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L’any 2015 les nacions del món es varen posar 

d’acord per impulsar l’Agenda 2030. L’Agenda 

2030 són 17 objectius de desenvolupament sostenible, 

que ajudaran a fer un món millor per a tothom.

Des de l’Ajuntament de Sant Llorenç també hi volem 

fer feina. Amb la col·laboració de les nostres escoles 

i mestres, amb les associacions de pares i mares, 

amb els nins i les nines i les vostres famílies, perquè 

com més serem més progressos aconseguirem per 

eliminar la pobresa, combatre les desigualtats o aturar 

el canvi climàtic.

En aquesta guia, que publicam juntament amb el 

Consell de Mallorca, hi podreu llegir quins són els 

17 objectius de desenvolupament sostenible i unes 

petites accions que podem fer per transformar el 

món. Tothom hi té la seva part.

Mateu Puigròs Dolors Sànchez Nicolau Bordal
Batle Regidora de Cultura Regidor de Turisme

Presentació
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Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Col·laborau amb organitzacions que lluitin contra la pobresa, 
aquí o al tercer món.

2. Mobilitzau persones de l’entorn perquè s’impliquin en la lluita 
contra la pobresa. 

3. Analitzau els vostres hàbits de consum i feis un consum 
responsable.

4. Adquiriu productes de comerç just.

1 FI DE LA
POBRESA
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Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Comprau productes locals (suport al comerç i als productors 
de proximitat). 

2. Planificau les menjades, feis llistes de la compra i evitau les 
compres compulsives.

3. No compreu la fruita pel seu bon aspecte. 

4. Comprau peix i marisc sostenible, obtingut de forma 
respectuosa amb la vida a la mar.

5. Cultivau el vostre propi hort.

6. Triau aliments de temporada, ecològics o de comerç just.

7. Col·laborau amb els bancs d’aliments.

Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Aprofitau la vida diària per ser actius: caminar, pujar escales o 
anar amb bicicleta. 

2. Fomentau les relacions positives amb familiars, companys, 
amics i amigues.

3. Menjau d’una manera variada (tant aliments variats com 
mètodes de preparació diversos) i en la quantitat necessària.

4. Dormiu entre set i nou hores en un ambient confortable i fosc. 

5. Gaudiu d’un temps d’oci saludable i variat.

6. Manteniu uns bons hàbits higiènics: rentar-se les mans, dutxar-
se, rentar-se les dents després de cada menjada.

7. Apreneu a conèixer, acceptar i estimar el propi cos, i també a 
reconèixer els propis afectes i ser capaços d’expressar-los. 

FAM 
ZERO

SALUT I
BENESTAR2 3
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Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Implicau-vos en la comunitat educativa del municipi, participau 
en el Consell Escolar Municipal, i en l’AMIPA del vostre centre 
escolar.

2. Informau-vos i inscriviu-vos a l’oferta formativa del Centre 
d’Adults o a la d’altres serveis que hi ha al municipi o a la 
comarca.

3. Participau en projectes de voluntariat educatiu i sigau 
corresponsables de l’èxit escolar per a tothom.

Què hi podeu fer tu i la teva família?
1. Lluitau contra els prejudicis i els estereotips de gènere: 

fomenten unes relacions no igualitàries i subordinen el paper de 
les dones en totes les esferes.

2. Col·laborau amb les associacions de dones del municipi i de la 
comarca i donau-los suport.

3. Denunciau qualsevol tipus de violència, sigui física o verbal.

4. Sigau conscients que som el primer model per als infants. Per 
tant, s’ha d’evitar que les actuacions o actituds transmetin 
estereotips o prejudicis de gènere.

5. Procurau utilitzar un llenguatge no sexista i que no sigui 
discriminatori, tant en el tracte amb els fills i les filles com amb 
les altres persones.

6. Repartiu les diferents tasques de ca vostra entre tots els 
membres de la família sense tenir en compte els estereotips 
socials de gènere, i valorau-les totes de la mateixa manera.

7. Promoveu que els fills i filles expressin les seves emocions i els 
seus sentiments, independentment que siguin nin o nina.

8. Sigau crítics i reflexionau sobre els valors que transmet l’entorn 
(publicitat, televisió, xarxes socials), perquè sovint reprodueixen 
estereotips sexistes.

EDUCACIÓ 
DE QUALITAT

IGUALTAT
DE GÈNERE4 5
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Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Netejau ca vostra amb productes suaus per al medi ambient. 

2. Agranau abans de fregar el terra; així s’evita que la pols de 
casa, molt carregada de metalls pesants, acabi a les aigües.

3. Optimitzau l’ús de la rentadora: carregau-la totalment abans de 
posar-la.

4. Aprofitau les mesures estalviadores que tenguem a ca nostra, 
com el WC amb doble botó.

5. No tireu pintures, olis o restes de productes químics pels 
escuradors o el WC.

Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Aïllau les finestres i les portes per augmentar l’eficiència 
energètica.

2. Ajustau el termòstat, més baix a l’hivern i més alt a l’estiu.

3. Substituïu els electrodomèstics vells per models que aportin un 
consum energètic més eficient

4. Canviau les bombetes de ca vostra.

5. Si és possible, instal·lau panells solars a ca vostra.

6. En emprar el rentaplats, no passeu els plats abans de ficar-los a 
la màquina.

7. Anau amb bicicleta, caminau i en transport públic.

8. Reservau els desplaçaments en cotxe per quan hi hagi un grup 
gran de persones.

9. Contractau la corrent de ca vostra a empreses d’energia verda.

AIGUA NETA I
SANEJAMENT

ENERGIA ASSEQUIBLE
I NO CONTAMINANT6 7
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Què hi podeu fer tu i 
la teva família?

1. Vigilau la salut en l’entorn 
laboral i reclamau les 
millores necessàries.

2. Interessau-vos per les 
actuacions de l’empresa 
o organització en matèria 
d’economia circular i 
donau-hi suport.

3. Feis activitats de turisme 
sostenible: una manera de 
viatjar pensant a cuidar 
el planeta i el territori que 
visitarem.

4. Donau suport a les 
campanyes internacionals 
per acabar amb 
l’esclavitud moderna, 
el treball forçat, el tràfic 
d’éssers humans i els 
matrimonis forçats. 

Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Regalau els vostres dispositius antics o reciclau-los a fi de 
recuperar-ne alguns dels components. 

2. Manteniu-vos al corrent en les darreres tecnologies i en 
innovació. 

3. Contribuïu a fer que els pobles siguin saludables. Convertiu els 
terrats de finques en zones verdes: milloren la qualitat de l’aire i 
l’aïllament, absorbeixen el renou i promouen la integració social.

FEINA DECENT I CREIXEMENT 
ECONÒMIC

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ 
I INFRAESTRUCTURA8 9
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Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Respectau tothom, persones amb formes d’actuar diferents de 
la vostra. 

2. Animau els fills i les filles a tenir amistats de diferents cultures, 
ètnies i capacitats.

3. Participau en activitats de lleure i formatives, que permetin 
conèixer altres realitats socials o culturals.

4. Col·laborau amb entitats del municipi o comarca que facin feina 
en favor de la reducció de les desigualtats.

5. Lluitau contra els estereotips i contribuïu a desmuntar els 
rumors, que són el germen d’actituds racistes i pràctiques 
discriminatòries que fomenten la por i la desconfiança entre les 
persones.

Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Utilitzau el transport públic, les bicicletes i altres mitjans de 
transport ecològics.

2. Participau en iniciatives per cercar maneres de garantir espais 
públics segurs i accessibles, especialment per a les dones, els 
infants, la gent gran i les persones amb discapacitat.

3. Conegueu el patrimoni cultural i natural del municipi. Fomentau 
que els fills i les filles el coneguin.

4. Participau activament en la governança i la gestió del municipi.

5. Teniu esment dels espais públics: tenir-ne cura és 
responsabilitat de tothom, com si fos ca nostra, però també la 
casa de tothom.

REDUCCIÓ DE
LES DESIGUALTATS

CIUTATS I COMUNITATS
SOSTENIBLES10 11



16 17

Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Informau-vos i sigau conscients de les conseqüències 
ecològiques, econòmiques i socials de les vostres compres.

2. Donau una segona vida als objectes abans de desfer-vos-en: 
els podeu donar, vendre o reparar.

3. Utilitzau un criteri de proximitat a l’hora de comprar: com 
més a prop s’hagi produït o elaborat el bé de consum, més 
fomentarem l’economia local.

4. Utilitzau el compostatge casolà per tractar els residus orgànics 
(restes de menjar i del jardí) a ca vostra per obtenir un adob 
que després podreu utilitzar per a les plantes.

5. Participau en espais d’intercanvi d’objectes de segona mà 
entre particulars: hi podeu dur allò que no necessitau i endur-
vos-en allò que vos faci falta.

Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Comprau només allò que sigui necessari. Entre el 20% i el 50% 
d’allò que compram acaba als fems. 

2. Utilitzau el transport públic, les bicicletes i altres mitjans de 
transport ecològics.

3. Feis un bon manteniment del vostre vehicle; així no serà tan 
contaminant.

4. Mentre no els utilitzeu, desconnectau el televisor, l’ordinador i 
altres dispositius electrònics. 

5. Reduïu la generació de residus (comprau a granel; utilitzau 
bosses de roba o una senalleta).

6. Millorau l’aïllament de ca vostra. D’aquesta manera, evitareu 
tudar energia i reduireu les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle.

7. Participau en programes de reforestació, de prevenció 
d’incendis i contra l’erosió.

PRODUCCIÓ I CONSUM
RESPONSABLES

ACCIÓ PEL 
CLIMA12 13
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Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Canviau els vostres hàbits del dia a dia per reduir el consum de 
plàstics i cercar alternatives.

2. Consumiu peix sostenible i donau suport a iniciatives de 
pesca sostenible com a futur per als oceans i les comunitats 
pesqueres.

3. No compreu objectes com joieria de corals, ornaments 
d’estrelles de mar o articles provinents de tortugues, taurons o 
balenes.

4. Implicau-vos en iniciatives per cuidar i netejar les platges: 
tan important és no deixar els nostres residus a la platja com 
recollir els que ens hi trobam, encara que no siguin nostres.

5. Feis costat a qualque organització que salvi la vida marina. 
Lluiten cada dia per salvar els oceans i la vida marina natural. 

Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Conegueu els animals que podeu trobar més fàcilment al vostre 
voltant: la majoria d’aquestes espècies estan protegides per la 
llei, fet que comporta que els ciutadans tenguem uns deures 
especials amb aquests animals.

2. Feis compostatge casolà, que enriqueix el sòl, afavoreix la 
diversitat i redueix la necessitat d’utilitzar fertilitzants químics.

3. Consumiu productes de temporada: més bons, més econòmics 
i més respectuosos amb el medi ambient.

4. Evitau l’ús de pesticides i productes tòxics que puguin acabar a 
les aigües potables subterrànies.

VIDA
SUBMARINA

VIDA D’ECOSISTEMES
TERRESTRES14 15
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Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Informau-vos i conegueu els plans, els projectes i les 
actuacions de l’Ajuntament.

2. Participau activament en la governança i la gestió del municipi.

3. Implicau-vos en associacions locals que lluitin contra la 
violència de qualsevol tipus i a favor de la pau i de la justícia.

Què hi podeu fer tu i la teva família?

1. Col·laborau amb organitzacions de diferents països que fan 
feina per millorar el món.

2. Implicau-vos i participau en les iniciatives relacionades amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 que 
s’organitzin al nostre municipi.

3. Compartiu activitats i iniciatives entre tots els membres de la 
família, del veïnat o del municipi.

4. Fomentau les activitats en equip i la col·laboració amb els 
vostres fills i filles.

PAU, JUSTÍCIA I 
INSTITUCIONS SÒLIDES

ALIANCES PER ASSOLIR 
ELS OBJECTIUS16 17
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