
La sessió sobre “Cap a una economia sostenible”  

conclou que cal apropar els ODS a la societat i a les 

empreses 
 

 

Barcelona 10/11/2016   

 

 L'acte va ser inaugurat per Àngel Pes, president de la Xarxa Espanyola 

del Pacte Mundial i el president del Col·legi de Censors Jurats de 

Comptes de Catalunya, Daniel Faura 

 

 Es van presentar les conclusions de quatre grups de treball: Aigua neta i 

sanejament; Energia assequible i sostenible; Treball decent i creixement 

econòmic; i aliances per aconseguir els objectius. 

 

El Col·legi de Censors Jurats i de Comptes de Catalunya (CCJCC) va acollir 

dimecres 9 de novembre la sessió “Cap a una economia sostenible”, on es van 

presentar propostes pràctiques dels quatre grups de treball creats pel Col·legi -

amb la col·laboració del Pacte Mundial- per complir quatre dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides així com  intentar fixar-

ne indicadors de seguiment.  

 

En l’acte inaugural, Daniel Faura, president del Col·legi de Censors Jurats de 

Comptes de Catalunya (CCJCC), va mostrar el compromís de col·lectiu 

d’auditors amb l’assoliment d’aquests objectius i la responsabilitat en “contribuir 

trobar noves mètriques per mesurar el seu grau d’acompliment”. 

 

Per la seva part, Angel Pes, president de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial 

de Nacions Unides, va recordar "el paper de les empreses en el compliment de 

les metes de cada un dels ODS", així com la forta interrelació que existeix entre 

els 17 ODS, que funcionen de manera complementària. Pes ha destacat “el 

paper fonamental dels auditors per assessorar a les empreses sobre els ODS”. 

 

El primer ODS presentat va ser el 6, “Aigua neta i sanejament”, on Lucas 

Moragas, de l'Agència Catalana d'Aigua, va explicar l'experiència de 

l'administració pública a l'hora de la implantació pràctica d’aquest ODS. Per a 

http://www.respon.cat/category/general/


Moragas, "els reptes per a l'Agència són millorar el rendiment, la inversió en R + 

D + I, promoure la sostenibilitat i el diàleg entre totes les parts implicades". 

 

A continuació, Martí Solà de la Fundació Gas Natural-Fenosa, va abordar el 

desafiament que representa l'ODS 7 (Energia assequible i sostenible), "amb el 

gran repte en l'eficiència i la transició energètica”. Solà va destacar la 

contaminació de l'aire com “una de les àrees que més afecta la salut de la 

població a les nostres ciutats ", recordant que “per canviar el model energètic 

hem d’invertir en investigació”. Com altres ponents que van intervenir, Solà va 

assenyalar la importància de tenir uns indicadors clars i comuns.  

 

Un altre membre d’aquest grup, Joan Batalla, va recordar que “no és possible 

aconseguir fites de creixement econòmic sense eficiència energètica, i això ens 

aboca a multiplicar la recerca i l’estudi en aquesta matèria”. Batalla ha alertat 

sobre la precarietat en què es trobem 1/4 de la població mundial que no 

disposen d’accés a un bé bàsic com és l’electricitat. 

 

Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, va presentar les conclusions 

sobre 17è ODS (Aliances para aconseguir els objectius), tot remarcant que “la 

importància de les aliances que reforcen la cultura de la confiança”. Per a 

Canyelles,  “empreses i administració o empreses amb empreses, sigui com 

sigui, les aliances són necessàries perquè aporten valor a totes les parts”. En 

aquesta línia cal destacar els Territoris Socialment Responsables, una altra 

manera d’abordar la responsabilitat social en clau de territori amb l’eix 

fonamental de les aliances. Canyelles també ha explicat el projecte Focus de 

l’RSE a Catalunya, que s’està treballant des de la interrelació amb els ODS com 

una manera d’acostar a la realitat de Catalunya l’agenda global que pretén 

incrementar la sostenibilitat global. 

  

Josep Maria Serena, membre del Consell Assessor pel Desenvolupament 

sostenible (CADS), va  explicat la tasca d’aquest organisme, que vol acostar els 

ODS a la realitat catalana, realitzant una diagnosi i proposant uns reptes en 

conseqüència que pretenen marcar l’agenda local amb objectius de millora de la 

http://www.respon.cat/focus/
http://www.respon.cat/focus/
http://cads.gencat.cat/ca
http://cads.gencat.cat/ca


sostenibilitat en el nostre país, como ara incrementar el percentatge d’inversió en 

energies renovables del 5,5% actual al 20% fins el 2020.  

 

Finalment, Joan Fontrodona, de l'IESE Business School, va presentar el treball 

del grup 'ODS 8, relatiu al treball decent i creixement econòmic. Va comentar 

que "sens dubte l'element clau per al creixement sostenible està en la capacitat 

de crear oportunitats de treball decent per a tots ja que això garanteix sortir de la 

pobresa extrema”. I per aconseguir-ho, “els actors implicats han de tenir un sentit 

crític, fer propostes creatives i actuar conjuntament ". Entre altres conclusions 

del grup, ha apuntat que alguns dels reptes més destacats van ser potenciar les 

infraestructures, incentivar el diàleg social, millorar el model educatiu, 

incrementar la renda bàsica, assegurar les pensions o donar suport als 

emprenedors. Pel que fa a les empreses, aquestes han de transferir 

coneixement i innovació, incentivar la transparència i el rendiment de comptes i 

participar en la cohesió social contribuint així al bé comú. 

 

A la cloenda, el president dels auditors catalans, Daniel Faura, va a agrair molt 

especialment l’esforç i el treball realitzat pels membres del quatre grups de 

treball, especialment pel que fa en el suggeriment d’indicadors d’assoliment, “un 

element fonamental per tal que el nostre col·lectiu pugui fer la seva tasca. 

 

 


