 

actuacions i els ha començat a promoure, mitjançant la realització de ponències, reunions i 

comunicats. Però ara vol anar més enllà i aliniar les seves accions i plans d’actuació amb els 

ODS. Amb aquest objectiu, a partir d’ara analitzarà la relació que hi ha entre les seves 

actuacions i els indicadors dels ODS, identificant quines accions de la Síndica estan en línia amb 

l’essència dels ODS.   

És, amb aquesta vocació, que hem incorporat un apartat anomenat Vinculació amb els ODS 

(Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l’agenda 2030 de les Nacions Unides a la 

resolució que us hem fet arribar sobre el vostre cas, on es reflexa aquesta relació. La Síndica 

doncs, fa un pas més en  la implicació de la institució amb l’Agenda 2030, buscant l’alineació 

entre les recomanacions que fa i els 17 ODS. 

A partir d’ara, la Síndica es compromet a seguir treballant per contribuir, en termes reals, a 

avançar en la consecució dels ODS, amb l’objectiu d’arribar, en un futur proper, a quantificar 

l’impacte real de les resolucions que emet en la defensa dels drets humans a la ciutat. Per fer-

ho, la Síndica ha demanat a l’Ajuntament que impulsi una Agenda 2030 de ciutat per tal de 

poder sumar les actuacions de la Sindicatura a la consecució real dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible a Sabadell i garantir, d’aquesta manera, els drets humans 

universals a la nostra ciutat.  

 

Rebeu una cordial salutació. 

 

Atentament, 

 

Eva Abellan Costa 

Síndica de Greuges de Sabadell 

 

 

 

 

 


