
Sant Llorenç des Cardassar

Son Carrió

Sa Coma

S’Illot

Cala Millor



• Què és?

• Què pretén?

• Què són els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS)?





• Mandat de Nacions Unides adreçat directament als governs
dels estats

• Nacions Unides reconeix que sense la implicació dels governs
regionals i locals no serà possible complir aquests objectius

• Agenda 2030 = agenda compartida

• Agenda 2030: assumida per la Unió Europea, pel Govern
d’Espanya, pel Govern de les Balears, i per ajuntaments i altres
administracions.

• L'Ajuntament de Sant Llorenç (Ple de gener de 2021) manifesta
la voluntat d’adherir-s’hi



• AGENDA BALEAR 2030 DEL GOVERN DE LES BALEARS

• Mesa per a l’Agenda Balear 2030 (constituïda al desembre 
de 2019)



• RED DE ENTIDADES LOCALES PARA LA AGENDA 2030 DE LA FEMP

• Adhesió de l’Ajuntament de Sant Llorenç (Ple de febrer de 2021)



Fases de l’alineació de l’Agenda 2030 al municipi

• Fase 1: assentar-ne les bases (generar interès, coneixement i 
Compromís)

• Fase 2: diagnòstic local

• Fase 3: definir el Pla de Localització

• Fase 4: Implementació i seguiment



• Erradicar la pobresa extrema
• Accés universal a recursos i serveis bàsics:

• Habitatge
• Energia
• Assistència sanitària
• Tecnologies

A nivell municipal

• identificar les persones més desfavorides

• identificar els recursos i serveis per ajudar-les

• responsabilitat en els serveis bàsics d’aigua i sanejament

• impulsar estratègies de desenvolupament local que creïn llocs de feina

• fer feina perquè el municipi sigui resilient per afrontar desastres

• Exemples a nivell municipal: actuacions contra la pobresa energètica; horts socials per 
incloure les persones vulnerables



• Dieta saludable i nutritiva
• Erradicar la desnutrició i combatre la mala alimentació
• Sostenibilitat dels sistemes de producció agrícoles

A nivell municipal

• Fomentar els mercats, per promoure els productes locals

• Reducció de residus

• la ciutadania: actor clau per fer front als problemes socioeconòmics i ecològics 
complexos. Ha de participar en la presa de decisions, la planificació i la gestió de 
les polítiques locals

• projectes:
• d’agricultura ecològica
• de promoció de l’alimentació saludable
• d’aprofitament d’aliments



• protegir la vida humana
• aconseguir una qualitat de vida millor per a tothom
• prevenir i combatre les malalties transmissibles
• prevenir i combatre les malalties que causen la major part de la mortalitat prematura 

(càncer, afeccions coronàries...)
• mesures per al control del tabac
• intensificar la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives
• reduir les malalties causades per productes químics i per la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl
• reduir els accidents de trànsit

A nivell municipal
• crear entorns urbans saludables
• restringir el trànsit per millorar la qualitat de l’aire
• promoure pràctiques saludables com l’activitat física i l’alimentació equilibrada



• Garantir l’accés a l’educació, la formació i el ple desenvolupament de les persones
• Garantir l’accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera infància i a un ensenyament preescolar de qualitat
• Potenciar que tothom acabi l’ensenyament primari i secundari, que haurà de ser gratuït, equitatiu i de qualitat
• Facilitat per accedir  a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, incloent-hi l’ensenyament universitari
• Adquirir els coneixements necessaris per promoure el desenvolupament sostenible: drets humans, igualtat de gènere, promoció 

d’una cultura de pau i no-violència, adopció d’estils de vida saludables, etc.

A nivell municipal

• Les escoletes

• les escoles d’adults

• les escoles d’educació artística (p.e. Escola de Música)

• identificar i superar les dificultats per assolir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat per a tothom, 
afavorint la lluita contra les desigualtats creixents de la societat mitjançant una major equitat i justícia social.

• organitzar activitats de sensibilització sobre l’Agenda 2030 i els ODS a les escoles

• promoure programes d’educació ambiental



• erradicar la violència i la discriminació contra les dones
• assegurar que tenen les mateixes oportunitats que els homes en tots els àmbits de la vida
• acabar amb totes les formes de violència contra les dones, inclosa l’explotació sexual
• treballar per a la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral
• combatre la discriminació salarial
• promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral
• treballar per al reconeixement i el repartiment de les cures i del treball a l’esfera familiar
• vetlar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats en el lideratge de la vida pública.

A nivell municipal

• identificar i abordar les pràctiques discriminatòries envers les dones, així com també la violència masclista

• pensar el municipi amb perspectiva de gènere: integrar la mirada de gènere en totes les polítiques urbanístiques 
i aconseguir uns entorns urbans més justos, igualitaris, segurs i sense barreres

• incrementar el nombre de dones en els càrrecs locals

• desenvolupar plans d’igualtat locals, que sensibilitzin contra la violència masclista

• incorporar clàusules de gènere en els plecs de licitació



• garantir que tothom tingui accés a aigua potable, a un preu assequible, i a instal·lacions sanitàries
• sanejament i gestió d’ecosistemes d’aigua dolça, essencials per a la salut humana
• sostenibilitat ambiental
• prosperitat econòmica
• millorar la qualitat de l’aigua i augmentar-ne substancialment el reciclatge i la reutilització en 

condicions de seguretat
• utilitzar de manera eficient els recursos hídrics

A nivell municipal

• abastiment d’aigua potable i de sanejament: responsabilitat del municipi

• garantir la qualitat de l’aigua

• adoptar mesures de protecció ambiental

• gestionar de manera sostenible els residus



• garantir que totes les persones tinguin accés als serveis energètics
• incrementar el flux d’energia verda
• augmentar la proporció d’energies renovables, l’eficiència energètica, la investigació i la promoció de la inversió en infraestructures energètiques i 

tecnologies netes.

A nivell municipal

• detectar les situacions de pobresa energètica

• contribuir a l’eficiència energètica introduint criteris de sostenibilitat en les pràctiques d’abastament

• invertir en edificis ecoeficients

• invertir en fonts d’energia sostenibles per als equipaments públics (oficines administratives, escoles, etc.): instal·lació de plaques solars 
en edificis municipals

• Renovació de l’enllumenat públic per fer-lo més eficient

• reduir les emissions de carboni introduint criteris de sostenibilitat en el transport local i la planificació urbanística

• noves tecnologies smart

• Redacció (Sant Llorenç hi està fent feina des d’almanco l’any 2009) i aplicació del Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC), 
recollir al Pacte de les Batlies del Govern de les Illes Balears). Sant Llorenç: Pacte dels Batles i Batlesses pel Clima i l’Energia (aprovat pel 
Ple de 16.05.19). Objectiu:  reduir les emissions de CO2 a través de:

• mesures d'eficiència energètica

• accions relacionades amb la promoció de les energies renovables

• accions relacionades amb la promoció de la mobilitat urbana sostenible



• crear llocs de feina dignes
• crear oportunitats econòmiques per a tothom
• promoure les activitats productives, el turisme sostenible, l’ocupació digna, la creativitat i la innovació, l’emprenedoria i les microempreses i pimes
• incrementar la productivitat mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació
• avançar cap a una economia més desmaterialitzada i circular
• assumir determinats compromisos socials: feina de qualitat, seguretat a la feina, inserció laboral (pensant sobretot en les persones joves)
• ús del recursos (tant en la producció com en el consum) més eficient
• desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient

A nivell municipal

• generar creixement i feina des de la base mitjançant estratègies de desenvolupament econòmic que posin en valor i aprofitin les 
oportunitats i els recursos exclusius del municipi, garantint sempre els drets i la protecció de les persones a través d’entorns de feina 
segurs, de la preservació dels ecosistemes naturals i de l’equilibri territorial.

• afavorir l’economia social, promovent l’emprenedoria, les petites empreses i el foment de la innovació al municipi, i prioritzant, també, el 
desenvolupament de processos industrials i tecnològics d’economia circular orientats a la resiliència del territori

• analitzar els beneficis i els costos del turisme i garantir que l’activitat en aquest sector sigui sostenible per al territori.

• afavorir feines estables, unes condicions de feina dignes, l’equitat laboral i salarial de gènere, la integració dels joves i la formació 
permanent.



• desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat (beneficis 
econòmics i socials clars; accés assequible i equitatiu)

• promoure una industrialització inclusiva i sostenible mitjançant tecnologies i processos 
nets

• aquesta indústria ha de contribuir a augmentar substancialment l’ocupació i el PIB
• promoure la innovació i reduir la bretxa digital a fi de garantir la igualtat d’accés a la 

informació i el coneixement

A nivell municipal
• es poden promoure els polígons d’activitat econòmica, la petita indústria i les 

start-up, tenint en compte els recursos locals, les necessitats i els mercats
• es poden identificar les mancances en l’accés a les TIC i prendre mesures per 

solucionar-les, per exemple subministrant aquests serveis en espais públics 
com les biblioteques

• fomentar la transició energètica i l’economia circular en el teixit empresarial



• no deixar ningú enrere, principi transversal en tota l’Agenda 2030
• inclusió social, econòmica i política de totes les persones forjant vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, capacitats, llengua, 

origen o orientació sexual

A nivell municipal

• desplegament de polítiques d’inclusió social, dissenyades des de la proximitat (per conèixer les situacions 
individuals), des de la integralitat (per atendre les múltiples dimensions de l’exclusió social) i des d’un enfocament de 
benestar local (model de municipi inclusiu)

• construcció compartida d’un municipi inclusiu, integrant els altres nivells d’administració i el conjunt dels agents del 
municipi i dels que operen al territori.

• millorar la inclusió política a escala local, promovent la participació dels grups tradicionalment subrepresentats en els 
processos de participació ciutadana i garantint que ningú quedi enrere

• implantar pràctiques d’igualtat d’oportunitats en les pròpies institucions

• aplicar aquests criteris a la compra i contractació públiques

• evitar qualsevol discriminació en la provisió dels serveis públics

• aplicar una fiscalitat local progressiva

• dedicar partides pressupostàries a promoure l’ocupació i a incrementar els ingressos de les llars més pobres



• Les ciutats = centre del desenvolupament sostenible en un món cada vegada més urbanitzat

• Les ciutats han de garantir la seguretat i els mínims d’una vida digna per a tota la ciutadania (habitatge en 
condicions assequibles; serveis bàsics; educació; sanitat; mobilitat, amb una bona planificació); espais verds de 
qualitat; vida comunitària activa

• Les ciutats han de planificar el seu desenvolupament d’una forma sostenible i participativa (protecció del patrimoni 
cultural i natural; territorial; respostes integrals i resilients als riscos derivats del canvi climàtic i altres possibles 
desastres o crisis)

A nivell municipal

• promoció del transport públic

• creació d’espais de verd urbà

• gestió sostenible dels residus sòlids (reutilització i reciclatge)

• la protecció del patrimoni natural i cultural

• accés a un habitatge assequible (regular els mercats del sòl i de l’habitatge)

• garantir el dret a l’habitatge dels ciutadans més vulnerables

• fomentar la mobilitat amb vehicles elèctrics

• crear anelles verdes

• promoció d’habitatge de lloguer social



• reduir el nostre impacte sobre el planeta produint i consumint només allò que necessitam

• promoció de la gestió sostenible

• ús eficient dels recursos naturals

• reducció de la generació de residus i del malbaratament d’aliments

• foment de la gestió ecològicament racional dels productes químics en les pràctiques de producció i consum

• empreses grans i transnacionals: que actuïn de forma més sostenible i transparent

• poders públics: polítiques fiscals i de contractació, i d’impuls a la conscienciació social sobre desenvolupament i estils de vida sostenibles

A nivell municipal

• dotar les persones dels coneixements i les eines necessàries per reduir el seu impacte ambiental

• malbaratament d’aliments: actuar sobre els productors, els consumidors i les diverses etapes del cicle alimentari, especialment als menjadors dels 
equipaments públics

• sensibilitzar i formar la ciutadania i les empreses del territori perquè practiquin patrons de consum més sostenibles i evitin la generació de residus a través 
de la prevenció, la reducció, el reciclatge i la reutilització

• incloure criteris en les licitacions que tinguin en compte la gestió dels residus i les emissions de carboni dels potencials proveïdors, així com altres criteris 
basats en la compra pública sostenible

• treballar per garantir que el turisme creï llocs de treball i fomenti la cultura local mentre es limiten els residus i les emissions de carboni que pugui 
ocasionar



• prendre mesures per combatre el canvi climàtic: reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
• implementar mesures d’adaptació als efectes del canvi climàtic, desenvolupar plans de prevenció i d’actuació davant 

fenòmens extrems, i educar intensament la ciutadania perquè actuï en conseqüència i aprengui a protegir-se de forma 
autònoma en situacions crítiques.

A nivell municipal

• transformacions estructurals: més vegetació, més eficiència en l’ús de l’aigua

• previsió davant situacions excepcionals: onades de calor, temporals, inundacions per avingudes de rius, 
sequeres o altres possibles desastres

• enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals

• incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans municipals, així 
com millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional relacionada amb la mitigació 
del canvi climàtic, l’adaptació a aquest canvi, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca.
Els governs locals han d’integrar l’adaptació a la planificació urbana i la mitigació del canvi climàtic per tal 
de reduir les emissions i augmentar la seva resiliència davant les commocions mediambientals



• protegir i gestionar de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners, 
amb la perspectiva de conservar almenys el 10 % de totes aquestes àrees

• preservar la pesca impulsant sistemes pesquers que fomentin la capacitat de 
regeneració dels ecosistemes.

A nivell municipal

• reduir la contaminació de les zones costaneres: sistemes urbans de 
sanejament i la gestió dels residus sòlids

• complir les normatives de planificació i construcció que impedeixin 
edificar en zones inadequades de la costa.



• la conservació, la restauració i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els d’aigua dolça

• especial esment de la preocupació pels sòls degradats, pels boscos i pels ecosistemes de muntanya

• Aturar la destrucció dels hàbitats naturals

• renaturalitzar espais de les ciutats

• preservar la biodiversitat

• coneixement dels ecosistemes terrestres

• incorporar la gestió ecosistèmica en la planificació del territori amb una visió holística i interconnectada

• protegir les espècies amenaçades

• garantir una bona gestió dels espais protegits

• revertir la degradació dels ecosistemes (desertització, etc.)

• prendre mesures per evitar el tràfic d’espècies i la introducció d’espècies invasores

A nivell municipal

• dinamitzadors i promotors de la conservació del patrimoni natural del municipi

• promoure l’acostament i el contacte quotidià amb la natura com a actiu de salut

• cooperació entre municipis d’un mateix territori per crear corredors de fauna i biodiversitat

• gestionar el verd als pobles

• reconeixement i la promoció de la biodiversitat en l’entorn urbà



• reduir la incidència dels delictes i dels actes violents de qualsevol tipus, erradicant completament els que afectin els infants

• intensificar la lluita contra el crim, especialment el terrorisme i la delinqüència organitzada que trafica amb armes, diners i persones

• enfortiment de les institucions públiques:
• * han de ser eficaces, responsables i transparents, plenament compromeses amb la lluita contra la corrupció i afavoridores d’una democràcia inclusiva, 

participativa i representativa
• * han de protegir les llibertats fonamentals i garantir un accés universal a la justícia, en condicions d’igualtat

A nivell municipal

• augmentar l’eficàcia i responsabilitat envers la ciutadania

• combatre la corrupció

• donar més facilitats a l’accés públic a la informació

• ampliar la participació de tots els grups socials

• reforçar la cultura de la transparència, així com la traçabilitat en la presa de decisions

• difondre la informació municipal de forma clara, estructurada, comprensible, reutilitzable i accessible

• facilitar canals de comunicació i de denúncia

• ampliar els espais de participació i incloure-hi els col·lectius subrepresentats (no deixar ningú enrere)

• reduir la violència i la delinqüència en l’àmbit local, que afavorirà la pau i la seguretat a escala global



• aportació del 0,7 % dels ingressos propis

• transferència de tecnologia

• promoure la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en 
matèria de ciència i innovació

• formalitzar un compromís creïble amb l’Agenda 2030, sostingut en aliances 
eficaces entre els actors públics, el sector empresarial privat i la societat 
organitzada.

A nivell municipal

• accions de cooperació al desenvolupament

• promoure el comerç just

• mancomunar compres i serveis



Convocatòria de subvencions del Consell de 
Mallorca per a actuacions de responsabilitat social

• L’Ajuntament de Sant Llorenç (abril 2021) hi ha sol·licitat 10.000 € per a un projecte de la Fase 
1 de l’Agenda 2030

• Aquest projecte, que acaba a finals d'agost, inclou tres accions:

1. Realització de la producció audiovisual “Nosaltres, el poble” adaptada al context municipal
(https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0) i presentació a l'Auditori sa Màniga
el divendres 4 de juny. Al vídeo hi apareixeran representants de les 40 entitats del municipi.

2. Elaboració del taller escolar “L’agenda 2030 al nostre municipi” i impartició dels tallers a les
tres escoles del terme municipal. Als mesos de maig i juny s'impartirà un taller als 34
grups/classe (de 1r a 6è de primària) de les escoles de Sant Llorenç, Son Carrió i sa Coma. Es
preveu arribar a 585 alumnes aproximadament.

3. Elaboració d'una publicació informativa i il·lustrada sobre l’Agenda 2030 al municipi i sobre
les accions que cada individu pot fer personalment per contribuir als 17 objectius de
desenvolupament sostenible.

https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0




MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


