
 

 

                                                                      

Objectius Desenvolupament Sostenible 

Objectius Estratègics Formació i Treball 

       

Objectius Prioritaris 

       

 

Els 17 ODS i les seves 169 fites associades cobreixen àrees com ara la pobresa, la 

desigualtat, la seguretat alimentària, la salut, el consum i la producció sostenibles, el 

creixement, l’ocupació, les infraestructures, la gestió sostenible dels recursos naturals, els 

oceans i el canvi climàtic, però també la igualtat de gènere, la pau, la inclusió social, 

l’accés a la justícia i les institucions responsables. 

 



 
 

Objectius Estratègics Formació i Treball 

ERADICAR LA POBRESA A TOT EL MÓN I EN TOTES LES SEVES 

FORMES 

1.2 Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d’homes, dones, nens i nenes de totes 

les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d’acord amb les definicions de 

cada estat. 

1.5 Per a 2030, fomentar la resiliència de les persones pobres i aquelles que es troben en 

situacions vulnerables, i reduir-ne l’exposició i vulnerabilitat als fenòmens extrems relacionats amb 

el clima i altres crisis i desastres econòmics, socials i ambientals. 

 

PROMOURE EL CREIXEMENT ECONÒMIC SOSTINGUT, INCLUSIU I 

SOSTENIBLE, L’OCUPACIÓ PLENA I PRODUCTIVA I EL TREBALL DIGNE 

PER A TOTHOM. 

8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tots els 

homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de 

remuneració per treball d’igual valor. 

8.6 Per a 2030, reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen 

estudis ni reben formació. 

 

ENFORTIR ELS MITJANS PER IMPLEMENTAR I REVITATLITZAR 

L´ALIANÇA MUNDIAL PER EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

17.10 Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no 

discriminatori i equitatiu en el marc de l'Organització Mundial del Comerç, fins i tot mitjançant la 

conclusió de les negociacions en el marc del Programa de Doha per al Desenvolupament 

17.11 Augmentar significativament les exportacions dels països en desenvolupament, en particular 

amb vista a duplicar la participació dels països menys avançats en les exportacions mundials 

d'aquí al 2020 

17.15 Respectar el marge normatiu i el lideratge de cada país per establir i aplicar polítiques 

d'eradicació de la pobresa i desenvolupament sostenible 

17.17 Fomentar i promoure la constitució d'aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i 

de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos de les aliances 

 



 
 

Objectius Prioritaris  

GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT 

I PROMOURE OPORTUNITATS D’APRENENTATGE DURANT TOTA LA 

VIDA PER A TOTHOM. 

4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les 

competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el 

treball decent i l’emprenedoria. 

 

 

REDUIR LA DESIGUALTAT EN I ENTRE ELS PAÏSOS 

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 

independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o 

altra condició. 

 

 

GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLE 

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. 

12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda al 

detall i a nivell del consum, així com reduir les pèrdues d’aliments a les cadenes de producció i 

distribució, incloses les pèrdues postcollita. 

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de 

prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. 

12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a 

adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de 

presentació d’informes. 

                                                             


