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“L’Estratègia de Sostenibilitat de l’Associació 
Mundial de Zoos i Aquaris és un pas important 
per a la comunitat de zoos i aquaris per a 
sostenir un món en el que tant les societats com 
la natura, puguin prosperar juntes.

Jugant un rol actiu en la implementació dels 
objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de les Nacions Unides, els zoos i 
aquaris membres de WAZA no només son 
organitzacions punteres en benestar animal, 
conservació, educació i recerca, però també 
marquen el camí cap a un futur més sostenible 
en el qual els animals, les persones i la salut del 
planeta poden prosperar alhora.

Així doncs, estic content de poder anunciar que 
comptem amb una directriu addicional que 
esperem que no només en facin ús els nostres 
membres, però també altres institucions. Una 
vegada més, WAZA demostra el seu lideratge 
i excel·lència. Gràcies a tots els que han estat 
involucrats en el desenvolupament d’aquesta 
estratègia.”

Professor Theo Pagel
President de WAZA, 2019 - 2021
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Protegint el nostre Planeta, l’estratègia de 
Sostenibilitat de WAZA, és una guia per ajudar 
als membres de WAZA a assolir resultats 
sostenibles crucials per a les organitzacions 
progressistes en la conservació. Els resultats 
en sostenibilitat i en conservació son 
complementaris, i mitjançant la implementació 
de les recomanacions donades en aquesta 
estratègia, els membres de WAZA poden 
mostrar lideratge en el seu comportament. 
Protegint el nostre planeta proporciona 
informació per assistir als membres de WAZA 
en integrar la sostenibilitat en les seves pròpies 
estratègies i operacions.

La estratègia fa servir un marc conceptual 
en que s’adrecen àrees dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, aquelles 
on la nostra  professió hi té més influència 
a través dels nostres programes dins 
i fora de les nostres instal·lacions. No 
s’han fet recomanacions que involucrin la 
implementació per part dels governs. Un 
exemple d’això és l’augment de població 
humana. El creixement de població no es 
troba dins el cercle de control (Fig. 1) o el 
cercle d’influència de la majoria de membres 
de WAZA, tot i que alguns poden decidir 
parlar d’aquest tòpic amb les seves comunitats 
particulars, ja que això pot constituir part del 
seu cercle de preocupació.

Objectius de
Desenvolupament
Sostenible

Llistes de Verificació
Recursos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Cercle de 
Control

Cercle 
d’influència

Cercle de 

preocupació

04    ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT DE WAZA 2020/30

Fig. 1
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Objectius de
Desenvolupament 
Sostenible

El 25 de Setembre de 2015, L’Assemblea 
General de les Nacions Unides va adoptar 
l’Agenda 2030  de les Nacions Unides per 
al Desenvolupament Sostenible (UN, 2015). 
Aquest marc global per a dirigir la humanitat 
cap a una via sostenible es va dur a terme 
després de la Cimera de Rio+20, que va 
tenir lloc a Rio de Janeiro, Brasil, al Juny de 
2012, i involucrà els estats membres de les 
Nacions Unides, enquestes nacionals on van 
participar milions de persones i milers de parts 
interessades d’arreu del món.

Al nucli de l’Agenda 2030 hi ha els 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS). Els 17 
ODS tenen com a objectiu assegurar una vida 
sostenible, pacífica, pròspera i igualitària a la 
Terra per a tothom, ara i en el futur.

El compromís dels zoos i aquaris envers els ODS 
té el potencial de contribuir significativament 
a l’assoliment d’aquestes fites. Els ODS 
proporcionen aspiracions per a millorar el món 
i la sostenibilitat hauria de ser integral a com els 
zoos i aquaris liderem, pensem i actuem. 
Els ODS son:

1 | Fi de la Pobresa
Fi de la pobresa arreu, en totes les seves 
formes

2 | Fam Zero
Fi de la fam, assolir seguretat alimentària, una 
nutrició millorada i promoure l’agricultura 
sostenible.

3 | Salut i Benestar
Assegurar vides saludables i promoure el 
benestar per a tothom i per a totes les edats.

4 | Educació de Qualitat
Assegurar una educació de qualitat 
inclusiva i equitativa i promoure oportunitats 
d’aprenentatge per a tothom i de per vida.

5 | Igualtat de Gènere 
Assolir la igualtat de gènere i empoderar totes 
les dones i noies.

6 | Aigua Neta i Sanejament
Assegurar la disponibilitat i la gestió sostenible 
de l’aigua i el sanejament per a tothom.

7 | Energia Neta i Assequible
Assegurar l’accés a energia assequible, fiable, 
sostenible i neta per a tothom.

8 | Treball Digne i Creixement Econòmic 
Promoure l’ocupació sostinguda, inclusiva i 
el creixement econòmic sostenible, així com 
ocupació complerta, productiva i decent per a 
tothom.

9 | Indústria, Innovació i Infraestructures
Construcció d’una infraestructura resilient, 
promoure una industrialització sostenible i 
inclusiva i acollir innovació.

10 | Reducció de les Desigualtats
Reduir les desigualtats dins i entre països.

11 | Ciutats i Comunitats Sostenibles 
Fer les ciutats i els assentaments humans 
inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

12 | Consum i Producció Responsables
Garantir el consum i patrons de producció 
sostenibles.

13 | Acció Climàtica 
Prendre acció immediata per a combatre el 
canvi climàtic i els seus impactes.

14 | Vida Submarina
Preservar i promoure l’ús sostenible dels 
oceans, mars i recursos marins per al 
desenvolupament sostenible.

15 | Vida Terrestre
Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible 
dels ecosistemes terrestres, la gestió sostenible 
dels boscos, combatre la desertificació i aturar 
i revertir la degradació terrestre així com la 
pèrdua de biodiversitat.

16 | Pau, Justícia i Institucions Sòlides
Promoure societats pacífiques i inclusives per 
al desenvolupament sostenible, proporcionar 
accés a tothom a la justícia i construir 
institucions efectives, responsables i inclusives 
en tots els nivells.

17 | Aliança pels Objectius
Enfortir els mitjans per a la implementació 
i revitalitzar les aliances globals per al 
desenvolupament sostenible.
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En aquesta estratègia s’explica cada ODS i 
es donen directrius sobre com els zoos i els 
aquaris poden adreçar cada fita. Aquestes 
directrius no son exhaustives, i altres recursos 
addicionals han estat inclosos al capítol final. 
Els memoràndums d’entesa corresponents 
entre WAZA i la Taula Rodona sobre l’Oli de 
Palma Sostenible (RSPO), el Programa de Medi 
Ambient de les Nacions Unides (UNEP) i el 
Consell d’Administració Forestal (FSC) també 
son reflectits en aquesta estratègia.

El marc dels ODS permet als zoos i aquaris 
prendre decisions estratègiques per abordar 
un o més ODS en qualsevol moment donat. Tot 
i que alguns ODS semblen més rellevants per 
a la nostra professió que altres, hi ha vincles 
entre gairebé tots ells si s’aborden de manera 
holística. Tots els ODS es complementen i 
algunes accions poden inclús adreçar un 
nombre d’ODS alhora. Aquest document 
no aborda els ODS d’aquesta manera, però 
els membres poden optar per fer-ho dins 
del seu propi context. Crear condicions més 
equitatives per a les persones a nivell global 
té immensos beneficis per al medi ambient i 
la vida salvatge i els llocs salvatges que tenim 
la responsabilitat de protegir. Un consum 
més responsable influeix en les cadenes de 
subministrament i promou la compra ètica. 
La certificació de neutralitat de carboni i els 
esforços de conservació en zoològics i aquaris 
creen un millor entorn per als animals i les 
persones i ens prepara per als efectes del canvi 
climàtic.

Utilitzar el llenguatge dels ODS ajudarà 
als membres de WAZA a reportar progrés 
fent servir el marc i proporciona una forma 
estandarditzada de comunicació. WAZA podrà 
fer un seguiment de l’acció dels membres 
durant la propera dècada d’acció 2020-2030 
i proporcionar un informe voluntari a l’ONU 
sobre les contribucions dels membres al 
compliment dels ODS.

En examinar els ODS en conjunt, cada zoo o 
aquari pot decidir quins dels 17 objectius són 
més aplicables ara i en el futur per als seus 
contextos. WAZA s’esforça per permetre als 
seus membres triar els ODS que siguin més 
importants per a ells. Aquests poden canviar 
amb el temps, i els membres de WAZA haurien 
d’evolucionar el seu programa sobre els ODS 
a mesura que desenvolupin noves estratègies 
organitzatives i canviïn les seves operacions.

Cada zoo o aquari té un context únic que 
permet crear diferents reptes en funció del 
seu estat polític, econòmic, social, cultural i 
ambiental actuals. El marc dels ODS permet als 
zoològics i aquaris decidir la millor línia d’acció 
a prendre, adaptada al seu context.

Els capítols han estat desenvolupats com a 
guies per a que els membres de WAZA les 
puguin fer servir. WAZA no espera que els 
seus membres assoleixin resultats en els 17 
Objectius, sino que treballin cap a una millor 
integració de la sostenibilitat en la seva feina a 
nivell d’organització.  
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Objectiu de Desenvolupament Sostenible 1.

1. Reduir o subvencionar l’entrada a escoles 
concretes i altres col·lectius desfavorits.

2. Implementar esdeveniments d’accessibilitat 
per a les comunitats locals.

3. Desenvolupar habilitats i formar el 
personal perquè pugui desenvolupar-se i 
créixer professionalment.

4. Donar suport als programes de conservació 
que proporcionen desenvolupament/
ingressos econòmics als països i 
comunitats en desenvolupament.

Recomanacions

• La majoria de les persones que viuen per 
sota del llindar de pobresa pertanyen 
a dues regions: Àsia meridional i Àfrica 
subsahariana.

• 783 milions de persones viuen per sota 
del llindar internacional de pobresa d’1,90 
dòlars EUA al dia.

• Les elevades taxes de pobresa sovint es 
troben en països petits, fràgils i afectats per 
conflictes.

• L’alçada d’un de cada quatre nens menors 
de cinc anys és inadequada per a la seva 
edat respectiva.

Dades i xifres clau

SERA Conservancy, Beads for wildlife Zoos 
South Australia
https://www.zoossa.com.au/conservation/how-you-can-
help/beads-for-wildlife/

BEADworks
https://www.beadworkskenya.com/ 

Estudis de Cas

La pobresa és més que la 
manca d’ingressos i recursos 
per garantir uns mitjans de 
vida sostenibles. Les seves 
manifestacions inclouen la fam 
i la desnutrició, l’accés limitat 
a l’educació i altres serveis 
essencials, la discriminació i 
exclusió social, així com la manca 
de participació en la presa de 
decisions.

Els zoos i aquaris poden 
participar en programes que 
proporcionin ingressos a les 
comunitats locals alhora que 
recolzin resultats en conservació i 
educació.

Sovint s’observa un vincle entre 
les llars de baixos ingressos i la 
manca d’accés a oportunitats, 
incloses les educatives. Els zoos 
i aquaris haurien de ser un dels 
catalitzadors que ajudin aquestes 
comunitats que ho necessitin a 
assolir tot el seu potencial. 

El nostre compromís és promoure i 
recolzar les activitats de conservació 
que contribueixin a reduir la pobresa.
  

Fi de la Pobresa
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Objectiu de Desenvolupament Sostenible 2. 

• A nivell mundial, avui dia una de cada nou persones al 
món està desnodrida.

• 66 milions d’infants en edat escolar van a classe amb 
gana als països en vies de desenvolupament, amb 23 
milions només a l’Àfrica.

• 500 milions de petites granges a tot el món, la majoria 
encara de secà, proporcionen fins al 80% dels aliments 
que es consumeixen a grans parts dels països en vies de 
desenvolupament. Invertir en petits propietaris és una 
forma important d’augmentar la seguretat alimentària 
i la nutrició dels més pobres, així com la producció 
d’aliments per als mercats locals.

• Des de la dècada de 1900, un 75% de la diversitat de 
cultius en els camps dels agricultors s’ha perdut. Un 
millor ús de la biodiversitat agrícola pot contribuir a 
dietes més nutritives, millorar els mitjans de vida de les 
comunitats agrícoles i garantir sistemes agrícoles més 
resilients i sostenibles.

Dades i Xifres Clau

Recomanacions
1. Desenvolupar programes per ensenyar als visitants 

habilitats de jardineria.
2. Parlar sobre alimentació saludable i agricultura sostenible 

si la vostra organització té una zona de granja o corral.
3. Vendre planters, llavors i material de jardineria.
4. Fer servir aliments d’origen vegetal i garantir que els 

productes animals siguin d’origen sostenible.
  

Estudis de Cas
Zurich Zoo – Masoala Madagascar  
https://www.zoo.ch/en/conservation-animals/conservation-
projects/masoala

Philadelphia Zoo Cropbox 
https://thephiladelphiacitizen.org/philadelphia-zoo-cropbox/

Zoo Heidelberg – Exposició sobre el consum de carn  
https://www.zoo-heidelberg.de/zoo-erleben/
entdeckerstationen/ausstellungen/
(només en Alemany – es pot proporcionar més informació; 
Recursos: https://www.scientificamerican.com/article/meat-
and-environment/ )

Els programes educatius pels 
visitants de zoos i aquaris poden 
ajudar les persones i les famílies 
a construir els seus propis 
horts. Això es pot fer mitjançant 
programes de divulgació per 
a grups reduïts, comunitats 
senceres o mitjançant 
programes realitzats in situ.

Els programes poden mostrar 
com utilitzar formes naturals 
de repel·lir plagues als jardins, 
com per exemple, utilitzant 
depredadors naturals per 
combatre els insectes que es 
mengen el conreu.

Al cultivar un hort, una família 
pot gaudir del cultiu dels 
seus propis aliments i permet 
interactuar amb els veïns i altres 
agricultors domèstics. Al regalar 
llavors, plàntules o compartir 
idees i consells, els zoos i els 
aquaris poden fomentar les 
associacions i la col·laboració 
dins i entre comunitats.
 

Foto:  Tortuga menjant enciam cultivat al Philadelphia Zoo Cropbox | Philadelphia Zoo 
© Foto de Miana Jun i Anthony Lasala.

Fam Zero
El nostre compromís és promoure i recolzar 
accions que sostinguin l’agricultura sostenible.
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El nostre compromís és garantir vides 
saludables i promoure el benestar per 
tothom i totes les edats.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3.

Salut i Benestar

La bona salut és un aspecte 
fonamental de la qualitat de vida. 
També és important ser conscient 
del paper indirecte que juga una 
bona salut en afectar la capacitat de 
les persones per tenir un impacte 
positiu en el medi que els envolta. 
Visitar un zoo o un aquari hauria 
d’augmentar el benestar dels seus 
visitants.

Les desigualtats encara persisteixen 
tant entre com dins dels mateixos 
països, de manera que les 
persones encara pateixen i moren 
innecessàriament per malalties 
previsibles. A causa de l’excel·lent 
abast i la difusió dels membres de 
WAZA, podem participar en abordar 
aquestes desigualtats i centrar-
nos en aquells grups de població i 
regions que s’han deixat de banda.

Quan un ecosistema entra en declivi, 
perd la seva capacitat per mitigar els 
efectes negatius de la contaminació 
i sovint augmenta la incidència de 
plagues i malalties. A més, moltes 
medicines modernes tenen el seu 
origen en productes biològics 
i moltes medicines tradicionals 
provenen de la biodiversitat 
local. Els ecosistemes saludables 
mantenen a les persones sanes.

• Almenys 400 milions de persones no tenen 
assistència sanitària bàsica.

• Els fills de mares educades –fins i tot les mares 
amb només educació primària– tenen més 
probabilitats de sobreviure que els fills de mares 
sense estudis.

• Hi ha una bretxa de 31 anys entre els països amb 
l’esperança de vida més curta i la més llarga.

• L’aigua potable no segura, el sanejament 
insegur i la manca d’higiene continuen sent els 
principals contribuents a la mortalitat mundial, 
causant unes 870.000 morts el 2016.

• Set milions de persones moren cada any per 
l’exposició a partícules contaminants a l’aire.

Dades i Xifres Clau

Recomanacions
1. Sensibilitzar a la seva institució sobre la 

importància d’una bona salut i estils de vida 
saludables i sostenibles per al personal i els 
visitants. 

2. Oferir opcions saludables i sostenibles dins la 
vostra oferta de càtering.

3. Impulsar mesures de seguretat per reduir les 
lesions i morts a la vostra organització.

4. Donar suport a projectes de restauració 
d’ecosistemes que tinguin vincles directes amb 
la reducció de la contaminació de l’aire, l’aigua i 
el sòl.

Estudis de Cas
Progressant junts – Margaret Pyke Trust 
https://thrivingtogether.global/supporters/ 

Two Oceans Aquarium Smart Living 
Outreach Program
https://www.aquarium.co.za/content/page/
outreach-smart-living

Foto: The Smart Living Challenge Zone  |  Two Oceans Aquarium
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Els zoos i aquaris haurien d’esforçar-
se per oferir als estudiants, als 
visitants i a la comunitat en general 
experiències d’aprenentatge de 
qualitat in situ i online. Els zoos i 
aquaris haurien de donar suport a 
iniciatives educatives com a part de 
la seva en conservació. Això inclou 
l’empoderament de dones i nenes, 
iniciatives educatives inclusives i 
marcs polítics i legals que recolzin 
aquesta feina educativa.

Els zoos i els aquaris ofereixen 
programes educatius/d’aprenentatge 
a una àmplia gamma de públics. Les 
instal·lacions educatives als zoos 
i aquaris s’han de dissenyar per 
permetre l’accés de tothom.

Els temes sobre el desenvolupament 
sostenible es poden incloure de 
manera creativa al currículum de 
molts programes educatius o com 
a missatges en experiències amb 
els visitants. Els zoos i aquaris 
haurien de dissenyar experiències 
innovadores per als visitants i 
materials d’aprenentatge que 
puguin contribuir als resultats 
d’aprenentatge dels ODS. A 
més, a través de les oportunitats 
d’aprenentatge online que 
ofereixen moltes organitzacions, 
aquests missatges i oportunitats 
d’aprenentatge es poden difondre 
àmpliament.
 
Les oportunitats per al treball creatiu, 
les pràctiques universitàries i les 
oportunitats de treball-estudi també 
proporcionaran als estudiants accés 
a una educació de qualitat i els 
prepararan per al mercat laboral.

• A tot el món, 57 milions de nens 
continuen sense ser escolaritzats.

• L’any 2016, només el 34% de les escoles 
d’educació primària dels països menys 
desenvolupats disposaven d’electricitat.

• Als països en vies de desenvolupament, 
una de cada quatre noies no va a l’escola.

• 103 milions de joves a tot el món 
no tenen competències bàsiques 
d’alfabetització.

1. Desenvolupar oportunitats inclusives per 
a tots els visitants, independentment de la 
seva capacitat cognitiva, física, de gènere, 
origen social, cultural, ètnic o econòmic.  

2. Desenvolupar programes educatius 
que puguin abordar de forma pràctica 
qüestions de sostenibilitat.

3. Establir col·laboracions amb escoles, 
universitats i altres institucions per 
millorar el contingut educatiu, la 
metodologia, la recerca i l’abast.

4. Avaluar l’impacte de la vostra tasca 

educativa en relació als ODS. 

Dades i Xifres Clau

Recomanacions

El nostre compromís és garantir una educació 
inclusiva i equitativa de qualitat i promoure 
oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida 
per a tothom.

Estudis de Cas
Zoofari als zoos de Nova Zelanda.  Aquest programa es 
du a terme per a que les escoles desfavorides puguin 
visitar els Zoològics d’Auckland, Hamilton, Wellington i 
Orana Wildlife Park amb col·laboració i els fons de The 
Warehouse.
https://wellingtonzoo.com/schools/the-warehouse-zoofari/ 

Buin Zoo- La gran aventura ecològica
https://www.buinzoo.cl/colegios/visitas-educativas/

Programa de Joves Biòlegs – Two Oceans Aquarium
https://www.aquarium.co.za/blog/entry/amazing-
young-biologist-course-sponsored-by-de-beers-marine-
october-2018

Educació 
de Qualitat

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4.

Foto: El programa Warehouse Zoofari | Wellington Zoo 
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El nostre compromís és recolzar l’empoderament 
de les dones i nenes mitjançant operacions de 
negoci, conservació/inversió social, educació, 
compromís comunitari i col·laboracions.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5.

Igualtat de Gènere

• Dins de la plantilla a temps complet, de mitjana, 
els homes guanyen aproximadament un terç 
més que les dones.

• Els homes representen més del 70% dels 
investigadors del món.

• Segons l’informe Global Gender Gap del Fòrum 
Econòmic Mundial, caldrà 108 anys per tancar 
la bretxa de gènere al ritme actual de progrés, 
amb les bretxes més grans en les àrees d’igualtat 
econòmica i política.

• Estudis recents (Credit Suisse 2016/McKinsey 
and Co) han vist que tenir dones en càrrecs 
de lideratge i en els consells d’administració 
corporativa té un impacte positiu en el 
rendiment financer de l’empresa.

Recomanacions

Estudis de Cas
Niassa Lion Project
https://wildnet.org/wildlife-programs/lion-niassa/

Proyecto Titi
https://www.proyectotiti.com/en-us/ 

Ocean Wise Ocean Literacy and Leadership- Aquest 
programa empodera dones I jovent a ser defensors de l’oceà. 
https://www.aquablog.ca/2019/07/ocean-literacy-and-
leadership-camp-teaches-young-b-c-women-ocean-advocacy-
activist-skills/  
 

Els zoos i aquaris es troben en una 
posició única per poder influir en els 
visitants, el seu personal i les comunitats 
mitjançant la promoció i modelització 
proactiva de la diversitat i la igualtat de 
gènere en les seves pràctiques.

Tenint una proporció més alta de dones 
dedicades a la professió de zoològics 
i aquaris, és imprescindible que els 
aquaris i els zoos proporcionin la 
mateixa remuneració, protecció i llibertat 
de moviment per a les seves empleades.

Les empreses amb millor equilibri 
de gènere a l’alta direcció tenen un 
millor rendiment financer i tenen més 
probabilitats de comptar amb empleats 
compromesos que creuen en la missió 
i l’estratègia de l’empresa. Els zoos i 
aquaris tenen l’oportunitat de nodrir i 
encoratjar les dones a assumir càrrecs de 
lideratge.

Perquè els esforços de conservació 
siguin duradors i efectius, s’hauria de 
considerar i donar suport a la situació 
socioeconòmica de les comunitats. El 
suport a programes d’empoderament 
de dones i noies no només ajuda als 
esforços de conservació, sinó que 
també enforteixen la seva comunitat. Els 
zoològics i aquaris estan en una posició 
forta per fomentar que els programes 
de conservació incloguin aspectes 
socioeconòmics que empoderin dones i 
nenes.

Dades i Xifres Clau

1. Incorporar la igualtat i la diversitat de gènere 
en els valors i el pla estratègic de la teva 
organització.

2. Garantir que la vostra organització sigui un lloc 

de treball segur per a dones i noies.

3. Oferir oportunitats a les dones per a poder 
participar de manera efectiva a tots els 
nivells de presa de decisions i creixement de 
l’organització. 

4. Desenvolupar programes de conservació de 
camp que proporcionin oportunitats a les dones 
i les nenes per participar, oferint feina i accés 
igualitari als recursos econòmics i a la informació.

18
Foto: © Joan de la Malla  |  Zoo de Barcelona

https://www.aquablog.ca/2019/07/ocean-literacy-and-leadership-camp-teaches-young-b-c-women-ocean-advocacy-activist-skills/
https://www.aquablog.ca/2019/07/ocean-literacy-and-leadership-camp-teaches-young-b-c-women-ocean-advocacy-activist-skills/
https://www.aquablog.ca/2019/07/ocean-literacy-and-leadership-camp-teaches-young-b-c-women-ocean-advocacy-activist-skills/


El nostre compromís 
és promoure 
activament accions i 
comportaments que 
ajudin a aconseguir 
un accés assequible 
a l’aigua potable i 
sanejada per a tothom.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6.

Recomanacions
1. Garantir que els animals sota cura humana 

tinguin accés permanent a aigua potable.
2. Garantir que els visitants i el personal tinguin 

accés a aigua potable i espais adequats per 
a la higiene personal.

3. Desenvolupar pràctiques de gestió sostenible 
de l’aigua en totes les operacions de 
l’organització, promovent polítiques de consum 
intel·ligent, reutilització de l’aigua i reducció de 
la contaminació de l’aigua del recinte.

4. Calcular la petjada hídrica de l’organització.

Estudis de Cas
Sao Paulo Zoo, Brazil
El Zoo de Sao Paulo, que ha rebut més de 90 milions 
de visitants des de la seva inauguració, va ser el primer 
zoològic d’Amèrica Llatina a obtenir la certificació ISO 
14001, demostrant la seva preocupació activa per evitar i 
gestionar l’impacte ambiental derivat de les seves activitats. 
La depuradora d’aigües residuals del zoo té una capacitat 
de 400 mil litres diaris, tractant l’aigua dels lavabos 
públics, àrees administratives i altres operacions del parc. 
La institució també disposa d’una planta de tractament 
d’aigües, operada d’acord amb la legislació d’aigua potable, 
que s’encarrega de subministrar aigua per a la neteja de les 
instal·lacions i netejar i omplir els dipòsits dels animals.

Tot i que el cicle de reutilització de l’aigua està integrat, hi 
ha diferents etapes per a cada ús, garantint així la qualitat 
de l’aigua subministrada als animals. La gestió integral 
del sistema garanteix que l’aigua dels llacs recirculi, 
evitant l’acumulació de fangs i la formació d’algues. Els 
fangs secs retirats de l’aigua tractada s’envien a l’estació 
de compostatge, i el compost s’utilitza a les zones de 
producció d’aliments i farratge per a la fauna del parc. 
Tot això constitueix un cicle de sostenibilitat que genera 
benestar per a la fauna, els aiguamolls, els visitants, els 
col·laboradors i el funcionament del conjunt del parc.

Zoo Zurich – Masoala Madagascar 
https://www.zoo.ch/en/conservation-animals/conservation-
projects/masoala

Cheyenne Mountain Zoo – Neutralitat d’aigua
https://coloradotu.org/blog/2020/2/cheyenne-mountain-
zoo-becomes-water-neutral-with-tu-partnership

(superficial, subterrània o de pluja) utilitzada en 
la generació de productes o serveis, i els volums 
d’aigua necessaris per diluir els contaminants 
generats fins al punt en què la qualitat de l’aigua 
arriba a uns estàndards acceptables. Com a 
indicador, també permet la incorporació de la 
gestió de l’aigua a totes les àrees i operacions 
del zoològic o aquari. Un cop definida la petjada 
hídrica, les organitzacions haurien d’esforçar-se 
per mantenir o reduir l’ús d’aigua dolça.

Els zoos i aquaris han de demostrar als visitants 
i comunitats com és possible gestionar l’aigua, 
garantint-ne la qualitat, la disponibilitat i l’ús 
sostenible a través de les operacions de la seva 
pròpia organització. Poden promoure noves 
formes de consum sostenible entre els visitants i 
les comunitats que ajudin a promoure pràctiques 
respectuoses amb l’aigua a les llars i la vida 
quotidiana de les persones.

Una missió important dels zoos i aquaris hauria 
de ser la de proporcionar eines i recursos 
perquè els visitants i les comunitats puguin 
adoptar pràctiques positives relacionades amb el 
consum, l’ús i l’abocament d’aigua i residus en les 
seves activitats diàries.

El creixement de la població humana, el 
consum excessiu de recursos i el canvi climàtic 
estan afectant tots els ecosistemes naturals, 
especialment aquells que depenen de 
l’aigua dolça on es concentra gran part de la 
biodiversitat del planeta.

Hauria de ser una prioritat que tots els zoològics 
i aquaris defineixin la seva “petjada hídrica”. 
Aquest indicador defineix el volum total d’aigua 
dolça utilitzat per produir els béns i serveis de 
l’organització. La petjada hídrica considera el 
consum d’aigua, segons la seva procedència 

Aigua Neta i 
Sanejament Dades i Xifres Clau

• Més del 80% de les aigües residuals derivades 
de les activitats humanes s’aboquen als rius i 
mars sense cap mena de tractament, provocant 
la contaminació de les fonts d’aigua i dels 
ecosistemes del planeta.

• Al voltant de 2.400 milions de persones no 
tenen accés als serveis bàsics de sanejament, 
com ara lavabos.

• Aproximadament el 70% de tota l’aigua extreta 
dels rius, llacs i aqüífers del planeta s’utilitza 
per regar els conreus.

• L’escassetat d’aigua afecta negativament la 
qualitat de vida de més del 40% de la població 
mundial, una xifra que es preveu que augmenti 
en els propers anys.

Foto: Two Oceans Aquarium
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El nostre compromís és defensar i 
promoure col·lectivament l’accés a una 
energia assequible, fiable, sostenible i 
moderna per a tothom.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 7. 

Energia Neta 
i Assequible

Recomanacions

• El sector energètic és la principal font 
d’emissions globals de gasos d’efecte 
hivernacle.

• El 13% de la població mundial encara no té 
accés a l’electricitat moderna.

• Gairebé tres mil milions de persones no tenen 
accés a cuines netes, és a dir, que depenen 
de la biomassa o el carbó com a combustible 
primari per a poder cuinar.

Dades i Xifres Clau

1. Reconèixer que l’ús d’energia sostenible o 
reduir el consum d’energia és crucial per a un 
futur sostenible.

2. Adoptar energies renovables i utilitzar 
productes neutres en carboni sempre que 
sigui possible.

3. Informar els visitants, els membres i la 
comunitat en general dels beneficis de 
canviar a una energia sostenible. 

4. Mesurar l’eficiència energètica dins del pla 
estratègic de la teva organització.

L’energia ha transformat la manera 
de viure de les persones. Fins i tot 
alguns elements tradicionalment 
considerats naturals com els aliments 
i l’aigua potable tenen algun tipus 
de connexió energètica, ja siguin els 
pesticides, la producció, el transport o 
l’embalatge que el protegeix i el lliura 
a l’usuari final.

La major part de l’energia que la gent 
consumeix avui dia és no renovable 
i deriva de combustibles derivats del 
carboni com ara el carbó, el petroli i el 
gas.

Els membres de WAZA haurien 
de considerar el seu ús d’energia i 
promoure l’ús sostenible de l’energia 
in situ. Al focalitzar-se en el consum 
d’energia, els membres de WAZA 
estalviaran recursos, donaran exemple 
i reduiran la seva petjada de carboni.

Estudis de Cas
Projecte energètic de Detroit Zoo
https://detroitzoo.org/press-release/detroit-zoo-to-meet-
100-renewable-energy-goal/ 
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L’ONU ha establert un objectiu de taxa de 
creixement econòmic del set per cent per als 
països menys desenvolupats, amb una ocupació 
digna per a totes les dones i homes l’any 2030. Els 
zoos i els aquaris contribueixen activament a les 
seves comunitats i es troben en una posició única 
per recolzar el creixement econòmic a les regions 
on operen i a les comunitats on donen suport als 
programes de conservació.

El creixement econòmic s’ha de tenir en compte 
en un pla d’acció holístic d’operació i conservació. 
La feina que s’ofereix dins de l’organització i com 
a part dels projectes de conservació de camp ha 
de ser justa i decent, i l’entorn de treball ha de ser 
segur.

Els zoos i aquaris es troben en una posició 
excel·lent per donar exemple quan el creixement 
econòmic està en harmonia amb l’ús sostenible 
dels recursos ambientals i la protecció dels 
treballadors.

1

Parque das Aves, Brasil
La política d’adquisicions de Parque 
das Aves dóna preferència als 
productes locals i ecològics per a 
l’alimentació animal i els ingredients 
per als seus restaurants. A través 
dels seus programes d’inclusió 
social, donen suport a projectes 
de promoció del benestar de la 
comunitat guaraní: hospitals, escoles 
i menjadors infantils. Altres accions 
destinades a reduir les desigualtats 
internes inclouen un pla integral de 
salut dels empleats, préstecs sense 
interessos per al personal per cobrir 
necessitats i imprevistos, àpats dels 
empleats per un pagament simbòlic 
de 3,6 dòlars al mes i accés gratuït 
per a tots els empleats a cursos 
d’anglès.

• Segons les Nacions Unides, el creixement mundial 
del Producte Interior Brut va disminuir del 4,4% el 
2000 al 3,0% el 2019 i s’espera que es mantingui 
durant el 2020.

• Més del 10% de la població mundial viu amb 
menys de 2,00 $/dia.

• La taxa d’atur global és del 5,5%, amb més de 192 
milions de persones a l’atur el 2018.

Dades i Xifres Clau

Recomanacions
1. Garantir que l’organització tingui polítiques de 

treball justes i econòmicament responsables.
2. Incorporar una estratègia d’ocupació juvenil a 

l’estratègia empresarial de l’organització.
3. Protegir els drets dels empleats i promoure un 

entorn laboral segur per a tothom.
4. Donar suport a programes de conservació 

que creïn treball digne i oportunitats de 
desenvolupament econòmic sostenible.

Estudis de Cas

El nostre compromís és garantir que les nostres 
activitats empresarials i laborals donin suport 
a l’economia local i al creixement sostenible. 

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 8.

Treball Digne 
i Creixement 
Econòmic
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La inversió en infraestructures en 
àrees com el transport, la irrigació, 
l’energia i les tecnologies de 
la informació i la comunicació 
són crucials per aconseguir un 
desenvolupament sostenible i 
empoderar les comunitats.

Els zoos i aquaris poden contribuir 
a aquest objectiu promovent el 
transport sostenible, millorant 
l’eficiència energètica de la seva 
organització, dissenyant edificis 
ecològics, reduint la intensitat i les 
emissions de carboni i donant suport 
a la tecnologia innovadora.

Com a part del desenvolupament 
sostenible, és important donar suport 
a la construcció d’infraestructures 
de qualitat, sostenibles, fiables i 
resilients mitjançant la innovació, 
assegurant-se que a mesura que 
avança la industrialització, ningú es 
quedi enrere. En particular, pel que 
fa a la investigació i la tecnologia, el 
potencial per donar suport a nous 
desenvolupaments és enorme, 
no només utilitzant el lloc de 
l’organització com a plataforma de 
prova, sinó també en cascada dels 
beneficis per a una millor gestió de la 
conservació de la vida salvatge.

• Per a molts països africans, especialment els països amb 
ingressos més baixos, les limitacions d’infraestructura 
redueixen la productivitat de l’empresa al voltant d’un 40%.

• La indústria manufacturera és un sector important per a 
l’ocupació, ja que el 2009 suposava uns 470 milions de 
llocs de treball a tot el món, o al voltant del 16% de la 
força de treball mundial de 2.900 milions. Es calcula que 
el 2013 hi havia més de mig milió de llocs de treball a la 
indústria manufacturera.

• L’efecte multiplicador de la industrialització en la 
ocupació té un impacte positiu en la societat. Cada lloc 
de treball en la indústria manufacturera crea 2,2 llocs de 
treball en altres sectors.

1. Donar suport a la innovació col·laborant amb institucions 
de recerca per provar noves tecnologies dins del teu 
zoològic o aquari i en la investigació de la conservació. 

2. Donar suport i implementar qualsevol iniciativa 
d’economia circular a la comunitat local i dins de la 
vostra organització. 

3. Estudiar la possibilitat de proporcionar opcions de 
transport més sostenibles i altres tecnologies netes. 

4. Per a obra nova, procurar complir amb un dels 
certificats d’edificació sostenible.

Dades i Xifres Clau

Recomanacions

Estudis de Cas
Wildlife Reserves Singapore Rainforest Lumina
https://rainforestlumina.wrs.com.sg/#main

Taronga Conservation Society Australia
https://taronga.org.au/education/taronga-institute-of-science-and-
learning 

Ocean Wise, Vancouver Aquarium:  
Aquest moviment va començar l’any 2006 quan vam construir el nostre 
primer edifici verd certificat com a LEED Gold i va continuar el 2009 
quan vam prendre el compromís de certificar el nostre programa 
mediambiental segons la norma internacional ISO 14001. En fer-ho, 
l’aquari de Vancouver es va convertir en el primer aquari del món en 
construir un edifici LEED® Gold i aconseguir la certificació ISO 14001 per 
al seu programa mediambiental.
https://www.vanaqua.org/about/sustainability

El nostre compromís és construir 
infraestructures, promoure un creixement 
inclusiu i sostenible i fomentar la innovació.

Indústria, Innovació 
i Infraestructures

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 9.
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El nostre objectiu es reduir les 
desigualtats dins i entre països

Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible 10.

Reducció de les 
Desigualtats

Els zoològics i aquaris haurien d’actuar per 
promoure i participar en la reducció de les 
desigualtats tant a nivell global com local.

Les desigualtats en funció del nivell d’ingressos, 
gènere, edat, discapacitat, orientació sexual, raça, 
classe social, ètnia, religió i accés a les oportunitats 
persisteixen a tot el món. El desenvolupament 
sostenible no es pot aconseguir si s’exclou 
qualsevol part de la població mundial.

Els zoos i aquaris haurien de ser líders influents per 
a la reducció de les desigualtats, haurien també de 
preocupar-se per identificar, conèixer i comprendre 
els problemes crítics relacionats amb la generació 
de desigualtats a la comunitat local.

Els zoos i aquaris han de ser organitzacions 
caracteritzades per sistemes de gestió transparents 
que demostrin el compromís amb els drets humans, 
el compliment de les lleis ambientals, laborals i 
fiscals, i la protecció dels fons socials.

Tots els programes de conservació han de ser 
una oportunitat per reconstruir la relació entre les 
comunitats i la natura, promovent millors pràctiques 
a les comunitats locals i contribuint a garantir les 
condicions i circumstàncies que facin viable la vida 
en un territori.

Cada zoològic i aquari hauria de tenir polítiques 
internes que estableixin: objectius i procediments 
clars per garantir l’accés igualitari a l’ocupació i la 
selecció justa dels empleats; igualtat d’oportunitats; 
la igualtat en el desenvolupament professional, 
la formació, els salaris i les condicions de treball; 
horaris de treball justos; i harmonia entre la vida 
laboral i familiar. És important establir processos 
interns i transparents per prevenir pràctiques 
corruptes que puguin provocar desigualtats i 
establir polítiques per garantir que el personal rebi 
un salari digne.

• Fins al 30% de la desigualtat d’ingressos es 
deu a la desigualtat a les llars entre dones i 
homes. Les dones tenen més probabilitats 
que els homes de viure amb un sou fins a 
un 50% per sota dels ingressos mitjans.

• De mitjana, la desigualtat d’ingressos 
va augmentar un 11% als països en 
desenvolupament entre 1990 i 2010.

• El benestar i la qualitat de vida de les 
poblacions migrants, les persones amb 
discapacitat i altres grups socials amb 
determinades condicions es veuen molt 
deteriorats per la manca d’oportunitats 
laborals.

Dades i Xifres Clau

Recomanacions
1. Adoptar polítiques d’igualtat a l’organització 

per oferir oportunitats laborals a tots 
els treballadors, amb independència de 
qualsevol característica individual.

2. Establir un procés intern transparent per 
prevenir pràctiques corruptes que afectin 
directament la igualtat.

3. Establir polítiques de preus inclusives o 
iniciatives d’accessibilitat per a l’entrada al 
zoològic o aquari. 

4. Incorporar el component social als 
programes de conservació, augmentant 
la capacitat de les comunitats locals per al 
seu futur benestar.

Estudis de Cas
Woodland Park Zoo, Seattle USA
El Woodland Park Zoo ha establert una política de 
selecció de personal destinada a garantir que la 
composició del personal representi la població de la 
ciutat a la qual pertany. És una política d’equitat que 
pretén que la diversitat ètnica i cultural representada en 
els col·laboradors de l’organització reflecteixi les xifres 
oficials de Seattle. 

Foto: Jaguar  |  Loro Parque
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El nostre objectiu és fer que les 
ciutats i assentaments humans 
siguin inclusius, segurs, resilients 
i sostenibles.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11.

Ciutats i Comunitats 
Sostenibles

Les ciutats són centres d’idees, 
comerç, cultura, ciència, productivitat, 
desenvolupament social i molt més. En el 
millor dels casos, les ciutats permeten a la 
gent avançar socialment i econòmicament. 
No obstant això, hi ha molts reptes per 
mantenir les ciutats d’una manera que 
continuï creant llocs de treball i prosperitat 
sense pressionar la terra i els recursos.

Els zoològics i aquaris tenen la responsabilitat 
de protegir la biodiversitat dels seus voltants 
immediats, així com els hàbitats salvatges. 
L’allotjament d’una àmplia gamma d’espècies 
a les seves organitzacions permet als zoos i 
aquaris aconseguir-ho, realitzant feines de 
conservació i investigació de la vida salvatge 
i sensibilitzant sobre la importància d’aquesta 
feina a les comunitats urbanes.

Els zoos i aquaris poden contribuir sent 
defensors actius de la gestió sostenible 
dels residus a les seves comunitats locals, 
mentre “prediquen amb l’exemple” en les 
operacions de la seva pròpia organització. 
Força membres de WAZA compten amb 
extensos paisatges i jardins per oferir 
espais de benestar a les seves ciutats. 
Com a part integral de la societat, els zoos 
i aquaris haurien de ser fonamentals per 
construir ciutats sostenibles del futur.
 

• La meitat de la humanitat, 3.500 milions de 
persones, viu a les ciutats. L’any 2030, gairebé el 
60% de la població mundial viurà a zones urbanes.

• Avui dia, 828 milions de persones viuen a barris 
marginals, i el nombre continua en augment.

• Les ciutats del món ocupen només el 2% de la 
terra, però representen entre el 60 i el 80% del 
consum d’energia i el 75% de les emissions de 
carboni. La ràpida urbanització està exercint 
pressió sobre els subministraments d’aigua dolça, 
les aigües residuals, la biosfera i la salut pública. 
Però l’alta densitat de ciutats pot aportar guanys 
d’eficiència i innovació tecnològica alhora que 
redueix el consum de recursos i energia.

• El 2016, es calcula que 4,2 milions de persones 
van morir a causa dels alts nivells de contaminació 
de l’aire ambiental.

Dades i Xifres Clau

Recomanacions
1. Interessar-se activament en la governança i la 

gestió de la teva ciutat relacionada amb els 
resultats en sostenibilitat.

2. Col·labora amb la comunitat local per protegir el 
patrimoni natural de la teva ciutat. 

3. Animar els visitants a utilitzar opcions de transport 
sostenible cap als zoos i aquaris.

4. Convertir-se en un centre per mostrar oportunitats 
sostenibles per a la teva comunitat.

Estudis de Cas
Projecte de Chester sobre l’oli de palma
https://www.bbc.com/news/uk-england-merseyside-47482727 

Ask for Choice – Demana poder triar
https://www.stuff.co.nz/business/83148479/new-zealand-zoos-ask-
for-choice-on-palm-oil-labelling 

Foto: Shedd Aquarium a la vora del llac Michigan |  Shedd Aquarium
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Reconeixent l’impacte ambiental i social de les 
indústries forestals i d’oli de palma, WAZA ha 
intentat associar-se amb organitzacions que 
busquen mitigar aquests impactes en les seves 
respectives indústries. WAZA s’ha compromès a 
col·laborar amb Programa de les Nacions Unides 
per al Medi Ambient (UNEP) en la reducció 
de plàstics d’un sol ús en les operacions, amb 
la Taula rodona sobre oli de palma sostenible 
(RSPO) i el Consell d’Administració Forestal 
(FSC) per animar els zoos i aquaris a eliminar 
els plàstics d’un sol ús i buscar productes 
de proveïdors certificats per RSPO o FSC. Al 
comprar productes certificats, els zoos i aquaris 
poden assegurar-se que els processos per sobre 
de la seva cadena de valor ja han estat avaluats.
 

El nostre compromís és fer més i 
millor amb menys, canviant la forma 
de produir i consumir béns i recursos 
naturals.

Els zoos i aquaris haurien de ser responsables en 
la manera en què operen, a través de la forma 
d’adquirir i eliminar béns i serveis i de com ho 
comuniquen al personal, els visitants i les comunitats.

La cadena de valor és el cicle de vida complet 
d’un producte o servei que inclou els processos 
d’adquisició, producció, consum i eliminació. 
Tenir un millor enteniment de les cadenes 
de valor dels zoos i aquaris és un primer pas 
crític per entendre el consum i la producció 
responsables. A més, permet als zoos i aquaris 
compartir informació amb proveïdors i socis 
i influir-hi; limitant el risc i garantint que els 
productes utilitzats s’eliminin de la manera més 
respectuosa possible amb el medi ambient. 
Els zoològics i aquaris haurien d’identificar on 
intervenir en la cadena de valor per a millorar 
l’impacte ambiental i social del sistema.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12.

Consum i 
Producció 
Responsables

Foto: TrashBash, Neteja de la Platja | Two Oceans Aquarium  
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• Si la població mundial arriba als 9.6 bilions l’any 
2050, necessitarem recursos per valor de tres 
planetes per mantenir els nostres estils de vida 
actuals.

• Si canviéssim a bombetes energèticament 
eficients a tot arreu, el món s’estalviaria 120 
bilions de dòlars americans.

• Cada any, es malbarata un terç de tots els 
aliments produïts, equivalent a 1.3 bilions de 
tones i un valor d’un trilió de dòlars americans.

• El sector alimentari representa al voltant del 
30% del consum total d’energia mundial i al 
voltant del 22% de les emissions totals de gasos 
d’efecte hivernacle, procedents principalment 
de la conversió de boscos a terres de cultiu.

• Aproximadament la meitat de la producció anual 
de plàstic es destina a productes d’un sol ús.

• Els humans compren al voltant d’un milió 
d’ampolles d’aigua per minut a tot el món.

Dades i Xifres Clau

Recomanacions
1. Crear una política de compra sostenible que 

consideri el cicle de vida i l’eliminació dels 
productes. Aquesta política hauria d’incloure els 
impactes ambientals i socials de la contractació. 

2. L’any 2023, almenys el 50% dels membres de 
WAZA s’haurien de comprometre a utilitzar 
CSPO (oli de palma sostenible certificat) en la 
venda al detall, la compra i el consum. 

3. L’any 2023, almenys el 50% dels membres 
de WAZA haurien d’obtenir el 70% dels seus 
productes de fusta i paper a través de productors 
certificats FSC (Forest Stewardship Council). 

4. Per a l’any 2023, almenys el 50% de tots els 
membres de WAZA hauran eliminat (o almenys 
estaran en procés d’eliminar) el plàstic d’un sol ús de 
les seves operacions (objectiu del MoU amb UNEP).  

        https://www.waza.org/wp-content/uploads/2020/02/

WAZA-short-guide-final-online.pdf

Estudis de Cas
Cheyenne Mountain Zoo Palm Oil Index
http://www.cmzoo.org/index.php/conservation-matters/palm-
oil-crisis/ 

Projecte de Wellington Zoo sobre FSC 
https://fsc.org/en/news/sustainable-magic-wellington-zoo 

Projecte ‘They’re Calling on You’ (Zoos Victoria, Orana 
Wildlife Park i Taronga Conservation Society Australia) 
https://www.zoo.org.au/theyre-calling-on-you-phones/ 

Ocean Wise, Vancouver Aquarium: Compres sostenibles.  
Durant els últims anys, hem reduït els plàstics d’un sol ús i hem 
adquirit nous productes més respectuosos amb el medi ambient. 
https://www.vanaqua.org/about/sustainability

Mitjançant la compra de productes certificats 
per FSC o RSPO, els zoos i aquaris poden 
assegurar-se que fan servir productes que 
s’han produït amb menys impacte sobre la vida 
salvatge, els seus hàbitats i les comunitats que 
els envolten. Hauríem de mostrar als visitants i 
a les comunitats que ens prenem seriosament 
la degradació de l’hàbitat i que estem actuant 
per prevenir-la, triant productes d’origen 
responsable.

El poder adquisitiu dels zoològics i aquaris a tot 
el món és important i, treballant junts, podem 
influir positivament en els proveïdors de béns i 
serveis perquè adoptin pràctiques sostenibles. 
Juntament amb les compres certificades per 
RSPO i FSC, els zoos i aquaris podrien considerar 
el marisc certificat pel Marine Stewardship 
Council, reduir el consum de carn mitjançant 
l’organització d’esdeveniments vegetarians i 
incorporar criteris de consum responsable en els 
contractes de càtering. 

Foto: Pojecte sobre FSC de Wellington Zoo | Wellington Zoo 
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El nostre compromís és implicar els nostres 
visitants i pressionar els governs perquè 
prenguin mesures urgents per combatre el 
canvi climàtic i els seus impactes.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 13.

Acció Climàtica

El canvi climàtic s’està convertint 
cada cop més en un factor més clau 
que influeix en la biodiversitat i el 
desenvolupament sostenible. La 
majoria de les causes del canvi climàtic 
són induïdes per l’home i, per tant, els 
zoos i aquaris, amb els seus múltiples 
interaccions amb les persones, 
comunitats i governs, tenen una 
posició ideal per marcar la diferència.

La taxa de creixement mundial 
del diòxid de carboni gairebé s’ha 
quadruplicat des de principis dels 
anys 60 i no mostra cap signe de 
reducció; els nivells de diòxid de 
carboni a l’atmosfera són ara un 40% 
més alts que en l’època preindustrial.

L’Informe del Panell Intergovernamental 
sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de 
2018 ha projectat que només 2°C 
d’escalfament global provocarien 
que el 13% de la superfície terrestre 
experimenti una transformació dels 
ecosistemes d’un tipus a un altre, i una 
pèrdua de biodiversitat en el rang del 
18% per als insectes, el 16% per a les 
plantes i el 8% dels vertebrats.

Els zoos i els aquaris tenen un 
paper important a jugar: influir en 
el canvi de comportament a través 
dels seus visitants, però també com 
a organitzacions líders a les seves 
comunitats. Els zoos i aquaris també 
han de reduir les seves emissions de 
carboni en les seves operacions i fer 
esforços importants per a la transició 
cap a les energies renovables i altres 
pràctiques sostenibles.

• Un anàlisi de l’Organització Meteorològica 
Mundial mostra que la temperatura mitjana global 
entre el 2013 i el 2017 va ser la més alta mai 
registrada.

• L’Organització Meteorològica Mundial va assenyalar 
que l’extensió del gel marí global va caure fins a un 
mínim de 4,14 milions de km2 el 2016, la segona 
mesura més baixa que s’ha registrat mai.

• El món continua experimentant un augment 
del nivell del mar, condicions meteorològiques 
extremes (la temporada d’huracans de l’Atlàntic 
Nord va ser la més costosa mai registrada) i 
concentracions creixents de gasos d’efecte 
hivernacle.

Dades i Xifres Clau

Recomanacions
1. Treballeu amb les vostres autoritats locals per establir 

objectius d’acció climàtica.

2. Integrar les mesures de canvi climàtic a les teves 
polítiques organitzatives, inclosos els objectius de 
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

3. Sensibilitzar els visitants, la comunitat i el personal sobre 
les accions que poden dur a terme per a la mitigació, 
l’adaptació i la reducció de l’impacte sobre el clima.

4. Conscienciar els visitants, la comunitat i el personal sobre 
el que el vostre zoològic o aquari ja està fent i té previst 
fer per ajudar a mitigar el canvi climàtic. 

Estudis de Cas
Zoos Victoria, el primer zoo del món en esdevenir neutre en 
carboni.
https://www.zoo.org.au/fighting-extinction/sustainability

Wellington Zoo, el primer zoo certificat per carboNZero.
https://wellingtonzoo.com/news/wellington-zoo-leads-the-way-for-
the-planet-with-carbonzero-certification-2/

Antwerp & Planckendael Zoos – Líders pel clima
https://www.zooscience.be/en/stories/
championing-for-the-climate/ 

Korkeasaari Zoo, Helsinki - Cap a la neutralitat en carboni
https://youtu.be/BVIpDfmbS7g

Foto: Orangutan |  Chester Zoo
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El nostre compromís és conservar i utilitzar 
de forma sostenible els oceans, mars i 
recursos marins per al desenvolupament 
sostenible.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14.

Vida Submarina

Els zoos i aquaris tenen un paper a jugar en la 
gestió dels oceans, ja que les seves pràctiques 
poden afectar directament o indirectament la 
vida marina de manera positiva o negativa. Els 
zoos i aquaris haurien de considerar l’ús racional 
dels recursos i la gestió de residus per reduir els 
impactes sobre els sistemes oceànics i fluvials. 
Les campanyes de comunicació efectives poden 
afectar positivament l’oceà i les vies navegables a 
mida que els visitants i els socis adoptin pràctiques 
favorables a l’aigua.

Els zoos i aquaris generen grans quantitats de 
residus sòlids i líquids. La gestió d’aquests residus 
és fonamental per garantir que no entrin a masses 
d’aigua que finalment condueixin a l’oceà. Els 
plàstics s’han de reduir, i quan això no sigui 
possible, s’han de reciclar o reutilitzar. A les zones 
de visitants i personal, s’han de proporcionar 
oportunitats per a reciclar. A més, s’ha de presentar 
informació als visitants i al personal sobre la 
selecció de productes químics, productes de neteja 
i fertilitzants que s’utilitzin per donar-los idees per 
prendre decisions favorables al mar, a casa seva.

Foto: Two Oceans Aquarium
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Recomanacions
1. Garantir que tots els productes procedents 

de l’oceà siguin pescats de forma sostenible 
utilitzant tècniques que tinguin el menor impacte 
possible sobre el medi ambient.

2. Fer ús de l’ecocertificació com el Marine 
Stewardship Council en campanyes de 
consumidors de marisc per orientar les compres.

3. Comunicar als visitants i les comunitats la 
importància de protegir l’oceà i els ecosistemes 
d’aigua dolça, així com el compromís d’adquirir 
productes oceànics sostenibles.

4. Donar suport a les associacions amb 
organitzacions marines i donar suport públic a 
l’establiment d’àrees marines protegides.

Estudis de Cas
Monterey Bay Aquarium – Observatori de marisc
https://www.seafoodwatch.org/

SAAMBR Penguin Promises – Promeses pels pingüins
https://www.saambr.org.za/#conservation-penguin   

Projecte del Castor Escocès de l’Edinburgh Zoo 
https://www.rzss.org.uk/conservation/our-projects/project-search/
field-work/scottish-beavers-project/

Ocean Wise, Vancouver Aquarium – Projectes de recerca
https://research.ocean.org 

• L’oceà cobreix el 70% de la superfície 
terrestre. El 97% de tota l’aigua a la Terra 
es troba als oceans.

• Les petites plantes de l’oceà produeixen 
més de la meitat de l’oxigen que 
respirem.

• Els oceans absorbeixen al voltant del 30% 
de les emissions de CO2 dels humans, 
ajudant a mitigar el canvi climàtic.

• Els oceans impulsen els nostres patrons 
climàtics i meteorològics i regulen les 
temperatures.

• Els aliments provinents dels oceans 
constitueixen la font primària de 
proteïnes per a més de mil milions de 
persones.

• Més de tres mil milions de persones 
depenen de la biodiversitat marina i 
costanera per a la seva subsistència.

• El valor de mercat dels recursos i 
indústries marins i costaners s’estima en 3 
bilions de dòlars anuals.

• Els oceans són llar d’una notable 
biodiversitat: s’han identificat gairebé 
200.000 espècies.

• Més del 70% de les pesqueries del món 
estan plena o sobreexplotades.

• El 90% dels grans peixos depredadors de 
l’oceà han estat capturats.

• Entre 70 i 100 milions de taurons es 
maten CADA any als oceans del món.

• Uns 9 milions de tones de contaminació 
per plàstic entren a l’oceà cada any.

• Al voltant del 20% dels esculls de corall 
del món estan morint.

• El nivell del mar està augmentant uns 3 
mm per any des de 1900.

• L’acidificació dels oceans està afectant 
negativament les espècies marines de 
manera directa i indirecta, i sovint d’una 
manera que encara no entenem.

Dades i Xifres ClauLa majoria de zoos i aquaris adquireixen alguns 
productes que s’originen a l’oceà. Alguns exemples 
inclouen marisc per al consum humà o animal, 
o pinsos derivats del peix (com ara pellets). S’ha 
d’investigar l’origen d’aquests productes, inclòs 
l’estat de conservació de l’espècie, com es va collir el 
producte i on es va originar. Quan sigui possible, l’ús 
de la certificació ecològica ha de guiar la selecció 
del producte. Si s’escau, s’han d’utilitzar mariscs 
d’origen local, si es pesca de forma sostenible.

Tenint en compte les connexions entre els 
ecosistemes d’aigua dolça i oceànics, és evident 
que les pràctiques terrestres poden afectar 
negativament l’oceà. Per exemple, l’acidificació dels 
oceans està directament relacionada amb l’emissió 
de CO2. Així, limitant l’ús de combustibles fòssils, 
els zoos i els aquaris poden ajudar a disminuir 
l’acidificació dels oceans.

Els zoos i aquaris poden ajudar donant suport 
a les organitzacions dedicades a la conservació 
marina i les propostes governamentals per a 
les àrees marines protegides (AMP). S’hauria 
d’informar als visitants i les comunitats sobre la 
importància de les AMP en la conservació dels 
oceans. A més, hi ha múltiples oportunitats per 
oferir-los informació clara sobre els reptes als quals 
s’enfronta l’oceà i sobre com es poden abordar 
mitjançant decisions responsables. L’oceà també és 
una font de meravelles, misteriós però estimat per 
molts. Aquest atribut pot ser el catalitzador de les 
comunicacions que emfatitzen les meravelles dels 
oceans, inspirant a la gent a cuidar-los alhora que 
els ofereix les eines per prendre accions positives.

Si no es prenen mesures ara, la humanitat corre el 
risc de comprometre seriosament la vida a la terra, 
mitjançant la destrucció dels sistemes oceànics que 
fan possible la vida tal com la coneixem. L’acció 
més important d’un zoo o aquari pel que fa a 
l’ODS14 és difondre la consciència que tothom està 
connectat a l’oceà i que les seves eleccions poden 
ajudar o perjudicar la vida marina.

Foto: Two Oceans Aquarium
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El nostre compromís és protegir, restaurar i 
promoure l’ús sostenible dels ecosistemes 
terrestres, gestionar de manera sostenible 
els boscos, combatre la desforestació i 
aturar i revertir la degradació del sòl així 
com la pèrdua de biodiversitat.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 15.

Vida Terrestre

Totes les espècies depenen d’ecosistemes 
saludables per a la seva supervivència, 
però el planeta està arribant ràpidament 
a un punt d’inflexió on el medi natural i la 
seva biodiversitat disminuiran de manera 
irrecuperable.

La pèrdua d’hàbitat és l’amenaça número u 
per a les espècies terrestres que depenen 
de boscos, aiguamolls, sabanes i sistemes 
d’aigua dolça. L’avaluació i el seguiment de les 
poblacions salvatges d’espècies de vertebrats 
mitjançant índexs respectats com la Llista 
Vermella d’Espècies Amenaçades de la Unió 
Internacional per a la Conservació (UICN) i 
l’Índex Planeta Viu (LPI) del Fons Mundial per 
a la Natura (WWF) demostren que durant 
els darrers quaranta anys les espècies de 
vertebrats han disminuït un 58%. Aquests 
índexs es poden considerar un bon reflex 
de l’estat actual dels ecosistemes del món i 
recolzen les conclusions d’altres estudis que 
l’amenaça més comuna per a la disminució 
de les poblacions és la pèrdua i la degradació 
de l’hàbitat a causa de l’agricultura i la tala no 
sostenibles.

Foto:  © Jason Brown, Girafa  |  Marwell Zoo
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Els zoos i aquaris contribueixen 
significativament als programes de 
conservació in situ i ex situ arreu del món i 
probablement hi haurà la necessitat d’un 
“One Plan Approach” global per garantir 
la preservació de les espècies. Aquest 
enfocament hauria de tenir en compte 
diversos aspectes, des de la selecció 
d’espècies, la conservació dels hàbitats 
existents, fins al lobby col·lectiu i la defensa 
del desenvolupament de nous hàbitats per 
adaptar-se als efectes del canvi climàtic. 
Un aspecte comú que comparteixen els 
zoos i els aquaris és el manteniment dels 
animals salvatges sota cura humana i 
l’experiència en la ramaderia que recolza 
el seu benestar. Els zoos i aquaris treballen 
conjuntament des d’una perspectiva 
regional coordinant la planificació 
d’espècies i la gestió de la població 
d’espècies per mantenir poblacions 
viables.

Les espècies i la biodiversitat s’estan 
perdent a un ritme alarmant i ho seguirà 
fent fins que la humanitat redefineixi la 
seva relació amb el medi natural, allunyant-
se de comportaments i pràctiques 
insostenibles a models que considerin i 
valorin el medi natural. Caldrà prioritzar 
els esforços de conservació per tenir un 
millor impacte sobre hàbitats i espècies, 
i considerar el trasllat i rehabilitació 
d’espècies varades que no tinguin 
possibilitat d’adaptació a entorns més 
adequats.
  

• Durant els darrers 5.000 anys, s’han perdut el 
50% dels boscos del món.

• Els boscos només cobreixen el 30% de la 
nostra massa terrestre.

• El 80% de totes les espècies terrestres 
d’animals, plantes i insectes depenen dels 
boscos restants.

• Uns 1.6 bilions de persones depenen dels 
boscos restants per subsistir.

• Gairebé el 75% dels pobres del món es veuen 
afectats directament per la degradació de la 
terra.

• L’agricultura comercial a gran escala és el 
motor més freqüent de la desforestació.

• El 22% de les espècies animals terrestres 
conegudes estan en risc d’extinció.

• Malgrat els esforços concertats de 
conservació, la caça furtiva i el tràfic de vida 
salvatge continuen contribuint a la disminució 
de les espècies.

• La biodiversitat és la base dels serveis globals 
dels ecosistemes que ofereixen múltiples 
beneficis i benestar a la humanitat.

• S’estima que els insectes i pol·linitzadors 
proporcionen més de 200 bilions de dòlars 
anuals a l’economia alimentària mundial.

Dades i Xifres Clau

Estudis de Cas
Zoos South Australia  – cacatua negra crestada
https://www.zoossa.com.au/conservation-programs/
red-tailed-black-cockatoo/  

ZSL – Look After Garden Wildlife – Cuideu de la vida del jardí
https://www.zsl.org/conservation/get-involved/look-after-
garden-wildlife 

WRS – Gibons de Jaba
https://www.wrs.com.sg/en/conservation/our-work/
conserving-javan-gibbons-habitats.html

Nordens Ark – Amur Tiger
https://en.nordensark.se/conservation/amur-tiger/ 

ZSL – Kelola Sendang 
https://www.zsl.org/conservation/regions/asia/putting-the-pieces-
back-together-connecting-sumatras-fragmented-forest 

Orana Wildlife Park - Whio Recovery Programme
https://www.doc.govt.nz/news/media-releases/2019/
endangered-whio-gain-more-ground-at-big-wainihinihi/ 

WAPCA una iniciativa global dels zoos del món
https://www.wapca.org/

Ocean Wise, Vancouver Aquarium– Projecte de Conservació 
d’amfibis
En col·laboració amb els equips de recuperació d’amfibis 
del govern local, alliberem cada any al voltant de 1,400 Rana 
pretiosa i granotes lleopard del nord en llocs d’alliberament. 
https://www.aquablog.ca/2019/04/28355/

Recomanacions
1. Ajudar als ecosistemes terrestres i d’aigua 

dolça alineant les activitats de conservació 
amb projectes que ofereixen múltiples 
beneficis; social, ambiental i ecològic.

2. Proporcionar hàbitats d’oasis de la ciutat 

per als invertebrats autòctons, inclosos els 
pol·linitzadors i les espècies de control de 
plagues, plantant espècies d’aliments i refugi 
adequades o proporcionant infraestructura 
de nidificació per a pol·linitzadors com les 
abelles autòctones.

Foto: Mandril  |  Zoo Ostrava

3. Promoure les relacions i col·laborar amb 
altres organitzacions de conservació fent 
activitats conjuntes i compartint recursos de 
coneixement.  

4. Realitzar investigacions aplicades ex situ per 
informar iniciatives de conservació de camp.
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El nostre compromís és construir 
institucions efectives, responsables 
i inclusives a tots els nivells.

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16.

Pau, Justícia i 
Institucions Sòlides

Perquè es produeixi un desenvolupament 
sostenible cal que hi hagi estabilitat, igualtat 
de drets humans, pau i governs eficaços. 
Algunes de les regions on treballen zoos i 
aquaris gaudeixen de pau i estabilitat de 
govern. Tanmateix, això no passa a tots els 
territoris en què operen els membres de 
WAZA, on poden haver-hi entorns insegurs, 
corrupció i suborns.

El control del tràfic il·legal de vida salvatge és 
rellevant per als membres de WAZA i l’ODS 16. 
Els zoos i aquaris tenen el deure d’assegurar-
se que fan tot el possible per garantir que 
operen de forma transparent i ètica pel que fa 
als animals que entren o surten de les seves 
organitzacions.

Com a part d’una organització global, els 
membres de WAZA estan ben posicionats 
per ajudar a aturar el comerç il·legal de vida 
salvatge. Els zoos i aquaris han d’assegurar-
se que coneixen el llinatge dels animals que 
porten a la col·lecció, així com defensar que 
els visitants i les comunitats no participin en 
activitats de comerç il·legal de vida salvatge. 
Els zoos i aquaris haurien d’informar i motivar 
les intervencions polítiques del govern 
contra el comerç il·legal de vida salvatge i 
donar suport a les polítiques internacionals 
rellevants.

Els membres de WAZA han de garantir que 
compleixen les regulacions comercials de 
la Convenció sobre el comerç internacional 
d’espècies en perill d’extinció de fauna i flora 
silvestres (CITES) i qualsevol llei nacional 
o internacional rellevant relacionada amb 
el moviment o el comerç de vida salvatge. 
Els zoos i aquaris també haurien de donar 
suport, mitjançant contribucions monetàries 
i/o defensa dels visitants, a organitzacions 
contra el comerç il·legal de vida salvatge com 
TRAFFIC i Monitor i altres que lluiten per aturar 
el comerç il·legal d’animals a nivell mundial.

Els membres de WAZA han d’assegurar-se 
que WAZA sigui una organització transparent 
i ben governada. Tots els membres haurien 
de participar activament en els processos 
democràtics de l’associació, inclosa la 
votació dels representants i la participació 
en les Assemblees Generals o l’enviament 
de delegacions per assegurar-se que la seva 
veu sigui escoltada. La nominació i la votació 
de representants també poden garantir un 
Consell de WAZA inclusiu, incloent una major 
representació dels països en desenvolupament 
juntament amb els dels països desenvolupats.

És important que els zoos i aquaris funcionin 
sota l’ethos de “no fer mal” als animals dels 
que tenen cura, al medi natural i als individus 
i comunitats. Els zoos i aquaris poden marcar 
la diferència assegurant-se que són inclusius, 
reflecteixen les seves comunitats i són 
acollidors per a tothom. Els zoos i aquaris 
haurien d’assegurar-se que compleixen les 
regulacions comercials i que no perpetuen 
el comerç il·legal de vida salvatge només 
obtenint animals d’organitzacions de bona 
reputació. També haurien de garantir un 
organisme de membres transparent i ben 
governat participant en els nostres processos 
democràtics i exigint responsabilitats a WAZA.

Foto: Rusc d’abelles  |  Akron Zoo
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• El 2016, el valor anual estimat del comerç 
il·legal de fauna salvatge va ser de 7 a 23.000 
milions de dòlars.

• El 2018, només el 17% dels zoològics i 
aquaris membres de WAZA eren dirigits per 
dones.

• Gairebé una de cada cinc empreses a tot el 
món va declarar haver rebut almenys una 
sol·licitud de pagament per suborn quan es 
dedicava a transaccions reguladores o de 
serveis públics.

Dades i Xifres Clau

Recomanacions
1. Ampliar i reforçar la participació de 

les institucions dels països en vies de 
desenvolupament en la pertinença i la 
governança de WAZA.

2. Participar activament en la reducció del tràfic 
il·legal d’animals a tot el món assegurant-se que 
es pot traçar el llinatge dels animals nouvinguts.

3. Advocar quan calgui reforçar les lleis locals o 
internacionals, per exemple, les lleis de benestar 
i tràfic d’animals.

4. Promoure l’honestedat i la transparència en la 
presa de decisions i participar activament en els 
processos democràtics de WAZA.

Estudis de Cas
Aplicació mòbil ‘Wildlife Witness’ 
http://www.wildlifewitness.net/ 

Departament de Conservació de Nova Zelanda per 
denunciar delictes contra la fauna autòctona
https://blog.doc.govt.nz/2018/12/16/the-dos-and-donts-of-
interacting-with-nzs-native-wildlife/ 

Buin Zoo- El primer zoo del món en ser certificat per B Corp
https://bcorporation.net/directory.buinzoo-sa

Foto: Auckland Zoo
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Objectiu de Desenvolupament Sostenible 17.

Aliança pels 
Objectius
El nostre compromís és reforçar la 
implementació dels ODS treballant 
junts per incidir en un canvi positiu.

• L’ajuda oficial al desenvolupament es va situar 
en 146.600 milions de dòlars el 2017. Això 
representa una disminució del 0,6% en termes 
reals respecte al 2016.

Dades i Xifres Clau

1. Millorar la cooperació internacional i l’accés 
a la ciència, la tecnologia i la innovació, i 
millorar l’intercanvi de coneixements en termes 
mútuament acordats, mitjançant una millor 
coordinació entre els membres de WAZA. 

2. Millorar el suport internacional per a la 
capacitació eficaç i focalitzada als membres 
de WAZA per donar suport a la implementació 
de tots els objectius de desenvolupament 
sostenible.

3. Millorar les col·laboracions globals per al 
desenvolupament sostenible, complementades 
amb col·laboracions de múltiples parts 
interessades que comparteixin coneixements, 
experiència, tecnologia i recursos financers, per 
donar suport a l’assoliment dels objectius de 
desenvolupament sostenible a tots els països. 

4. Fomentar i promoure col·laboracions efectives 
amb organitzacions afins.

Estudis de Cas
Smithsonian – La biodiversitat de Myanmar
https://www.smithsonianmag.com/blogs/conservation-
commons/2018/11/29/smithsonian-scientists-help-put-
endangered-myanmar-species-map/

Grup de Fauna i Flora Madagascar
https://www.madagascarfaunaflora.org/ 

El nucli fonamental de les bones aliances/ 
col·laboracions és la seva capacitat per reunir 
recursos diversos de manera que col·lectivament 
puguin aconseguir més: més impacte, més 
sostenibilitat i més valor per a tothom. Junts, 
podem aconseguir més.

Els zoos i aquaris poden ser fonamentals per 
garantir el progrés sostenible de WAZA i de 
les seves comunitats. L’ODS 17 reconeix les 
aliances entre múltiples parts interessades com 
a vehicles importants per mobilitzar i compartir 
coneixements, experiència, tecnologies i recursos 
financers per donar suport a l’assoliment dels 
objectius de desenvolupament sostenible a tots 
els països. Dins dels membres de WAZA, ja hi ha 
moltes col·laboracions a nivell global i local que es 
poden construir per ampliar la futura prosperitat 
sostenible.

Les col·laboracions s’haurien de formar quan es 
pugui demostrar aquest enfocament  genera 
un valor afegit significatiu per generar un major 
impacte i un benefici net a tots els socis. El benefici 
no s’ha de limitar als resultats financers; també 
s’han d’incloure beneficis ambientals o socials.

És pràcticament impossible tenir èxit en incorporar 
el marc dels ODS en una organització sense 
col·laboracions que ajudin a assolir els objectius. 
Aquestes podrien ser col·laboracions de zoos i 
aquaris amb proveïdors externs, aliances per la 
conservació, amb universitats o grups d’interès 
governamentals clau.

Foto: Guira  |   Zoo Berlin
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Recomanacions
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Llistes de 
verificació
Les llistes de verificació són indicacions relacionades amb les Recomanacions 
per a cada ODS. Estan allà per ajudar-te amb idees relacionades amb les 
Recomanacions. Les llistes de verificació no són exhaustives.

Et reuneixes amb cada membre del personal, discutint possibles desenvolupaments professionals i 
plans de futur?
Teniu iniciatives d’accessibilitat per a comunitats desfavorides?
Els vostres programes de conservació inclouen iniciatives de desenvolupament econòmic?

Teniu cursos de jardineria al teu zoo o aquari per a diferents nivells o diferents tècniques?
Podeu muntar un hort per mostrar als visitants com “cultivar el seu propi”?
Mostreu les millors pràctiques i el benestar dels animals al vostre zoo o aquari demostrant com 
cuidar adequadament els animals domèstics que ens proporcionen aliments?

Fomenteu opcions d’aliments sostenibles i dietes baixes en petjada de carboni a la vostra oferta 
de càtering?
Teniu polítiques i procediments sòlides de seguretat i salut?
Teniu polítiques que permetin oportunitats laborals flexibles?
La vostra organització és family-friendly?

Teniu l’educació i l’aprenentatge dels visitants assenyalats específicament a la vostra missió i pla 
de negoci?
Els vostres programes educatius i missatges per als visitants tracten temes de desenvolupament sostenible?
Els vostres programes educatius ofereixen programes a un ventall divers de públics?
La vostra organització ofereix oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida dins i fora del zoo o aquari?
Incloeu programes educatius en projectes de conservació de camp?

Teniu una política de diversitat a la vostra organització per garantir la igualtat de drets legals i el 
progrés de les dones?
Els vostres programes d’educació i aprenentatge de visitants donen suport a l’empoderament 
de les noies i fomenten la seva participació en assignatures STEAM? (Els camps de STEAM són 
ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques, o matemàtiques aplicades)
Les polítiques i procediments de la vostra organització defineixen clarament els llocs de treball i els rangs?

Els vostres programes de conservació tenen en compte la igualtat de gènere dins dels seus 
països d’abast?

Els habitats dels animals tenen aigua potable permanentment?
Es recicla o recircula l’aigua utilitzada en el funcionament del zoo o aquari?
Teniu objectius de reducció del consum d’aigua establerts al zoo o aquari per als propers cinc 
anys?
Està integrat l’ús sostenible de l’aigua en l’experiència del visitant, la participació de la comunitat i 
els programes educatius?
Teniu un pla de manteniment preventiu del sistema de gestió i subministrament d’aigua del zoo o 
aquari?
Tenen els visitants accés a aigua potable gratuïtament i en diferents llocs del zoològic o aquari?

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 1.

Fi de la Pobresa

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 2.

Fam Zero

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3.

Salut i Benestar

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4.

Educació de Qualitat

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5.

Igualtat de Gènere

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 6.

Aigua Neta i Sanejament



Teniu en compte les energies renovables en la planificació estratègica i empresarial?
Teniu un pla de gestió energètica?
Mesureu les entrades i sortides de la vostra petjada energètica?
Heu pres accions per informar els visitants sobre quines opcions tenen per incorporar energies 
renovables en la seva vida diària?

La vostra organització ofereix un entorn de treball segur tant pels empleats, com un pels seus 
visitants i animals?
Les polítiques i procediments de la vostra organització defineixen clarament els llocs de treball i 
les escales de carrera perquè el treball digne estigui disponible per a tothom i es distribueixi de 
manera justa?
Els vostres programes de conservació tenen en compte els problemes socioeconòmics dels 
països d’abast i incorporen el creixement econòmic i el treball digne per a tothom?

Incloeu especificacions de sostenibilitat en els projectes de disseny?
Utilitzeu criteris de costos cicle de vida a l’hora de prendre decisions de compra?
Compteu amb opcions de transport baix en emissions de carboni fins a i dins de les 
organitzacions?
Col·laboreu amb socis i/o institucions locals per a la recerca de noves tecnologies?

Teniu un disseny d’accés universal l’organització?
Treballeu amb la comunitat local i el municipi per crear una comunitat sostenible?
Teniu zones públiques de lliure accés per a la comunitat local?
Teniu programes pels visitants que parlin sobre la vida sostenible?
El vostre pla de defensa de la conservació inclou missatges sobre els comportaments dels 
consumidors?
Quin percentatge dels subministraments per a l’operació provenen de productors o proveïdors 
locals?

Teniu plans de desenvolupament laboral per als empleats amb sous més baixos (formació, 
beques, suport familiar)?
Teniu una política o programa organitzatiu d’inclusió laboral?
En els pressupostos destinats a accions de conservació, quin percentatge s’inverteix en la 
millora de la qualitat de vida i el benestar de les comunitats locals?
Els valors i polítiques de l’organització incorporen un compromís amb la reducció de les 
desigualtats?
Quin percentatge de treballadors reben una remuneració per sobre del salari mínim establert 
pel Govern? (en aquells països on això sigui aplicable)
Teniu controls establerts que garanteixin una gestió administrativa que eviti pràctiques de 
corrupció i evasió d’obligacions fiscals?
Teniu polítiques de preus inclusives o iniciatives d’accessibilitat per a l’entrada al zoo o aquari?

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 7.

Energia Neta i Assequible

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 8.

Treball Digne i 
Creixement Econòmic

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 9.

Indústria, Innovació 
i Infraestructures 

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 10.

Reducció de les Desigualtats

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 11.

Ciutats i Comunitats 
Sostenibles
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Heu revisat les cadenes de subministrament de tots els productes procedents de l’oceà?
Gestioneu els residus de manera adequada?
Heu dut a terme una auditoria de plàstics d’un sol ús i heu implementat plans per reduir-ne l’ús?
Incloeu missatges de protecció del mar als vostres programes educatius i de visitants?

Sou actius en la defensa i l’acció per les espècies i els seus hàbitats?
Els vostres programes educatius i d’experiència amb visitants defensen el medi ambient i els 
hàbitats?
Contribuïu a programes de conservació amb beneficis conjunts que tinguin en compte les 
espècies i altres aspectes com l’hàbitat i el benestar social?
Esteu involucrats en projectes de conservació de camp per donar suport a la vida a la terra?
Teniu personal dedicat a projectes de conservació?

Us assegureu de complir les normatives CITES quan transporteu animals dins i fora de les vostres 
col·leccions?
Podeu rastrejar de forma efectiva el llinatge de tots els animals que hi ha actualment al zoo o 
aquari, i els que penseu traslladar al vostre zoo o aquari?
Com us assegureu que opereu una organització lliure de suborns i corrupció?
Participeu activament a WAZA assegurant-vos que la vostra veu és escoltada?
Garantiu que la vostra organització té una posició de “no fer mal”?

Teniu un programa de col·laboracions a la vostra organització?
Teniu associacions de conservació al camp a nivell local i global?
Treballeu amb la comunitat local i el municipi per aconseguir resultats sostenibles?
Estan els ODS integrats en la planificació del vostre projecte i l’estratègia de l’organització?

Teniu una política d’adquisició sostenible establerta per assolir els objectius de WAZA per a FSC, 
CSPO i reducció de plàstics?
Heu traçat la vostra cadena de valor per a un, o alguns, dels serveis que oferiu o adquiriu?
Si teniu un proveïdor extern de càtering, heu establert expectatives clares amb ell sobre l’ús de 
plàstics d’un sol ús i nivells acceptables de residus alimentaris?
Treballeu per influir en els proveïdors perquè siguin més sostenibles?
Teniu en compte com disposareu els articles abans de comprar-los?
Avalueu el malbaratament alimentari generat a través de les vostres operacions, inclosos en la 
restauració i l’alimentació dels animals?

Esteu assabentats de com la vostra institució pot contribuir a la política/pla de govern local o 
nacional sobre el canvi climàtic?
Utilitzeu els vostres programes de visitants per parlar dels impactes climàtics sobre les espècies 
del vostre zoològic o aquari?
Doneu suport a projectes de manteniment/restauració d’hàbitats que tenen el potencial de tenir 
una doble funció per actuar com a amortidor contra el clima extrem, així com per protegir la 
biodiversitat?
Heu identificat com podeu reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle a les vostres 
operacions?

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12.

Consum i Producció 
Responsables

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 13.

Acció Climàtica

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14.

Vida Submarina

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 15.

Vida Terrestre

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 16.

Pau, Justícia i 
Institucions Sòlides

Objectiu de Desenvolupament Sostenible 17.

Aliança pels Objectius
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Recursos
Aquesta secció ofereix recursos recomanats, tingueu en compte 
que aquesta no és una llista exhaustiva, sinó recomanacions que els 
autors d’aquest document han trobat útils:

Temes generals dels ODS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Biodiversitat
11.

12.

The Atlas of Sustainable Development Goals 2018 – en anglès  
Mapes, gràfics, històries relacionades amb els 17 ODS, tendències, comparacions i problemes de mesura 
mitjançant visualitzacions de dades accessibles i compartibles.
http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/index.html

Resource Library of the United Nations Sustainable Development Knowledge Platform – en anglès
Resultats i marcs, conferències, associacions, calendari d’esdeveniments i altres.
https://sustainabledevelopment.un.org/resourcelibrary

The Global Goals for Sustainable Development – en anglès
Actius i directrius de marca, icones dels objectius, vídeos i imatges.
https://www.globalgoals.org/resources

Materials de Comunicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible – en anglès
Directrius per a l’ús de logotips, roda de colors i icona dels 17 ODS.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material/

Informe dels Objectius de Desenvolupament Sostenible del 2018
Disponible en 6 idiomes.
https://unstats.un.org/sdgs/report/2018

SDGs tracker: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages – en anglès 
Publicació gratuïta i de lliure accès que fa un seguiment del progrés global cap als ODS i permet a la gent 
d’arreu del món que els seus governs siguin responsables en l’assoliment dels objectius acordats.
https://sdg-tracker.org/ 

SDGs Fund Online Library – en anglès
Plataforma en línia per a publicacions amb continguts accessibles relacionats amb els ODS. 
http://www.sdgfund.org/library

Recursos per Estudiants sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible
Materials pels joves
Anglès: https://www.un.org/sustainabledevelopment/student-resources/ 
Espanyol: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/student-resources/ 

How Your Company Can Advance Each of the SDGs
Idees per a la implicació d’empreses en els ODS.
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals

How can the development goals be achieved? – en anglès 
Article at the World Economic Forum.
https://www.weforum.org/agenda/2015/09/how-achievable-are-the-sustainable-development-goals/

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) – en anglès
Comunicat de premsa: les contribucions de la biodiversitat i la natura continuen amb un perillós declivi, 
adverteixen els científics. 
https://www.ipbes.net/news/media-release-biodiversity-nature’s-contributions-continue-%C2%A0dangerous-
decline-scientists-warn 

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) – en anglès
Comunicat de premsa: ACTUALITZAT – les contribucions de la biodiversitat i la natura continuen amb un 
perillós declivi, adverteixen els científics.
https://www.ipbes.net/news/media-release-updated-biodiversity-nature’s-contributions-continue-dangerous-
decline-scientists

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) – en anglès 
Comunicat de premsa: L’empitjorament de la degradació de la terra a tot el món ara és “crític”, soscavant el 
benestar de 3.200 milions de persones.
https://www.ipbes.net/news/media-release-worsening-worldwide-land-degradation-now-
%E2%80%98critical%E2%80%99-undermining-well-being-32 

Biodiversity and the 2030 agenda for sustainable development – en anglès
La biodiversitat i els ecosistemes ocupen un lloc destacat en molts dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i els objectius associats. Aquest document en destaca els objectius rellevants. 
https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-technical-note-en.pdf

13.

14.
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Aliances
15.

16.

17.

Canvi Climàtic
18.

19.

20.

21.

22.

23.

American Meteorological Society, State of the Climate in 2017 – en anglès
Suplement especial del Butlletí de la Societat Metereològica Americana.
https://www.ametsoc.net/sotc2017/StateoftheClimate2017_lowres.pdf

2020 Climate turning Point, Potsdam Institute for Climate Research – en anglès
Anàlisis fet per un nombre d’organitzacions sobre les accions necessaries. 
https://mission2020.global/wp-content/uploads/2020-The-Climate-Turning-Point.pdf

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Climate Change in Australia 
– en anglès. La informació sobre el clima passat, actual i futur d’Austràlia ajuda a les indústries, els governs i 
les comunitats a planificar i adaptar-se a un clima variable i canviant.
https://www.csiro.au/en/Research/OandA/Areas/Oceans-and-climate/Climate-change-information

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Special Report 2018 – en espanyol
Informe sobre els impactes de l’escalfament global d’1,5 °C per sobre dels nivells preindustrials i les vies 
globals d’emissió de gasos d’efecte hivernacle relacionades, en el context de l’enfortiment de la resposta 
global a l’amenaça del canvi climàtic, el desenvolupament sostenible i els esforços per eradicar la pobresa.
https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf

24.

The Partnership Culture Navigator: cultures organitzatives i associacions intersectorials – en anglès
Guia pràctica per ajudar els usuaris a navegar pels reptes a fer front en diferents cultures organitzatives quan 
treballen en col·laboracions intersectorials.
https://www.thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2016/03/PC-Navigator-v1.0.3.pdf

Designing Comprehensive Partnering Agreements: Introducció al Quadre de comandament de l’acord 
d’associació – en anglès
Guia sobre bones pràctiques d’associació que aborda un factor clau per a la creació d’una associació d’èxit: 
el propòsit i el contingut dels acords de col·laboració.
https://thepartneringinitiative.org/wp-content/uploads/2014/11/Designing-Comprehensive-Partnering-
Agreements_booklet-2014_FINAL.pdf

Eines i recursos pels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible – en anglès
Selecció d’eines i recursos per entendre els ODS des d’una perspectiva de sistemes complerta i per ajudar-
los a formar part de les organitzacions.
http://17goals.org/tools-and-resources/ 

United Nations Climate Change Secretariat, Climate Action Now, Summary for Policy 2015 – en anglès
Destaca missatges clau per als responsables polítics, inclosa una breu visió general de l’actual estat global 
del canvi climàtic, polítiques de bones pràctiques, organitzacions internacionals i iniciatives de cooperació, 
entre altres temes.
https://unfccc.int/resource/climateaction2020/media/1173/21789-spm-unfccc-lowres.pdf

National Oceanographic and Atmosphere Administration (NOAA), Trends in Atmospheric CO2 Concentration 
– en anglès. Dades actuals de la mitjana mensual de diòxid de carboni mesurades a l’Observatori de Mauna 
Loa, Hawaii.
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

Com arribem a les zero emissions de gassos d’efecte hivernacle? – en anglès
Infografia de informationisbeautiful.net
https://www.informationisbeautifulawards.com/showcase/4451-how-do-we-get-to-zero-greenhouse-gas-
emissions

Climate Action Now: Resum 2018 per a responsables politics – en anglès
Resum per a responsables polítics (SPM) amb informació de les reunions d’experts tècnics centrades en 
polítiques, tecnologies, iniciatives i accions de mitigació i adaptació, i destaca altres novetats relacionades.
http://unfccc.int/resource/climateaction2020/spm/introduction/index.html

Les espècies migratòries i els impactes del canvi climàtic d’un entorn canviant en els animals salvatges 
– en anglès. La Convenció sobre la Conservació de les Espècies Migratòries d’Animals Salvatges és un acord 
internacional que té com a objectiu conservar les espècies migratòries dins de les seves àrees de migració. 
L’informe:
https://www.cms.int/en/document/migratory-species-and-climate-change-impacts-changing-environment-
wild-animals-english-only

Scientific American (Popular revista científica americana) – en anglès
Article - El canvi climàtic s’està convertint en una amenaça principal per a la biodiversitat
https://www.scientificamerican.com/article/climate-change-is-becoming-a-top-threat-to-biodiversity/

25.
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Energia 
28.

29.

30.

Consell Mundial de l’Energia – en anglès
Un fòrum global i inclusiu per al lideratge de pensament i la participació tangible, la seva missió és 
“Promoure el subministrament i l’ús sostenibles de l’energia per al màxim benefici de totes les persones”.
https://www.worldenergy.org/

Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), Delivering Sustainable Energy in a 
Changing Climate 2017-2021 – en anglès
Estratègia per articular el paper, l’enfocament i l’enfocament del PNUD relacionats amb l’energia sostenible 
per al període 2017-2021.
http://www.un-expo.org/wp-content/uploads/2017/05/UNDP-Energy-Strategy-2017-2021.pdf

Agència Internacional de l’Energia, World Energy Outlook 2018 – en anglès
El World Energy Outlook (WEO) és l’estàndard d’or de l’anàlisi energètica a llarg termini. L’edició de 2018 
ofereix una anàlisi actualitzada per mostrar què poden significar les últimes dades, tendències tecnològiques 
i anuncis de polítiques per al sector energètic fins al 2040.
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018

Programa de Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD): Bona Salut i Benestar – en anglès
Pàgina web del PNUD amb informació detallada sobre l’ODS 3.
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-healt
h-and-well-being.html

Bona salut i Benestar: Per què és important? – en anglès
Fullet de dues pàgines
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2018/09/Goal-3.pdf

Organització Mundial de la Salut – en espanyol
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) és una agència especialitzada de les Nacions Unides que s’ocupa 
de la salut pública internacional.
https://www.who.int/en/

Our World in Data: Recerca i dades per avançar contra els problemes més grans del món – en anglès
Informe sobre la càrrega de la malaltia
https://ourworldindata.org/burden-of-disease

Salut
31.

32.

33.

34.

Age of Awareness: Històries que proporcionen canvis creatius, innovadors i sostenibles al sistema educatiu 
– en anglès. Article - A systems approach to the SDGs & the need to reframe SDG8
https://medium.com/@designforsustainability/a-systems-approach-to-the-sdgs-the-need-to-reframe-sdg8-
6c4853118f82

Our World in Data: Recerca i dades per avançar contra els problemes més grans del món – en anglès
Informe de mortalitat infantil
https://ourworldindata.org/child-mortality

Revisió de la població mundial – en anglès
Lloc web dinàmic amb àmplies dades de la població mundial
http://worldpopulationreview.com/countries/life-expectancy/

Miscel·lanis
35.

36.

37.

Autors 
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Traducció al Català
Paula Cerdán Codina, WAZA
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