ODS 11.

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin
inclusius, segurs, resilients i sostenibles
No es pot aconseguir un desenvolupament sostenible sense
transformar significativament la forma de construir i gestionar els
nostres espais urbans. El creixement ràpid de les ciutats –com a
conseqüència de l’augment de la població i de la migració creixent– ha
provocat un boom de les megaciutats, especialment als països en vies
de desenvolupament, i els barris marginals s’estan convertint en una
característica significativa de la vida urbana. Fer sostenibles les ciutats
implica crear oportunitats professionals i de negocis, habitatges segurs
i assequibles, i construir societats i economies resilients. També
suposa invertir en transport públic, crear espais públics verds i millorar
la planificació i la gestió urbanístiques de manera participativa i
inclusiva.

FITES
1 1 . 1 . Per al 2030, assegurar l’accés de totes les
persones a habitatges i a serveis bàsics adequats,
segurs i assequibles, i millorar els barris
marginals.

1 1 . 2 . Per a 2030, proporcionar accés a sistemes

de transport segurs, assequibles, accessibles i
sostenibles per a totes les persones, i millorar-ne
la seguretat viària, en particular mitjançant
l’ampliació del transport públic, amb especial
atenció a les necessitats de les persones en
situació vulnerable, dones, infants, persones amb
discapacitat i persones grans.

1 1 . 3 . Per al 2030, augmentar una urbanització

inclusiva i sostenible, així com la capacitat de
planificar i gestionar de manera participativa,
integrada i sostenible els assentaments humans a
tots els països.

1 1 . 4 . Redoblar els esforços per protegir i

1 1 . 5 . Per al 2030, reduir de forma significativa el

nombre de morts a causa de desastres, inclosos els
relacionats amb l’aigua, i de persones afectades per
aquests, i reduir substancialment les pèrdues
econòmiques directes causades per desastres,
relacionades amb el producte interior brut mundial,
fent un èmfasi especial en la protecció de les
persones pobres i de les persones que viuen en
situacions de vulnerabilitat.

1 1 . 6 . Per al 2030, reduir l’impacte ambiental

negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció
a la qualitat de l’aire, així com a la gestió dels residus
municipals i d’altre tipus.

1 1 . 7 . Per al 2030, proporcionar accés universal a

zones verdes i espais públics segurs, inclusius i
accessibles, en particular per a les dones, els infants,
les persones grans i les persones amb discapacitat.

salvaguardar el patrimoni cultural i natural del
món.
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