
   FEBRER 2022 

 1 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

L’Organització de les Nacions Unides aprovà l’any 

2015 els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS), un conjunt de disset objectius a assolir, 

plasmats a través de 169 metes, que tenen dues 

vies principals: eradicació de la pobresa i 

desenvolupament sostenible. Són fites globals, 

multidimensionals i, el més important, universals: 

s’apliquen arreu, independentment de la riquesa, 

situació geogràfica o l’índex de desenvolupament 

humà. Els ODS queden plasmats en un full de ruta 

consensuat pels 193 països de l’ONU, que porta el 

nom d’Agenda 2030. El dia de la seva aprovació, 

qualificat com a dia D en la història de 

l’organització, Ban Ki Moon, l’aleshores Secretari 

General, afirmava que “havíem arribat a un 

moment decisiu de la humanitat” (Ban, 2015).  

 

Per què la diversitat funcional? 

Un 15% de la població mundial pateix algun tipus de 

discapacitat1 (OMS, 2019), són aproximadament 

uns mil milions de persones i el 80% d’aquests 

resideix en països en vies de desenvolupament 

(PNUD, 2019). Es tracta d’un col·lectiu que ha estat 

històricament menyspreat i que ha patit 

vulneracions als drets humans. Per tant, la inclusió 

de les persones amb discapacitat i la garantia de 

compliment dels seus drets fa referència tant a una 

qüestió de salut pública com de drets humans 

(Convenció sobre els drets de les persones amb 

discapacitat, 2006). Tanmateix, tot i que els ODS 

han representat un pas endavant en l’eradicació de 

desigualtats, encara hi ha dades esgarrifoses que 

ens indiquen que estem lluny de l’eliminació de 

qualsevol tipus de desigualtat: segons la UNESCO 

(2019) un 90% dels infants amb discapacitat no 

assisteix a l’escola; el 30% dels joves sense llar són 

discapacitats (UNICEF, 2020) o, tal i com exposa el 

Banc Mundial (2019) el 20% de les persones més 

pobres del món tenen algun tipus de diversitat 

funcional. A més, els experts ens alerten que la 

proporció de persones amb diversitat funcional 

creixerà durant les properes dècades, 

principalment a causa de l’envelliment de la 

població i l’elevada prevalença de les malalties 

cròniques (Informe Mundial sobre la Discapacitat, 

2011). Qualsevol d’aquestes dades posa de 

manifest la urgència per construir una societat 

L’Agenda 2030 i els drets de les persones    
amb diversitat funcional 
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inclusiva i assolir justícia social, així com la 

necessitat imperiosa d’abandonar les relacions 

humanes basades en el capacitisme. 

 

La diversitat funcional en els ODS 

Una de les principals reivindicacions fetes als 

Objectius del Mil·lenni era l’exclusió de les 

aspiracions de les persones amb discapacitat. Per 

aquest motiu, l’any 2015 diverses organitzacions de 

persones amb diversitat funcional així com 

individus a títol individual es van posar a treballar 

per tal de fer pressió i aconseguir que les seves 

demandes tinguessin cabuda dins els ODS. 

 

Així doncs, trobem una referència explícita a  

l’eliminació de la discriminació basada en qualsevol 

diversitat funcional en set metes que formen part 

de cinc objectius. Aquests són els números 4, 8, 10, 

11 i 172, que tracten, principalment, àmbits com la 

salut, l’educació, el treball o l’accés a l’aigua 

potable. Cal entendre que tots els objectius són 

tranversals, polièdrics i s’entenen de forma 

holística. En aquest sentit, podem observar 

referències implícites en cadascuna de les ocasions 

que els ODS utilitzen expressions com “per a tots, 

“aplicació universal” o “persones en situació de 

vulnerabilitat”, on s’aposta per l’equiparació, 

participació plena i garantia de drets de les 

persones amb diversitat funcional. 

 

En segon lloc, des de les Nacions Unides i, 

específicament, des del Grup de Treball Obert dels 

ODS s’especifica que qualsevol dels disset objectius 

ha de ser implementat mitjançant un enfocament 

interseccional, incidint en tots aquells factors que 

condicionen les experiències personals de cadascú. 

En aquest sentit, qualsevol mesura s’ha d’adaptar i 

fer especial èmfasi en aquelles persones que són 

víctimes de múltiples discriminacions. Seguint 

aquesta línia, és important remarcar que Nacions 

Font: Arquitectura sin Barreras. 
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Unides a nivell general, i els ODS a nivell específic, 

segueixen un enfocament de doble via, que 

combina la integració de les persones amb 

discapacitat en la quotidianitat per una banda, i la 

seva inclusió d’altra banda, la qual requereix la 

implementació de mesures específiques. 

 

Exemples concrets 

L’objectiu número 113 fa referència a la construcció 

de ciutats i comunitats sostenibles. Sense anar més 

lluny, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha 

250.000 persones amb una discapacitat 

reconeguda (Observatori de la Discapacitat Física, 

2018). Primerament, si fem una ullada a l’àmbit del 

transport públic, el  66%  de la  població  amb 

diversitat funcional resident a  la  ciutat  de  

Barcelona  considera  que  la xarxa està  adaptada, 

mentre  que  en  la resta de municipis  de l’Àrea  

Metropolitana  de Barcelona  aquesta xifra és 6 

punts inferior (Òmnibus GESOP, 2017). Tot i així, el 

primer mitjà de transport utilitzat per part de les 

persones amb diversitat funcional continua sent el 

cotxe (51,8%). Contràriament, segons un estudi 

realitzat per The Guardian (2018), la capital 

catalana és una de les referents en matèria 

d’accessibilitat al transport públic. Aquesta 

disfunció denota la diferència de percepcions entre 

una persona externa i les pròpies persones 

d’aquells qui pateixen alguna discapacitat.  

 

En segon lloc, l’objectiu número 8 fa referència al 

treball decent i creixement econòmic. Les dades de 

l’Observatori per la Discapacitat Física (2015) 

constaten que la taxa d’inactivitat és 

significativament inferior en el cas de la població 

amb discapacitat, concretament d’un 40%. A més, 

durant el període 2011-2015, la taxa d'atur de la 

població amb diversitat funcional va augmentar 13 

punts percentuals, passant del 22% al 35%. 

Finalment, podem constatar que hi ha una bretxa 

salarial per raó de discapacitat, la quall s’agreuja en 

aquelles persones que se situen en diversos eixos 

d’opressió: les dones cobren menys que els homes, 

i el salari va disminuint a mesura que el nivell de 

discapacitat és més elevat. Aquestes dades denoten 

l’existència de múltiples barreres socials que 

impossibiliten l’accés al mercat laboral de les 

persones amb diversitat funcional.  

 

Finalment, tant l’objectiu número 10, titulat 

reducció de les desigualtats4, com diversos acords 

inclosos a la Convenció de les Persones amb 

Discapacitat (2006) determinen la necessitat 

d’impulsar Programes de Vida Independent. En 

aquesta línia, l’ONU alertava a Espanya l’any 2019 

sobre la necessitat de deixar de construir 

residències i apostar per projectes basats en 

l’empoderament i la llibertat individual, projectes 

que s’ha comprovat que compten amb un major 

retorn econòmic i un resultat més satisfactori. 

Contràriament, a l’Estat espanyol la població amb 

diversitat funcional que porta una vida alineada 

amb el concepte de vida independent és ínfima. 
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Encerts i errors: quins són els pròxims passos? 

L’any 2022 és l’equador de l’Agenda 2030. Per tant, 

significa l’inici d’un període de reflexió i el 

començament del compte enrere. Cal posar en 

valor els avenços fets durant aquest temps on la 

diversitat funcional s’ha introduït en l’agenda 

pública, s’han implementat algunes mesures 

específiques per millorar l’accessibilitat, i la noció 

d’inclusió està (més o menys) present en l’imaginari 

col·lectiu de part de les societats. 

 

Tanmateix, si ens fixem en els objectius concrets 

dels ODS, seguim molt lluny d’assolir-los i d’arribar 

a una situació de plena equitat i igualtat. En molts 

països - inclosa Espanya, on l’actual Llei de 

Dependència té grans mancances - l’exclusió 

sistèmica estructural condiciona les experiències 

diàries de la població amb diversitat funcional. A 

més, la situació és encara més preocupant en països 

en vies de desenvolupament o en el cas d’aquells 

col·lectius que són víctimes de múltiples 

discriminacions. Així doncs, el compte enrere per 

l’any 2030 ha de posar de manifest la necessitat 

d’aproximar-nos a les desigualtats amb un 

enfocament interseccional. 

 

I, finalment, cal reiterar la urgència de traslladar la 

consciència col·lectiva a accions reals: tot i que els 

ODS no són jurídicament vinculants i no estan 

subjectes a sancions per incompliment, cal 

entendre que garantir els drets de les persones amb 

diversitat funcional no és una qüestió de caritat i 

almoina, sinó que forma part d’un assumpte de 

dignitat intrínseca a l’ésser humà. 
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Notes a peu de pàgina 

[1] Constitueixen la minoria més gran del món. D’aquests, tenen dificultats importants per funcionar entre 110 

milions (2,2%) i 190 milions (3,8%) persones majors de 15 anys.  

Font: OMS (Organització Mundial de la Salud, 2019). http://www.who.int/es 

[2] ODS 4. Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent 

per a tots 

ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball 

decent per a tothom. 

ODS 10. Reduir la desigualtat en els països i entre ells. 

ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, assegurances, resilients i sostenibles. 

ODS 17. Enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible. 

[3] Les mencions explícites són les següents: 

11.2 Sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom. 

11.7 Accés Universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles. 

[4] La menció explícita és la següent:  

10.2 Inclusió social, econòmica i política de totes les persones. 
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