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AJUNTAMENT 
DE FAVARA

COMENCEM
P l i i iPel principi
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¿QUÈ ÉS AIXÒ DE LA SOSTENIBILITAT?

La paraula sostenibilitat va
encaminada a poder
aconseguir que el món trobe
un equilibri per continuarun equilibri per continuar
existint molt de temps.

Sostenible en el temps a 
través de 3 impactes:

 Impacte financer i en la 
riquesa d'un territori.

 Impacte social a la vida de 
les persones d'una comunitat.

 Impacte mediambiental a 
l'ecosistema del planeta.

INSOSTENIBLES?
¿Però som
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INDICADORS

AGUA

Desde 1950 a 
2010  X4

ENERGÍA

Desde 1950 a

Desde 1950 a 2020 X4
Desde 1950 a 2010 X3.5
Desde 1950 a 2000 X3

Desde 1950 a 
2000  X7

SOLUCIÓ?
¿Hi ha alguna

SOLUCIÓ?
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"Una eina per al canvi basada en la 
col·laboració, NO A LA UTOPIA "

¿Qué son els ODS o l’Agenda 2030?

El 2015, es va generar una guia
(Agenda), la qual es va estipular
que tots els països pertanyents a
les Nacions Unides havien de
seguir per poder aconseguir una
civilització sostenible de cara
a l'any 2030.

Aquesta Agenda, consta de 17
Objectius basats en el TripleObjectius basats en el Triple
Impacte anomenats Objectius de
Desenvolupament Sostenible
(ODS).

Cada objectiu de desenvolupament contempla unes metes aplicades a l'objectiu, fent un total de 169 
METES, les quals es contemplen al seu torn amb uns indicadors de mesura que sumen 232 INDICADORS
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¿Quina metodologia utilitzem?

OBJECTIUS.
Il·lusionants, ambiciosos, es pot no 
arribar al 100%.

KEY-METES
Mesurables i assolibles, amb un
seguiment de les mateixes.

RESULTS INDICADORS

ÈXIT

ÈXIT

RESULTS-INDICADORS
Transparents i col·laboratius, tots 
els estaments del territori participen 
en ells i celebren si és possible.

CANVI SISTEMIC

Competència Vs Coopetència
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QUE ÈS UN P.U.A.M.?

DOCUMENT DE CARÀCTER ESTRATÈGIC LOCAL : 

DESCRIU LES 
LÍNIES 

D’ACTUACIÓ 
DEL MUNICIPI

DISSENY D’UN MUNICIPI

HABITABLE

INCLUSIU

SALUDABLE

INTEL LIGENTDEL MUNICIPI 

FINALITAT:
- Incorporar els objectius establerts per l’Agenda 2030 
- Prioritats futures respecte a obres i serveis

JUST
INCLUSIUINTEL∙LIGENT
SOSTENIBLE

A. Anàlisi i diagnòstic previ que descriga la situació i punt 
de partida de la realitat municipal.

DESCRIU LES 
LÍNIES 

D’ACTUACIÓ 
DEL MUNICIPI

B. Definició d’objectius estratègics i resultats esperats

DEL MUNICIPI 

C. Pla d’Implementació del Pla Urbà d’Actuació Municipal.
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1. Participatiu, amb elaboració compartida
mitjançant grups de treball i tallers amb la
ciutadania

ENFOCAMENTS 
TRANSVERSALS

DESCRIU LES 
LÍNIES 

D’ACTUACIÓ 
DEL MUNICIPI

ciutadania.

2. De gènere, per arribar a consolidar el
municipi com inclusiu

3. De Desenvolupament Sostenible, amb
l' d 2030 i l Obj ti dDEL MUNICIPI  l'agenda 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible com a eixos
per a totes les propostes.

DESCRIU LES 
LÍNIES 

D’ACTUACIÓ 
DEL MUNICIPIDEL MUNICIPI 
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a. Comunicació i sensibilització
b. Agents implicatsb. Agents implicats
c. Mecanismes de participació
d. Resultats i priorització d’actuacions

Concretar un disseny municipal de futur, resultat de
la reflexió i l’acció col∙lectiva.

Fase 0: Presentació. Creació grup Motor

Ajuntament. Cerca d'informació rellevant i necessària
per ajudar en la definició del PUAM

Fase 1: S’iniciarà les enquestes i entrevistes per

DESCRIU LES 
LÍNIES 

D’ACTUACIÓ 
DEL MUNICIPI

Fase 2: Moment d'obertura per recollir totes les

opinions en els diversos temes, generat debat, buscar

acords o descartar propostes TALLERS

Fase 1: S iniciarà les enquestes i entrevistes per

aportar informació rellevant.

F 3DEL MUNICIPI  Fase 3: Tancament del procés i necessitat de

consensuar els resultats finals
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TALLER PROBLEMA ACCIÓ

PLANETA

equilibri ambiental
PERSONES

cohesió i justícia social

PROSPERITAT

desenvolupament econòmic

PAU I ALIANCES

desenvolupament institucional i governança

PROPÒSITS
Ser part d'un veritable canvi sistèmic 
de manera activa.PROPÒSITS 

PERSONALS

de a e a ac a
Conèixer persones que comparteixen 
mateixos reptes.
Aprendre més sobre l'evolució dels 
ODS en la institució

" Tota acció que realitzem amb un propòsit, tindrà 
de forma automàtica una motivació interior, un 
motiu per a l'acció inamovible "



 

 

Presentació PUAM Favara al següent enllaç:  https://www.facebook.com/PUAMFavara 

 

https://www.facebook.com/PUAMFavara�

