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L L E N G U A T G E  I N C L U S I U

Apliquem criteris de llenguatge de gènere fent un ús no 
sexista de la llengua com una manera més de lluitar contra 
totes les classes de discriminació i desigualtat per raons de 
gènere, origen ètnic, creences o edat. 

L E C T U R A  F À C I L

Seguim criteris de Lectura Fàcil per garantir l’accés de totes
les persones als textos. En especial a les persones amb 
dificultats lectores transitòries (migració, incorporació 
tardana a la lectura, escolarització deficient...) o permanents 
(trastorns de l’aprenentatge, diversitat funcional, senilitat...).
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Carta de l'alcalde
A Arbúcies ens hem compromès amb el desenvolupament
sostenible i l’Agenda 2030 aprovada per l’Organització de les
Nacions Unides l’any 2015. 

El compliment d’aquesta Agenda 2030 i els 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites en temes
relacionats amb la pobresa, la fam, la igualtat de gènere, la
biodiversitat, l’acció pel clima i la pau, entre altres, són un
gran repte per a tots i totes.

Des de les accions del mateix Ajuntament, a la implicació de
les entitats, escoles, empreses, comerços... i la ciutadania,
Arbúcies ha sigut des de sempre un poble diferenciat dels
pobles veïns i de la resta del país. Un poble molt viu amb una
gran riquesa d’entitats i d’activitats que funcionen a part de
l’Ajuntament.

No tinc cap dubte que tots plegats podem treballar per
generar oportunitats de benestar per a tothom sense
malmetre el planeta, aconseguir un món més just i sostenible i
garantir oportunitats a les generacions futures.

Pere Garriga i Solà
Alcalde d'Arbúcies
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Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Nacions Unides va aprovar l'any 2015 
l’Agenda 2030, un full de la ruta per a la 
humanitat per aconseguir un model de 
desenvolupament que sigui sostenible i 
tingui en compte a les Persones, el 
Planeta i la Prosperitat. A més, també 
proposa la Pau i el Partenariat o aliances 
com a instruments per aconseguir-ho. Les 
cinc paraules comencen per la lletra P 
i són les cinc grans dimensions que conté.

L'Agenda 2030 té 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i 169 fites
específiques que hem d’assolir abans del 2030 i representen un repte tan gran que
només ho aconseguirem amb la suma de tothom: governs, empreses, món educatiu,
societat civil, ciutadania...      

Cadascú ha d’assumir la seva part de responsabilitat i mirar quina contribució rellevant
hi pot fer. En aquest document  presentem exemples d’algunes de les accions que
l'Ajuntament d'Arbúcies està portant a terme en els diferents ODS i el pes econòmic
per cada un d'aquests objectius. 

També hi trobareu propostes per a empreses i ciutadania d'accions que es poden fer
per contribuir a l'assoliment dels ODS. Us convidem a ser part d’aquest gran repte i
trobar el vostre espai per a la complicitat i la col·laboració, mostrant que des del
municipi d'Arbúcies podem generar efectes positius per a la humanitat.

A G E N D A  2 0 3 0

Les cinc dimensions dels ODS

5P  1 - Persones

2 - Planeta

3 - Prosperitat

4 - Pau

5 - Partenariat
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PERSONES
Cinc objectius de l’Agenda 2030 s’orienten a les Persones per garantir els drets més
bàsics, com l’accés a un habitatge digne i a una alimentació saludable. Els cinc objectius
es basen en la salut i el benestar, l’educació de qualitat i la igualtat de gènere, i de posar fi
a la pobresa i a la fam.

Activitats ODS2

Activitats ODS1 

Per al 2030 es vol posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les persones a una alimentació sana, 
nutritiva i suficient, a més de promoure uns bons hàbits alimentaris. 

Suport en la tramitació d’ajudes i beques en matèria d’ensenyament, renda mínima, 
dependència, habitatge, famílies amb menors al càrrec, famílies nombroses i monoparentals i 
totes les que afavoreixin el benestar i la igualtat d´oportunitats.

Beques per a activitats extraescolars per a tot l’alumnat amb necessitats socioeconòmiques.

Des de Serveis Socials es garanteixen les necessitats dels arbuciencs i arbucienques en les situacions
més vulnerables perquè tothom gaudeixi dels mateixos drets i oportunitats. (Accions contra pobresa
energètica, protocol de desnonament, banc d’aliments, distribució de roba...)

Es promouen els horts urbans i comunitaris. 

Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la 
nutrició i promoure l’agricultura sostenible 

Posar f i  a la pobresa en totes les seves formes a tot  e l  món

Activitats ODS3

S’impulsa el Pla Local de Salut per incidir en la millora del benestar i la salut de la població 
i per reduir les desigualtats socials. 

S’ofereix un servei per prevenir les conductes de risc i les addicions, especialment entre la 
població d'adolescents i joves.

Es fomenta un estil de vida saludable i respectuosa amb l’entorn a través de: Parcs Urbans 
de Salut, Itineraris de Salut, programa Sigues tu...

Aquest ODS vol fomentar un estil de vida saludable, reduir la mortalitat i lesions provocades pels 
accidents de trànsit i per la contaminació, combatre les malalties i garantir l’accés universal als 
serveis de salut, també la salut sexual i reproductiva.

Garant i r  una vida sana i  promoure el  benestar per a tothom 
en totes les edats
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Prevenció de riscos en instal·lacions esportives, equipaments públics mitjançant la
instal·lació d'aparells desfribil·ladors (DEA). 

Arbúcies disposa de diverses infraestructures esportives per promoure salut i benestar.

PERSONES

Activitats ODS4
Es participa en la programació de l'ensenyament i la cooperació amb l'administració educativa en 
la creació, construcció i manteniment dels centres docents, l'Escola d'Adults; participació en els 
consells escolars dels centres educatius del municipi i en el Consell Escolar Municipal. 

S’organitzen activitats entorn del fet educatiu, xerrades, activitats formatives per a totes les edats. 

Es fomenta la formació professional i l'orientació laboral i la tramitació d'ajudes i beques per 
garantir l'ensenyament a tota la ciutadania. 

S’impulsen activitats informatives, formatives i d'orientació i acompanyament adreçades a les 
famílies.

Projecte AGUDES que permet a l’alumnat completar la formació dels centres educatius d'ESO 
amb estades a empreses locals.

Tasques de manteniment i millora als centres educatius d’Arbúcies.

A la biblioteca s’ofereixen col·leccions i àrees temàtiques coeducació, memòria històrica, LGTBI, 
ODS.

Garant i r  una educació inclusiva i  de qual i tat  per a tothom i  
promoure l ’aprenentatge al  l larg de la v ida

Activitats ODS5

Es promouen activitats lúdiques que afavoreixen la igualtat i la inclusió des dels diferents serveis 
municipals i agents socials: biblioteca, escoles, centre obert, patis oberts...

Es dona visibilitat al paper de la Dona dins el Municipi a través d’exposicions, suport documental, 
la “Ruta de les dones”... 

Servei d’Informació i Orientació a les Dones.

Servei de Suport Psicològic a persones que hagin patit situacions de violència, com la violència 
masclista.

Aconseguir  la igual tat  entre els gèneres i  apoderar totes les dones i  
les nenes
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PROSPERITAT
Cinc objectius de l’Agenda 2030 aborden el repte de la Prosperitat per un 
creixement sostenible que redueixi les desigualtats, que creï treballs dignes i usi 
energies netes. A més, llança el repte de fomentar ciutats i comunitats on s’hi pugui 
viure de manera segura i en harmonia amb la natura.

Activitats ODS7

Garant i r  l ’accés a una energia assequible,  segura,  sostenible i  
moderna per a tothom

Adhesió a l’Associació de Municipis per l’Energia Pública.

Substitució dels sistemes tradicionals de calefacció per energia verda: en els equipaments 
municipals s’utilitza la biomassa com a principal font d’energia.

Millora de l'eficiència de l'enllumenat públic substituint les actuals làmpades per tecnologia LED.

Fomentar el  creixement econòmic i  l ’ocupació inclusius i  
sostenibles,  i  e l  t rebal l  decent per a tothom

Coordinar els serveis d'orientació i 
assessorament per a empreses, 
autònoms i comerç local i gestionar els 
àmbits de l'ocupació i la recerca de feina 
al municipi.

Orientació i Inserció laboral, i formació 
per a persones en situació d'atur i amb 
especial atenció a les que viuen en 
situació de vulnerabilitat social. Programa 
Treball al Barris.

Borsa de treball local a disposició 
d'empreses i pimes i tramitació del 
programa Garantia Juvenil i programa 30 
PLUS.

Serveis d'orientació i assessorament per 
a empreses, autònoms i comerç local, 
amb el suport del Consell Comarcal de la 
Selva i la Diputació de Girona.

Activitats de turisme sostenible, com per 
exemple activitats de cicloturisme.
Organització del Fòrum empresarial.

Activitats ODS8
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Aplicatiu MUSA per a l’accessibilitat dels equipaments culturals.

Projecte Agudes d’atenció a la diversitat. Dirigit a alumnes que presenten dificultat 
d’aprenentatges o perill d’absentisme acadèmic.

Educadora comunitària.

Servei d’Atenció Domiciliària.

PROSPERITAT

Activitats ODS10

Reduir  la desigual tat  d ins i  entre els països

Construir  infraestructures resi l ients,  promoure la industr ia l i tzació 
sostenible i  fomentar la innovació

S’ofereix zona d’internet sense fil gratuïta a la plaça de la Pau, tal com es fa a la Biblioteca 
Municipal.

El MEMGA s’ha adherit al Projecte Giravolt, on es digitalitzen objectes del museu en 3D.

Activitats ODS9

Fer les c iutats inclusives,  segures,  resi l ients i  sostenibles

Organització de fires, activitats i esdeveniments culturals i de promoció local per afavorir el 
dinamisme econòmic i comercial d’Arbúcies.

Realització d’activitats que fomenten el patrimoni cultural del municipi com, per exemple, les 
Enramades o la Festa Major.

Servei d’intermediació en habitatge.

Activitats ODS11
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PLANETA
Cinc objectius de l’Agenda 2030 posen la mirada en el Planeta per abordar el canvi 
climàtic i vetllar per la qualitat de l’aigua i els ecosistemes terrestres i marins. A més, 
també contempla com les empreses han de produir de manera sostenible i com cal fer 
una compra compromesa.

Activitats ODS6

Neteja, depuració i controls de qualitat de l’aigua i detecció de legionel·la als equipaments 
municipals. 

Es donen a conèixer els processos de l’aigua al públic escolar.

Garant i r  la disponibi l i tat  d ’a igua i  e l  sanejament per a 
tothom

Garant i r  models de consum i  producció sostenibles

Servei gratuït de recollida de mobles i trastos domèstics. 

Es fomenta la compra en el comerç local. 

Es dona suport a iniciatives que promocionin i protegeixin la producció i consum local, i la 
promoció dels productes locals mitjançant el suport als productors locals fomentant i 
difonent els seus productes: oli de Salar, Cuina i alimentació tradicional al Montseny...

Es fomenta l'autocompostatge als habitatges unifamiliars, urbanitzacions i cases aïllades, 
com una via adequada per gestionar la matèria orgànica mitjançant beneficis fiscals a la 
taxa d'escombraries.

Suport al comerç local amb campanyes de promoció com "Estima Arbúcies".

Activitats ODS12
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PLANETA

Prendre mesures urgents per combatre el  canvi  c l imàt ic i  e ls 
seus efectes

Promou accions de sensibilització ambiental ciutadana per a l'acció climàtica i de 
divulgació general per a la transició energètica, l'adaptació al canvi climàtic i l'emergència 
climàtica mitjançant esdeveniments i activitats, com la Setmana de la Natura i campanyes 
per a la reducció de residus a les llars i en els nostres hàbits diaris.

Adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible. 

Exposicions de producció pròpia del MEMGA amb temàtica ambiental sensibilitzant sobre 
el nostre entorn natural. 

Activitats ODS13

Conservar de forma sostenible els oceans, els mars i  e ls 
recursos marins 

Servei de Recollida d’oli domèstic. A més, aquesta recollida la porta a terme una entitat social 
que treballa amb persones amb discapacitat. 

Activitats ODS14

Promoure l 'ús sostenible dels ecosistemes terrestres,  l lu i tar  
contra la desert i f icació,  aturar i  revert i r  la degradació del  sòl  
i  la pèrdua de biodiversi tat  

Es gestiona activament la 
prevenció d'incendis forestals 
mitjançant l'obertura i manteniment
anual de les franges de protecció 
contra incendis forestals a les 
urbanitzacions i nuclis de població 
del municipi així com vetlla pel
manteniment de la xarxa bàsica de 
camins del Pla de Prevenció 
d'Incendis Forestals. 

Participació en l’Observatori 
Tordera amb l’objectiu principal de 
fer seguiment d’indicadors 
ecològics i socials a la conca del 
riu Tordera per avaluar el seu estat 
al llarg del temps. 

Conveni amb l’Associació de 
Propietaris Forestals del Montseny 
per al foment de la gestió forestal 
al municipi.

Activitats ODS15
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PAU
Un objectiu de l’Agenda 2030 que es dirigeix a l’enfortiment de la democràcia 
participativa i a la transparència i bon govern de les institucions públiques, a més de 
crear un context de pau, com a condicions necessàries per al desenvolupament 
sostenible.

Ple de la Infància per donar veu als nen i nenes d’Arbúcies, presentant iniciatives, projectes i 
propostes per millorar el municipi.

Pla estratègic de l’arxiu històric 2021-2023 per enfortir la vinculació de la ciutadania, donar 
accés i potenciar el coneixement de la memòria a través del patrimoni documental.

Projecte de Prevenció i Mediació comunitària per facilitar el treball transversal entre els 
agents socials i educatius.

Promoure societats justes,  pacíf iques i  inclusives
Activitats ODS16
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PARTENARIAT
L’últim objectiu de l’Agenda 2030 proposa la col·laboració entre les diferents 
organitzacions públiques, privades i socials, i els centres de coneixement i la 
mateixa ciutadania, ja que sols amb grans aliances podrem fer front a la 
complexitat dels reptes que tenim per davant.

Activitats ODS 17

Taules publicoprivades amb els actius turístics. 

Participació del MEMGA al Projecte “School outdoor learning for sustainable development in 
non-formal settings: Evaluation for transformative change (LearnOUT-Evaluation”.
Col·laboració i suport a entitats d’acció social i solidaritat. 

Agermanaments solidaris on es gestionen projectes socials i educatius.

Programa del MEMGA com a Museu de suport territorial. 

Conveni entre l'Ajuntament com a dipositària i FIARE com a entitat gestora, per crear una 
borsa de microcrèdits dirigits a persones autònomes per fer front a pagaments de lloguer, 
nòmines i altres despeses fixes amb l’objectiu de mantenir l’activitat d’alta.

Revital i tzar l ’Al iança Mundial  per al  Desenvolupament Sostenible 

11



ODS1
ODS2

ODS3
ODS4

ODS5
ODS6

ODS7
ODS8

ODS9

ODS10

ODS11

ODS12

ODS13

ODS14

ODS15

ODS16

ODS17

2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

0 

Persones
38.6%

Planeta
27.9%

Prosperitat
20.6%

Partenariat
12.5%

Pau
0.4%

Prosperitat
40%

Pau
24%

Persones
20%

Planeta
10%

Partenariat
6%

Pressupost i accions

Amb l’objectiu de veure la contribució d'Arbúcies als Objectius de
Desenvolupament Sostenible hem correlacionat les accions que es porten a
terme i també el pressupost municipal del 2022. Així podem veure el pes
pressupostari destinat a cada un dels 17 ODS i el nombre d'accions.

Gràfic de la participació del pressupost a cada ODS:

Gràfic de l'import del pressupost  2022
per dimensions:

Persones

Planeta

Prosperitat

Pau

Partenariat

39.997,43€

28.874,19 €   446,67€

    12.955,31€ 

21.372,18€

Gràfic dels percentatges d'accions 
municipals que contribueixen als ODS:
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Gràfic de les accions que s'han realitzat en cada  ODS:  
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??

1 4

PROSPERITA
T

ODS 11 - CIUTATS I COMUNITATS 
SOSTENIBLES
Promoció llengua catalana en activitats comercials i 
internament
Promoure transport públic o sostenible entre el personal

ODS 12 - PRODUCCIÓ I CONSUM 
RESPONSABLES
Economia circular, ecodisseny, gestió 
sostenible dels residus
Rendir comptes i publicar memòries 
d'RSE

ODS 13 - ACCIÓ PEL CLIMA
Preveure l'adaptació als 
impactes del canvi climàtic
Minimitzar emissions de gasos 
d’efecte hivernacle 

ODS 14  - VIDA SUBMARINA
Col·laborar amb organitzacions i 
campanyes
Reducció de l’ús de plàstics i 
embalatges

ODS 16  - PAU, JUSTÍCIA I 
INSTITUCIONS SÒLIDES
Codificació ètica, participació interna i 
apoderament equips
Subcontractació responsable en drets 
humans

ODS 10 - REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
Promoure la inclusió de persones en situació de 
desigualtat en tots els àmbits quotidians de la vida: 
veïnat, escola, lleure, etcètera

ODS 15  - VIDA D'ECOSISTEMES 
TERRESTRES
Col·laborar protecció 
patrimoni natural
Calderes de biomassa per 
evitar els incendis forestals

ODS 17  - ALIANCES PER ASSOLIR ELS 
OBJECTIUS
Aliances empresarials per contribuir als ODS
Voluntariat d'empresa amb entitats locals

Consells per a empreses i organitzacions

ODS 6  - AIGUA NETA I SANEJAMENT
Bones pràctiques reciclatge i reutilització de l’aigua
Promoure l’estalvi d’aigua entre el personal
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??

Consells per a empreses i organitzacions

ODS 5 - IGUALTAT  DE GÈNERE
Igualtat d'oportunitats, de 

promoció, de càrrecs directius
Mesurar i corregir la bretxa 

salarial

ODS 7 - ENERGIA ASSEQUIBLE 
I  NO CONTAMINANT

100% d’energia elèctrica renovable
Eficiència energètica instal·lacions

ODS 3 - SALUT I BENESTAR
Empresa saludable: vida saludable 

entre el personal i la societat
Mesures de gestió de temps

ODS 4 - EDUCACIÓ DE QUALITAT
Formació contínua durant la vida 

professional
Col·laboracions amb l'àmbit 

educatiu

PROSPERITAT

ODS 8  - TREBALL DIGNE I 
CREIXEMENT ECONÒMIC

Treball i condicions laborals dignes
Turisme sostenible, respectuós amb 

l'entorn natural, social i cultural

ODS 2 - FAM ZERO
Producció ecològica o integrada

Col·laborar amb programes
d’aliments

ODS 1 - FI DE LA POBRESA
Comprar a Centres Especials 
de Treball (CET) i Empreses 

d’Inserció
Programes d’inserció laboral

ODS 9 - INDÚSTRIA, INNOVACIÓ i 
INFRAESTRUCTURA

Edifici intel·ligent (sensors, seguretat i estalvi)
Punt de recàrrega vehicle elèctric
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1 4

PROSPERITA
T

Consells per a la ciutadania

ODS 11 - CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES
Positivar els edificis i ciutats compactes
Fomentar cooperatives d’habitatge
Promoure llengua catalana
Engalanar balcons festes populars
Rentadora compartida
Decorar parets amb art urbà

ODS 12  - PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES
Economia circular: segona vida a mobles, 
electrodomèstics, roba... 
Sensibilització social i ambiental del veïnat

ODS 13  - ACCIÓ PEL CLIMA
Promoure Edifici Verd
Sensibilitzar ús d’energies netes 
Edifici resilient canvi climàtic (coberta 
verda, aïllaments, alerta gent gran per 
temp. extremes...)

ODS 14  - VIDA SUBMARINA
Recollir oli de cuina

ODS 16  - PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES
Transparència interna
Participació residents
Mediació i resolució de conflictes

ODS 10 - REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS
Accessibilitat edifici (rampa d'accés, botonera horitzontal a l'ascensor, 
vídeoporter per a persones sordes...)
Fer parelles lingüístiques
Gestionar la interculturalitat
Llenguatge fàcil i no sexista
Contractar empreses socials

ODS 15 - VIDA D'ECOSISTEMES TERRESTRES
Plantes als balcons
Coberta verda
Evitar contaminació lumínica i acústica

ODS 17  - ALIANCES PER ASSOLIR ELS 
OBJECTIUS
Establir col·laboracions amb el veïnat, fer un banc 
d'hores, practicar el bon veinatge

ODS 6  - AIGUA NETA SANEJAMENT
Fomentar l’estalvi d’aigua
No abocar l'oli a la aigüera
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Consells per a la ciutadania

PROSPERITAT

ODS 5 - IGUALTAT  DE GÈNERE
Violència domèstica

(900 120 120)
Empoderament de la dona

Servei d'Atenció Integral LGTBI 
(mossos.delictes.odi@gencat.cat)

ODS 7 - ENERGIA ASSEQUIBLE
 I  NO CONTAMINANT

Energia verda
Plaques solars

Millora eficiència energètica

ODS 4 - EDUCACIÓ DE QUALITAT
Passa-llibres

Obrir wifi per necessitat social
 Intercanvi de coneixements

Ciència ciutadana (observació ocells, 
estels, meteorologia...)

Sessions lectura, concerts al terrat

ODS 1 - FI DE LA POBRESA
Solidaritat veïnal

Evitar humitats i goteres
Famílies vulnerables

ODS 8  - TREBALL DIGNE I 
CREIXEMENT ECONÒMIC

Contractació justa de persones i serveis amb 
criteris de responsabilitat social

ODS 3 - SALUT I  BENESTAR
Evitar productes tòxics

Minimitzar radiacions electromagnètiques
Vetllar per persones grans o dependents

Mesures protecció covid-19
Edifici cardioprotegit

 

ODS 2 - FAM ZERO
Compartir aliments

ODS 9 - INDÚSTRIA, INNOVACIÓ i INFRAESTRUCTURA
Edifici intel·ligent (sensors, seguretat i estalvi)

Punt de recàrrega vehicle elèctric
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