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CIRCULAR SOBRE LA IMPLANTACIÓ DE L’AGENDA 2030 A 

L’AJUNTAMENT  

Com potser ja sabeu, el Ple de l’Ajuntament, amb data 21.01.21 i 18.02.21, va 

acordar participar en la implantació de l’Agenda 2030 al nostre municipi i entrar 

a formar part de la Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 de la Federació 

Espanyola de Municipis i Províncies.  

L’any  2015 l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 
de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius següents: 
 

• erradicar la pobresa 
• lluitar contra la desigualtat i la injustícia 
• posar fre al canvi climàtic 

 
L’Agenda 2030 és una agenda amb tres dimensions de desenvolupament 

sostenible (dimensió econòmica, dimensió social i dimensió ambiental), i es 

desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament 

sostenible. Per tant, Sant Llorenç se suma a un gran projecte d’abast mundial 

que posa les persones al centre, no vol deixar ningú enrere, i fa feina per unes 

societats més cohesiones i per unes economies més inclusives i sostenibles. 

Us inform que ha estat nomenat coordinador de l’Agenda 2030 a l’Ajuntament 

en Pere J. Santandreu Brunet, director de l’Auditori. 

En primer lloc hi haurà reunions de feina amb els regidors i les regidores, a més 

de les persones responsables de cada departament. Més endavant, quan la 

implantació estigui més introduïda se n’informarà tot el personal municipal. 

En aquest sentit, deman la col·laboració de tothom a fi que puguem avançar 

efectivament per abordar els grans reptes globals (que són també els grans 

reptes locals), des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a 

l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o els municipis sostenibles. 

Ben atentament, 

 

Mateu Puigròs Sureda 

Batle 

 

Sant Llorenç des Cardassar, 22 de març de 2021 
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