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Seguim criteris de Lectura Fàcil per
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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
Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,
Em plau presentar-vos aquesta publicació
que és el resum i alhora el reflex del
compromís que ha adquirit el nostre
Ajuntament envers 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 són un repte molt gran i per això
cal que l’afrontem entre tots i totes. No
només des de l’Ajuntament, sinó que s’hi ha
d’implicar tothom: escoles, empreses,
comerços, entitats i evidentment la
ciutadania.
Aquí trobareu un breu resum d’aquelles
accions que s’estan portant a terme des de
l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i que
contribueixen a assolir aquests Objectius,
així com també hi trobareu idees d’accions
que podeu fer des de casa vostra, a l’escola
o en els vostres llocs de feina.

Ciutadania, empreses, societat civil de
Castelló d’Empúries, tothom està cridat a
posar el seu gra de sorra i nosaltres, des de
l’Ajuntament, farem tot allò que sigui possible
per aconseguir un món més just i sostenible,
que garanteixi el futur de les noves
generacions i que no deixi ningú enrere.

Salvi Güell
Alcalde
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Objectius de Desenvolupament Sostenible
AGENDA 2030

L’Agenda 2030 és el full de ruta que
necessita la humanitat per aconseguir arribar
a un model de desenvolupament sostenible
que tingui en compte les Persones, el
Planeta i la Prosperitat. A més, també
proposa la Pau i els Partenariats o aliances:
cinc paraules que comencen per P i que són
les cinc grans dimensions que conté.
Nacions Unides la va aprovar l’any 2015 i es basa en 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) que hem d’assolir abans del 2030. Però els
reptes són tan enormes i complexos que sols podrem aconseguir-ho si tothom s’hi
suma: 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 hi presentem alguns exemples d’accions que
l’Ajuntament de Castelló d'Empúries està portant a terme en els diferents ODS.
Hem volgut complementar-lo amb un seguit de propostes que les empreses i la
ciutadania poden portar a terme en cada ODS, com una manera d’invitar tothom a ser
part d’aquest repte i trobar espais per a la complicitat i la col·laboració, mostrant que
també des del municipi i des de la vida quotidiana podem generar efectes positius
per a la humanitat.
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Les cinc dimensions dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible
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Persones
Cinc objectius de l’Agenda 2030 s’orienten a
les Persones per garantir la salut i el benestar,
l’educació de qualitat i la igualtat de gènere, i
també per posar fi a la pobresa i a la fam.

Ajuts per habitatge: s’han incrementat les
bonificacions fiscals per tal de fomentar el
lloguer social per a joves. També s’ha adquirit un
pis per a emergència social.

Creació de la Taula d’Acció Social (TAS): agrupa
els diferents agents socials, coordinant les
accions per donar una resposta eficient a la
realitat social del municipi.
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Organització del recapte d’aliments i
coordinació amb el Banc d’Aliments del Fons
Europeu: mitjançant aquestes entitats, i amb
l’ajut de persones voluntàries de Càritas i
també donacions privades, s’ha pogut
mantenir el servei durant la pandèmia.

Targeta Moneder: establiment d’un sistema de
targetes moneder per atendre necessitats
bàsiques i per afavorir la integració social
d’aquelles persones que es troben en
processos d’exclusió, pobresa o marginació
social.

Pla de Salut Jove: amb la finalitat de promoure
la vida saludable de les persones joves,
empoderar-les i ajudar-les a prendre millors
decisions.

Campanyes d’hàbits saludables: realització
de campanyes de promoció d'hàbits
saludables, sensibilització covid-19
(exposició VIVINT)...

Violència de gènere: realització de xerrades,
tallers, campanyes de conscienciació i
empoderament de les dones contra la
violència de gènere i establiment de Punt Lila
en actes festius.

Ajuts i beques: establiment d’un sistema d’ajuts i
beques per a les necessitats bàsiques com la llar
d'infants, escola de música, entitats esportives,
casals de lleure, menjadors, transport escolar,
etc.

Pla Educatiu d’Entorn: s'ha donat una resposta
integrada i comunitària a les necessitats
educatives, coordinant i dinamitzant l’acció
educativa en els diferents àmbits de la vida, tant
en infància com en joventut.
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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.

Noves comportes contra la salinització: s’han
renovat les comportes per evitar la salinització de
l’aigua i els sòls de la Rubina.

Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Plana Litoral
de la Muga: constituïda formalment i aprovada
per l’ACA, podrà dur a terme actuacions de
millora i regularització de les captacions, així com
tasques de vigilància i inspecció.
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Campanyes per al reciclatge: s’han fet
diverses campanyes per promoure el
reciclatge dels residus i també s'han
establert bonificacions per a compostadors
casolans.

Recollida porta a porta dels grans productors:
servei que es realitza a gran part dels
comerços del municipi i que recull de forma
individualitzada les fraccions d'envasos,
cartró, orgànica, vidre i rebuig.

Agenda 21 Escolar: cada curs es realitzen, a
les tres escoles del municipi, activitats
educatives sobre energies renovables,
mobilitat sostenible, reciclatge, coneixement i
conservació de les espècies...

Bonificacions de l’IBI i de l'IVTM: relatives a la
instal·lació de plaques solars i per a la compra
de cotxes híbrids i elèctrics.

Platges: renovació del Sistema de Gestió Integrat de
Qualitat i Medi Ambient a la platja d’Empuriabrava,
renovació del distintiu de Bandera Blava i elaboració del
Pla d’usos de les platges pel 2022.

Agents cívics: implementació d’un servei d’informació a
les platges mitjançant agents cívics per fomentar el
turisme responsable i vetllar per la salut de les
persones amb mesures per mantenir la seguretat i la
higiene, així com prevenir el contagi de la covid-19.

Policia Verda: vetlla per vigilar les zones agrícoles, els
serveis de platges a l’estiu, el control dels animals de
companyia, els abocaments de runa i jardineria i la
protecció de la natura.

Animals abandonats: implementació d’un servei de
recollida i custòdia d’animals abandonats i
construcció d’una nova gossera.
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Prosperitat

Borsa de treball: s'ha posat en funcionament
el formulari en línia per inscriure’s a la borsa
municipal de treball i participar a la taula
comarcal d’ocupació.

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.

Promoció econòmica: realització de diversos
esdeveniments de promoció econòmica i
comercial amb campanyes específiques pels
diferents sectors econòmics.

Pla de Transició Energètica: en col·laboració
amb el Consell Comarcal, s’ha iniciat una
diagnosi per elaborar aquest document, amb
enquestes a la ciutadania, que ha de servir per
definir el model de municipi que volem.

Plaques solars: instal·lació de plaques solars a
diversos edificis municipals per a l'ús
d’energia renovable.
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Fibra òptica: des de l’Ajuntament s’ha
promogut l’arribada de noves empreses
operadores de fibra òptica al municipi.

Guia d’acollida: editada en cinc llengües, té
com a objectiu facilitar a les persones
nouvingudes l’adaptació al funcionament del
municipi a través d’una informació bàsica,
pràctica i de qualitat.

Noves tecnologies: oferta de cursos sobre
noves tecnologies i instal·lació de punts de
càrrega per a bicicletes elèctriques.

Beques esportives: impuls d’un programa de
beques per a la inclusió esportiva d'infants en
risc d’exclusió social.

Oficina Local d’Habitatge: presta atenció
ciutadana i informació en matèria d’habitatge,
com captació d’habitatge social, borsa de
lloguer assequible, promoció de la masoveria
urbana, etc.

Vies Verdes: millora de les prestacions, la
seguretat i els recorreguts de les Vies Verdes.
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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.

Participació ciutadana: pressupostos
participatius, amb una partida de 200.000€ a
l'exercici 2022, habilitant un espai web per
explicar els pressupostos i el destí dels
impostos que es paguen. També un procés
participatiu per a la rehabilitació de la Sala
Municipal.

Transparència: millora de la transparència en
l’activitat de l’alcalde i els regidors i regidores.
Es publiquen periòdicament les despeses de
representació institucional i l’agenda.
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Participació dels grups polítics: s’han portat a
terme accions per afavorir la participació dels
grups polítics en la vida municipal, com la
reactivació de la Junta de Portaveus.

Defensor/a de la ciutadania: es vol crear la
figura de defensor/a de la ciutadania, i per això
s’ha modificat el ROM. L’objectiu és adaptar-lo
a la normativa vigent per poder establir
convenis de col·laboració amb la Sindicatura
de Greuges de Catalunya.

Implementació del Geoportal: aconseguint
publicar dades de rellevant importància per a
la ciutadania i alhora fer diverses
comprovacions: allotjaments d’ús turístics,
usos temporals de les platges, xarxes de
serveis, situació del guals, places
d'aparcament per a persones amb capacitats
diferents...

Partenariats
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.

Treball en xarxa: impuls per treballar
col·laborativament entre els diferents agents
socials i poder donar una resposta integral i de
qualitat a les persones usuàries.

Col·laboracions amb altres administracions:
desenvolupament de programes i projectes
transversals d’impacte sobre la salut.

Establiment de canals de coordinació i suport:
concretament amb el tercer sector (com la
TAS), per facilitar l’autonomia i
l’empoderament de les diferents entitats del
municipi amb finalitats socials.

Conveni de la Badia de Roses: establert entre
els quatre municipis de la Badia de Roses
(Castelló d’Empúries, l’Escala, Sant Pere
Pescador i Roses) per difondre els valors del
territori i atraure un turisme sostenible, de
salut i benestar, així com de proximitat.

Participació en diferents consorcis i associacions
supramunicipals: són els consorcis de les Vies
Verdes i el de la Costa Brava, l’ACM (Associació
Catalana de Municipis), l'FMC (Federació de
Municipis de Catalunya), l'AMEP (Associació de
Municipis per l'Energia Pública) l'XMESS (Xarxa de
Municipis per l’Economia Social i Solidària), la
Mancomunitat Intermunicipal del Servei de Control de
Mosquits de la Badia de Roses i el Baix Ter...
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Consells i recomanacions per
a la ciutadania, les empreses i
les organitzacions

Ciutadania

ODS 17 - ALIANCES PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS
Establir col·laboracions amb el veïnat, fer un
ODS 16 - PAU, JUSTÍCIA I
banc d'hores, practicar el bon veinatge
INSTITUCIONS SÒLIDES
Transparència interna
Participació residents
Mediació i resolució de conflictes

ODS 15 - VIDA D'ECOSISTEMES TERRESTRES
Plantes als balcons
Coberta verda
Evitar contaminació lumínica i acústica
ODS 14 - VIDA SUBMARINA
Recollir oli de cuina
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 12 - PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES
Economia circular: segona vida a mobles,
electrodomèstics, roba...
Sensibilització social i ambiental del veïnat

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 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 9 - INDÚSTRIA, INNOVACIÓ i INFRAESTRUCTURA
Edifici intel·ligent (sensors, seguretat i estalvi)
Punt de recàrrega vehicle elèctric
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ODS 1 - FI DE LA POBRESA
Solidaritat veïnal
Evitar humitats i goteres
Famílies vulnerables

Ciutadania
ODS 2 - FAM ZERO
Compartir aliments
ODS 3 - SALUT I
BENESTAR
Evitar productes tòxics
Minimitzar radiacions
electromagnètiques
Vetllar per persones grans o
dependents
Mesures protecció covid-19
Edifici cardioprotegit

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 5 - IGUALTAT DE GÈNERE
Violència domèstica
(900 120 120)
Empoderament de la dona
Servei d'Atenció Integral LGTBI
(mossos.delictes.odi@gencat.cat)

ODS 6 - AIGUA NETA SANEJAMENT
Fomentar l’estalvi d’aigua
No abocar l'oli a la aigüera
ODS 7 - ENERGIA ASSEQUIBLE
I NO CONTAMINANT
Energia verda
Plaques solars
Millora eficiència energètica
ODS 8 - TREBALL DECENT I
CREIXEMENT ECONÒMIC
Contractació justa de persones i serveis amb
criteris de responsabilitat social
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Empreses i organitzacions

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

ODS 16 - PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES
Codificació ètica, participació interna i
empoderament equips
Subcontractació responsable en drets humans
ODS 15 - VIDA D'ECOSISTEMES TERRESTRES
Col·laborar protecció patrimoni
natural
Calderes amb biomassa per evitar
els incendis forestals
ODS 14 - VIDA SUBMARINA
Col·laborar amb organitzacions i
campanyes
Reducció de l’ús de plàstics i embalatges
ODS 13 - ACCIÓ PEL CLIMA
Preveure l'adaptació als impactes del
canvi climàtic
Minimitzar emissions de gasos
d’efecte hivernacle
ODS 12 - PRODUCCIÓ I CONSUM
RESPONSABLES
Economia circular, ecodisseny, gestió
sostenible dels residus
Retre comptes i publicar memòries d'RSE

ODS 11 - CIUTATS I COMUNITATS
SOSTENIBLES
Promoció llengua catalana en activitats comercials i
internament
Promoure transport públic o sostenible entre el personal
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 9 - INDÚSTRIA, INNOVACIÓ i INFRAESTRUCTURA
Igualtat d’oportunitats per a totes les persones
Relació ètica entre el salari més baix i el més alt
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ODS 1 - FI DE LA POBRESA
Comprar a Centres Especials de
Treball i Empreses d’Inserció
Programes d’inserció laboral

Empreses i organitzacions

ODS 2 - FAM ZERO
Producció ecològica o integrada
Col·laboració amb programes d’aliments
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

ODS 5 - IGUALTAT DE GÈNERE
Igualtat d'oportunitats, de
promoció, de càrrecs directius
Mesurar i corregir la bretxa salarial

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

ODS 7 - ENERGIA ASSEQUIBLE
I NO CONTAMINANT
100% d’energia elèctrica renovable
Eficiència energètica instal·lacions

ODS 8 - TREBALL DECENT I
CREIXEMENT ECONÒMIC
Treball i condicions laborals dignes
Turisme sostenible, respectuós amb l'entorn
natural, social i cultural
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Castelló d'Empúries amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible
castello.cat/
@Castello_Emp
ajuntamentcastello
CastelloAJ
@ajcastellodempuries
ajuntament@castello.cat
972 250 426

