
 

 

 

 

AGENDA 2030 

 
“L'Agenda 2030 de l'ONU demanda el compromís dels Estats per a 

complir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). L'Agenda 

va ser adoptada en 2015 per l'Assemblea General de Nacions Unides i 

aprovada pels 193 membres entre els quals es troba Espanya. 

D'aquesta manera, quedava establert, per als següents 15 anys, el marc 

global de desenvolupament social, econòmic i mediambiental. Però el que 

distingeix a l'Agenda 2030 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

d'altres agendes de desenvolupament és no deixar a ningú enrere. A més, 

crida explícitament als Estats a prioritzar als que més ho necessiten.” 

 
 

 
Molts dels objectius estatutaris de la Fundació Obra Mercedària van en 

línia amb els marcats pel Govern Espanyol d'Agenda 2030. 

 
 

 
OBJECTIUS DE LA FUNDACIÓ OBRA MERCEDÀRIA EN LÍNIA AMB LA 

AGENDA 2030- (1, 5, 7, 10, 12 i 16) 
 

 
 
 
 

 

                 
 
 

 
 

                                                                     



 

      
 

 

1. Posar fi a la pobresa en totes les seves formes en tots els territoris 
d'acció de la Fundació. 

Garantir la protecció social de les persones a les quals ens dirigim en situació 

de pobresa o vulnerabilitat social. Actuar com a servei bàsic de suport per a 

Institucions Públiques i ajudar a les persones enfront dels problemes 

econòmics, socials i ambientals. 

ACCÉS A SERVEIS BÀSICS I RECURSOS FINANCERS 

D'aquí a 2030, garantir que totes les persones usuàries dels nostres Projectes, 

pobres, vulnerables i relacionades amb l'àmbit de la justícia millorin la seva 

qualitat de vida, en igualtat de drets i accés als serveis bàsics. 

RESILIÈNCIA A DESASTRES ECONÒMICS, SOCIALS I AMBIENTALS 

Fomentar la resiliència de les persones pobres i les que es troben en situacions 

de vulnerabilitat i reduir els efectes generats per aquesta, l'exposició i 

vulnerabilitat enfront dels fenòmens extrems relacionats amb desastres socials 

com el que sofrim en l'actualitat amb la pandèmia del COVID-19. 

RECURSOS PER A ERRADICAR LA POBRESA 

Garantir una mobilització significativa de recursos procedents de diverses fonts, 

a fi de proporcionar mitjans suficients per a la consecució de tots els nostres 

Projectes encaminats a erradicar la pobresa en totes les seves dimensions, en 

particular aquells que es realitzen en països menys desenvolupats. 

 
MARCS NORMATIUS PER A ERRADICAR LA POBRESA 
Crear marcs i plans estratègics sòlids en favor de les persones vulnerables a 
atendre que tinguin en compte les qüestions de gènere, a fi de donar suport a 
mesures en aquest aspecte per a erradicar la pobresa. 



    
 

 

5. Aconseguir la igualtat de gènere. 

Malgrat la igualtat reconeguda en la Constitució i en el nostre ordenament 

jurídic, i dels significatius progressos fets en els últims anys, persisteixen 

discriminacions que van des de les formes més extremes –com les que 

pateixen les dones víctimes de violència-, a les menys perceptibles que es 

donen dia a dia en tots els àmbits. 

La desigualtat entre dones i homes persisteix en tots els àmbits de la vida. 

La Fundació adopta des de l'any 2016 el Pla d'Igualtat per a empleats i 

empleades, usuaris i usuàries segons normativa vigent. (Veure Pla d'Igualtat 

annex) 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 
 

7. Energia assequible i no contaminant 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

D'aquí a 2030, s'intentarà dotar el màxim d'establiments i equipaments de la 
Fundació amb materials i subministraments d'eficiència energètica i energies 
renovables, així com la reducció de residus contaminants. 



 

 
 

 

10. Reducció de les desigualtats 

 
Promoure la inclusió social, de totes les persones, independentment de la 

seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o 

una altra condició. 

 
Millorar els sistemes de reinserció per a evitar la discriminació i l'exclusió 

d'aquestes persones i desenvolupar programes individualitzats i personalitzats 

que promoguin la seva participació plena en l'àmbit social. 

 
Elaborar estadístiques fefaents i exhaustives per Comunitats sobre les 

persones que passen per tots els projectes de la Fundació sobre l'impacte de la 

nostra actuació i els resultats obtinguts enfront de la matèria de desigualtats. 

 

 
 

                                                                                    
 

12. Producció i Consum Responsables 
 

En aquest sentit la Fundació desenvoluparà protocols d'actuació per a promoure 
la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos, reduir la generació de residus i el 
desaprofitament d'aliments. 

D'aquí a 2030, el nostre objectiu és reduir considerablement la generació de 
deixalles mitjançant activitats de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització. 



 

INFORMES SOBRE SOSTENIBILITAT 

 
*Realitzar informe en matèria de sostenibilitat de cadascun dels nostres recursos. 

 
*Adoptar pràctiques sostenibles i incorporar la informació sobre aquesta en el 
cicle de presentació d'informes. 

 
 
 
 
 

                                                                                                       
 

 
16. Pau, justícia i institucions sòlides 

Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament 
sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots 

La promoció de la igualtat d'accés a la justícia ha de situar-se com un element 
més de cohesió social, base d'una societat democràtica, perquè la vulnerabilitat 
econòmica i social no pot ser mai un obstacle per a accedir a ella. 

Facilitar el dret fonamental d'accés a la justícia per als més desfavorits a través 
d'un dels nostres Projectes (Informació, orientació i Assessoria Jurídica). 
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