
Resultats base
Enquesta d'opinió



L’enquesta de percepció que analitza aquest informe inicial és una de les 
fonts d’informació directes que estam recollint dins del procés participatiu 
“Sencelles, Present i Futur”. 

Pots obtenir més informació, tant sobre la totalitat del procés, com sobre la 
fase en la qual estam, de diagnòstic participatiu, i les següents passes a 
Decidim.sencelles.cat. 

Aquest informe “Anàlisi inicial de l’enquesta de percepció”, vol ser una 
eina didàctica per a continuar aprofundint dins del procés participatiu 
global al qual pertany. 

Per a realitzar presa de decisions i una participació de qualitat, s’estima 
necessari l’accés previ a la informació necessària. Aquesta informació 
s’ha de plantejar de forma accessible i comprensible. 

En aquesta introducció volem transmetre’t: 

1- En què hem basat les preguntes de l’enquesta. 

2- Què volíem aconseguir amb aquesta anàlisi inicial. 

3- Per a què serveix aquesta informació i com l’hem interpretat.

Introducció
¿Què és el Diagnòstic 
Participatiu?

És conegut també com a 
diagnòstic comunitari o 
diagnòstic compartit. Es tracta 
d’un instrument emprat per les 
comunitats per a conèixer la 
seva realitat i identificar els 
problemes que les afecten, les 
carències, els recursos amb els 
quals compten i les 
potencialitats pròpies de la 
localitat per al benefici de tots. 
També permet establir horitzons 
en comú, anhels per a generar 
després aquesta visió de poble o 
model de ciutat que serà la 
següent fase.



L’enquesta de percepció que analitza aquest 
informe inicial és una de les fonts 
d’informació directes que estam recollint dins 
del procés participatiu “Sencelles, Present i 
Futur”.
Pots obtenir més informació, tant sobre la 
totalitat del procés, com sobre la fase en la 
qual estam, de diagnòstic participatiu, i les 
següents passes a Decidim.sencelles.cat.
Aquest informe “Anàlisi inicial de l’enquesta 
de percepció”, vol ser una eina didàctica per 
a continuar aprofundint dins del procés 
participatiu global al qual pertany.
Per a realitzar presa de decisions i una 
participació de qualitat, s’estima necessari 
l’accés previ a la informació necessària. 
Aquesta informació s’ha de plantejar de 
forma accessible i comprensible.
En aquesta introducció volem transmetre’t:

1- En què hem basat les preguntes de 
l’enquesta.
2- Què volíem aconseguir amb aquesta 
anàlisi inicial.
3- Per a què serveix aquesta informació i 
com l’hem interpretat.

Els objectius de desenvolupament sostenible són una sèrie de 
compromisos firmats per XX als que s'han d'arribar al 2030 per 
a aconseguir unes societats més justes, equilibrades, 
igualitàries i sostenibles. 
 
Aquests objectius han estat adquirits, per tant, per l'Estat 
Espanyol i per les comunitats autònomes del territori, Balears 
entre elles. Per a poder dur-les a terme, es fa necessària la 
implicació també dels governs locals (Diputacions i 
Ajuntaments) i de la ciutadania. Suposen actualment el mirall 
en el qual s'han de mirar les organitzacions de tota classe i cap 
a on s'ha de caminar com societat. 
 
Els objectius estan dividits en "metes", que es poden consultar 
en castellà a XXXX. En català estan disponibles a XXX en .pdf 
i a XXXX en text web. Aquestes metes conformen el detall de 
què s'ha d'obtenir per a arribar als objectius. 
 
Part d'aquestes metes poden ser liderades i potenciades des 
de l'àmbit local i altres necessiten altres òrgans (diputacions, 
comunitats autònomes, estats i entitats supraestatals). 
 
L'objectiu d'aquest procés participatiu: "Sencelles, Present i 
Futur" és generar un Pla Integral de consens que pugui marcar 
les línies d'actuació per una part (a través del Pla Estratègic) i 
el detall de les actuacions prioritàries per altre (a través del Pla 
d'Actuació): per tant, és necessari mirar-se en aquests ODS de 
cara al 2030. 
 
Per a detectar aquest consens (o no i poder treballar cap al 
mateix), s'obrin diferents espais d'escolta que impliquen a la 
societat civil; però també al govern i posició, així com al 
personal municipal com a font d'informació experta en el dia a 
dia de les qüestions que s'estan abordant actualment i es volen 
abordar. 

La primera via de participació de la societat civil és a través 
d'aquesta enquesta, l'anàlisi inicial del qual tens a continuació. 
A partir de les dades obtingudes en aquesta, es basaran unes 
reunions ciutadanes facilitades per a aprofundir en les dades 
obtingudes.
L'objectiu de l'enquesta, realitzada des de XXX fins a XXX és 
conèixer la percepció de des d'on parteix Sencelles com a 
comunitat, des d'una perspectiva social. Forma part del 
diagnòstic inicial, és a dir, la detecció dels punts de fricció, 
preocupacions i tendències d'interès de la mateixa ciutadania; 
de cara a aconseguir les qüestions prioritàries a abordar a les 
reunions ciutadanes per una part, i per l'altra, començar a 
esbossar les línies estratègiques que es treballaran en la fase 
II del procés. (Pla Estratègic). 
 
Les preguntes d'aquesta enquesta estan basades en les metes 
dels ODS objectius de desenvolupament sostenibles que són 

1. En què hem basat les preguntes de l’enquesta



2- Què volíem obtenir amb aquesta anàlisi inicial.

L’objectiu d’aquesta anàlisi és detectar el grau de dissensió 
(diferència d’opinió) o consens quant a la percepció o opinió 
sobre aquestes qüestions.
Les qüestions amb un grau de consens es podran establir 
com a dada vàlida de partida per als plans, juntament amb les 
dades estadístiques; i les qüestions amb un grau de dissensió, 
o de les que no poguem fer una interpretació simplement 
quantitativa, es treballaran en les reunions ciutadanes 
posteriors.

L’enquesta està estructurada en 8 apartats temàtics, més un 
apartat de preguntes de control.
> Preguntes de control. 
En general les preguntes de control plantegen els estudis 
partint de dos objectius.

a) Verificar la mostra. Segons les dades reals de la 
població, es pot analitzar si la mostra (les persones que 
responen) són un reflex de la població total, hi ha grups 
sobredimensionats o grups absents.

b) Anàlisi específica i variació per dades de població. 
És a dir, generar estadístiques segmentades per aquestes 
dades: si hi ha diferència d’opinió entre gèneres, per edats, 
per ocupació, etc.
Aquesta anàlisi inicial, que com deim vol començar a esbossar 
les línies estratègiques i servirà per a les reunions ciutadanes; 
conté algunes anàlisis en aquest sentit encara que a l’informe 
final que s’entregarà després de les reunions es generaran 
més variacions. 
> Apartats temàtics. 
Els apartats s’han realitzat agrupant algunes àrees que 
estaven relacionades i contenien menys preguntes i 
desagregant altres en les que es necessitava una anàlisi més 
àmplia, amb l’objectiu de, dins de la profunditat i extensió, 
poder generar una enquesta àgil. Amb el mateix objectiu, era 
possible seleccionar quins apartats es volien respondre i quins 
no. De manera que les preguntes concretes per apartats 
només es desplegaven en cas de seleccionar que aquest sí 
es volia respondre.
Les preguntes dins de cada apartat no eren obligatòries i, per 
tant, es podien no respondre. Aquesta dada (no respondre) es 
pot obtenir restant les respostes de la  pregunta concreta del 
nombre de persones que van seleccionar que “sí” volien 
respondre l’apartat.

A l’hora de l’anàlisi aquesta dada s’aporta si la no contestació 
es pot considerar rellevant depenent de l’enunciat, en aquest 
cas es desenvolupa. 

> Preguntes en Escala de Likert. La major part de 
les preguntes estaven plantejades amb enunciats o frases en 
les quals la persona participant valora el grau d’acord o 
desacord amb aquesta; en la qual els extrems són: 1 
“totalment en desacord” i 5 “totalment d’acord”. El punt mitjà: 3 
seria neutral. El grau d’acord i desacord és una dada no 
específica, però és molt adequat per als objectius d’aquest 
diagnòstic, tal com desenvolupam a continuació.

Les gràfiques de barres obtingudes de les preguntes en 
escala de Likert ens mostraran 3 tipus d’imatges que ens 
serveixen per a agrupar les anàlisis segons els objectius que 
hem marcat:

1) Consens. Les barres pugen o baixen en longitud.
1) Consens en desacord. Les barres baixen en longitud. 

Es considera que la frase no reflecteix l’opinió general.
2) Consens en acord. Les barres pugen en longitud. Es 

considera que la frase reflecteix l’opinió general.

2) Neutral. Les barres generen un triangle cap al centre. Es 
considera que la frase ni reflecteix l'opinió general ni la 
contradiu. Pot incloure tendències cap a “alguna cosa en 
desacord” si la punta del triangle està més a prop del 2, i 
“alguna cosa d'acord” si està més a prop del 3.

3) Dissensió. El gràfic genera qualsevol altre tipus d'imatge 
que no segueix una tendència. Reflecteix una opinió molt 
variada sobre aquest tema.

> Preguntes de selecció múltiple. Algunes de les preguntes 
que vam establir en un inici és reformulat per escurçar una 
extensió total de l'enquesta. Així que les que eren molt 
properes s'han agrupat en una mateixa pregunta on se 
sol·licitava marcar només amb les que s'estava d'acord. 
Aquestes dades es quantifiquen juntament amb les dades del 
total màxim de sis i participants mitjans de l'apartat per 
establir-hi el desacord.

> Preguntes d'ordenació (Rànquing). Són preguntes en què 
és possible seleccionar diverses opcions i ordenar-les per 
prioritat. Aquest tipus de preguntes es fa una anàlisi més 
detallada en cadascuna.

> Text lliure. A cada apartat hi havia espais de text lliure, per 
a una opinió més qualitativa. Es llisten en aquesta anàlisi.
Al següent informe es classificaran a més de per àrea, 
detectant quines són propostes concretes que poden passar a 
la següent fase. S'han utilitzat per a la interpretació de les 
dades.
També hi ha algunes respostes lliures que avaluen o analitzen 
la gestió municipal o interpel·len l'Ajuntament.

1. En què hem basat les preguntes de l'enquesta

1b. consenso
en acuerdo1a. consenso

en desacuerdo



¿Qui ha participat?
Quina relació tens amb 
Sencelles?

Hi visc   93,9 %
Hi tinc una segona residència   3,9 %
Hi treballo però no hi visc   1,8 %
Altres    0,4 %



¿Qui ha participat?
Quina relació tens amb 
Sencelles?

Sencelles   78,8 %
Biniali   9,0 %
Ruberts   2,3 %
Cascanar   2,7 %
Jornets   0,9 %
Sonarossa, Laiar, Binifuell o Biniferrí   6,3 %

82 %

18 %

Sencelles Foravila Sencelles Nucli

Sencelles



¿Qui ha participat?
Edat 

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

76-85

+85

0 18 36 54 72

20 - 24 años

25 - 34 años

35- 44

45 - 54

55 - 64

65 - 74  

De 74 - 84

+85

0 167 334 500 667

enquesta INE 2020 

La distribució és similar, si bé destaca el rang d'edats entre 35-45 que està 
sobredimensionat. Els majors de 75 anys no han participat de forma representativa, si 

bé a les reunions presencials sí va haver un públic en aquests rangs.



¿Qui ha participat?
On has nascut? 

Sencelles    32 %
Illes Balears    52 %
Península, Canaries, Ceuta o Melilla    10 %
Europa    4 %
No Europa    3 %



¿Qui ha participat?
Gènere

Femení    69,3 %
Masculí    30,3 %
No binari/altres    0,4 %



Introducció
Quina és la teva ocupació?[Ranking] 

Cura de familiars i de la llar    9,9 %

Estudiant    6,5 %

Jubilat/da    6,8 %

Altres    4,8 %

Aturat/da    5,5 %

Treball informal    3,1 %

Empresària/o, cooperativista, autònoma    10,3 %

Treballador/a    41,1 %

N/C   12,0 %

0 30 60 90 120

1ª Opció 2ª Opció 3ª Opció 4ª Opció



7 7. Habitatge i entorn urbà

6 6. Inclusió i convivència

3. Salut i atenció sanitària

1. Alimentació, benestar animal i medi ambient

8 8. Participació i transparència

5 5. Economia i ocupació

2. Aigua i la seva gestió

4. Educació i centres educatius

0,00 % 25,00 % 50,00 % 75,00 % 100,00 %

67,92 %

73,54 %

71,86 %

71,43 %

74,12 %

82,95 %

84,38 %

91,67 %

R G3. Percentatge de participants ajustat al 
nombre de participacions en cada apartat de 
l'enquesta.

Interès



Comunitat

Participació, transparència, igualtat de gènere, inclusió i 
conviència, benestar animal



7 7. Habitatge i entorn urbà

6 6. Inclusió i convivència

3. Salut i atenció sanitària

1. Alimentació, benestar animal i medi ambient

8 8. Participació i transparència

5 5. Economia i ocupació

2. Aigua i la seva gestió

4. Educació i centres educatius

0,00 % 25,00 % 50,00 % 75,00 % 100,00 %

67,92 %

73,54 %

71,86 %

71,43 %

74,12 %

82,95 %

84,38 %

91,67 %

R G3. Percentatge de participants ajustat al nombre de participacions en cada 
apartat de l'enquesta.

Interès / Coneixements



Reducció de les desigualtats

Objectiu 10. Reduir la 
desigualtat en i entre 
els països

Aquest objectiu aborda la inclusió social, econòmica i política de totes les 
persones forjant vincles i trencant barreres d’edat, gènere, classe, 

capacitats, llengua, origen o orientació sexual.



10.1 Per a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la 
població a una taxa superior a la mitjana nacional.

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, 
independentment de l’edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques i 
pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte.

10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més 
igualtat.

10.5 Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i dels mercats financers mundials i enfortir 
l’aplicació d’aquesta reglamentació.

10.6 Assegurar més representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions adoptades per 
les institucions econòmiques i financeres internacionals per tal d’augmentar l’eficàcia, la fiabilitat, la rendició de 
comptes i la legitimitat d’aquestes institucions.

10.7 Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, també mit-
jançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades.

10.a Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en particular per als 
països menys avançats, de conformitat amb els acords de l’Organització Mundial del Comerç.

10.b Fomentar l’ajut oficial al desenvolupament i els fluxos financers, inclosa la inversió estrangera directa, per 
als estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, països africans, petits estats insulars 
en desenvolupament i països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els respectius plans i programes 
nacionals.

10.c Per a 2030, reduir els costos de transacció de les remeses de migrants per sota del 3% i eliminar els canals 
de tramesa de remeses amb un cost superior al 5%.



10.2 Per a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica 
i política de totes les persones, independentment de l’edat, sexe, 
discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra 
condició.

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat dels 
resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques 
discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures 
adequades a aquest efecte.

10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció 
social, i aconseguir progressivament més igualtat.

10.5 Millorar la reglamentació i la vigilància de les institucions i 
dels mercats financers mundials i enfortir l’aplicació d’aquesta 
reglamentació.

10.7 Facilitar una migració i mobilitat ordenades, segures, regulars 
i responsables de les persones, també mitjançant l’aplicació de 
polítiques migratòries planificades i ben gestionades.



5.2. La major part de les famílies de 
Sencelles guanyen prou per viure 
dignament. 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

5.4. A Sencelles hi ha part de la 
població que té una economia de 
subsistència o precària? 

No conec a ningú amb aquesta situació. 

Una petita part 

Moltes famílies 

0 % 3.500 % 7.000 %

Neutral

CONSENS



6.1. Bona part de les veïnes i veïns de Sencelles han nascut 
a Sencelles 

CONSENS

Neutral - d’accord



6.2. Bona part de les veïnes i veïns de Sencelles és d’origen 
mallorquí 

D’acord

6.3. Un percentatge 
elevat dels veïns i 
veïnes no és 
d’origen mallorquí. 

CONSENS

Neutral - desacord CONSENS



6.4. Les persones nouvingudes són ben rebudes i participen en igualtat 
de condicions que les persones autòctones a la vida de Sencelles.

CONSENS

D’acord

6.7. Les persones 
nouvingudes se senten 
acollides. 



6.5. Els veïns i veïnes de Sencelles estan oberts/es a la 
diversitat cultural, religiosa… 



6.6. Els veïns i veïnes de Sencelles, en general són persones 
cíviques. 



6.8. És fàcil aprendre català a Sencelles.



6.13. Les persones majors de la localitat no es troben soles: tenen xarxa 
de suport familiar i d'amistats, així com activitats i espais de socialització. 



6.9. Les persones amb 
discapacitat física no 
tenen cap tipus de 
dificultat per viure i 
moure’s per Sencelles. 

6.10. Les persones amb discapacitat i/o 
problemes de mobilitat són suficientment 
tingudes en compte a Sencelles. 

Trobada Municipi:  
infraestructuras



Hi ha alguna altra qüestió de 
inclusió i convivència que 
t'agradaria comentar? 



CONVIVENCIA 

1. La gente nueva Q no es del Pueblo,Es la que se mueve para dinamizar y son los mal 
vistos. 

2. Manca d'interès per integrar-se d'alguns nous vinguts. 

3. A nivell d'esports, les persones amb discapacitat física no tenen cap oferta. 

4. "Hi podria haver una millor dinamització de la llengua. Per exemple, és trist que 
restaurants com can Pep i ca S’arquitecte no ofereixin la carta en mallorquí… són detalls 
que es podrien promoure i cuidar si volem que la nostra llengua sigui important. 

5. S'hauria de potenciar la cultura del poble, amb actes, dies emblemàtics,..., no sempre en 
festes més recentment ja que la cultura no s'ha de perdre. " 

6. Siendo un pueblo, tienes más relación con los vecinos pero la inclusión no es fácil. Las 
personas mayores y los jóvenes no tienen lugares de entretenimiento en Sencelles. 

7. Els sencelleres acollim però són els nouvinguts a qui hem d,ajudar a integrar- se i a xerrar 
mallorquí per acabar també essent sencellers. 

8. Apart de que  l'increment de població castellanoparlant en els darrers 20 anys, ha anat 
creixent paralel·lament  amb la manca de sensibilitat d'aquesta població pel que fa a l'ús 
i normalització de la llengua catalana. 

9. "Molta de la gent nouvinguda no entén el modus de convivència tradicional del poble: 
Solidaritat, saludar i integrar-se. Aquest poble de cada dia és més un poble dormitori. 

10.Encara queda molt de feina a fer per la igualtat. 

11.No hia aguagim 3ª edat homes. hi ha molta més gent a part de la 3era edat que está o se 
sent solo. No hi ha molt activitats (ball) per la 2ª edat. 

12.Si, que hi ha més gent a Sencelles, part de la gent majora a tenir en compte a l'hora de 
fer activitats socioculturals, de convivència  o de lleure. Tan els joves, com a la 2a edat de 
vegades, s'ens fa el dia molt llarg i uns correren el risc de caure en l'adiccio i els altres, si 
no hi estan, en una depresio. Les associacions son molt sectàries i no prou diversificades 
en activitats i horaris d'horabaixa. La segona edat, com si tenen els mes joves i els mes 
vells, hauriem de poder tenir el nostre casal, amb caps de setmana de ball de música 
dels 80, 90 i 2000 i del rock i follk català. Així com altres activitats sobre les 18h de tot 
tipus entre setmana. I sobre igualtat, no hi haurà igualtat fins que no hi hagi homes a les 
classes a sa piscina de sa 3a edat, quina vergonya, ni un! 

13.Muchas personas tienen perro y en muchos municipios hay un parque perruno ,no 
pipican,dónde las personas pueden reunirse y hablar. 

14.(A). Gran parte de la población de sencelles discrimina a los que no somos del pueblo 
de toda la vida o no tenemos parientes aquí y peor aún si no hablas/entiendes el 
mallorquín. .(B)  Más valdría vigilar sobre todo los vecinos del polígono 18 ya que hay 
una guardería de perros ilegal hace años y nadie hace nada, es un ir y venir sobre todo 
en periodos de vacaciones de clientes con perros y eso conlleva desde hace muchos 
años un mal estar en los vecinos del polígono mencionado y según se, estando 

denunciado en varias ocasiones y ahora vecinos en un camino de calle  Graciana que no 
son de este país haciendo 4 apartamentos ilegales dentro de una nave que también es 
ilegal siendo alquilados ilegalmente  viviendo y molestando al vecindario ya que tienen su 
taller de herrería, que también tienen lleno de hierros y chatarra en su terreno que con 
esto conlleva a la contaminación del suelo. 12.(C).“ También existimos en fuera Vila.” 

15. En el polígono 18 lo tenéis abandonado, gente que no es de aquí haciendo 
apartamentos dentro de una nave prefabricada los a alquilado a gentuza que encima 
haciendo torrada argentina en pleno verano y ampliando con ladrillo tanto fuera como 
dentro de la nave, contaminando con chatarra que tienen dentro del solar, todo el día 
maquinaria en marcha, y no os dais ni cuenta y también el de enfrente tampoco de aquí a 
ampliado la casa y hizo otra aparte también ilegalmente, piscina y encima nos corta a los 
vecinos los cables de fibra óptica que puso Movistar, donde están los inspectores?.Todos 
trabajan en negro y nosotros bien vigilados que injustos sois, todo porque no digan que 
sois racistas espero que pongan soluciones a estos temas ya que los que vivimos en part 
forána estamos artos de esta gentuza que viene a nuestro territorio y hacen lo que 
quieren y no escribo esto porque somos racistas si no porque los vecinos de este 
polígono les tienen miedo, ya hubo un problema grave con uno de estos vecinos que uno 
se arto y le saco una hacha porque el hombre ya no pudo más ya que hacía mucho 
tiempo que le estaba acosando y amenazando, Esperad hasta que un día pase algo que 
ya no tenga remedio. 

16.(B) La convivencia en general es buena, pero para las personas que no son nacidas en 
el municipio, es difícil integrarse, ya que no se ofrecen oportunidades de integración, da 
la sensación de ser un municipio muy cerrado a la gente de fuera. 

ADAPTACIÓ I Y MOBILIDAD. 

16.(A) Las personas con movilidad reducida lo tienen muy difícil para pasear por el 
municipio, no hay accesibilidad para estas personas en las calles principales. 

17.No hay aceras en muchas calles o son demasiado.pequeñas 

18."Cal millorar els carrers per adaptar-los a les necessitats de tots i totes (voreres aptes per 
minusvalidesa motriu), a més de també tenir en compte la falta de formacions sobre el 
català o altres ajudes per aprendre l'idioma o conèixer a gent (es podrien fer tallers, 
xerrades de bars,…). 

19.Els carrers i la majoria de negocis no estan adaptats a persones amb diversitat funcional. 
Les aceres no són aptes ni per cadires de rodes ni tampoc per a cotxets de bebe. Hi ha 
un excés de tràfic a dins el nucli poblacional que fa que anar pels carrers amb infants 
resulti perillos 

20.el carril bici hauria de ser per conectar el poble per a la gent amb cadira de rodes i 
rampes d acces en totes les instalacions publiques del poble, encara que en moltes ja ni 
hi ha3. 

Municipi: infraestructurasBenestar animal
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 <> Igualtat de Génere

Objectiu 5. Aconseguir 
la igualtat de gènere i 
empoderar totes les 
dones i nenes



5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot el món.

5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, 
inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus d’explotació.

5.3 Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, precoç i forçat, així com la 
mutilació genital femenina.

5.4 Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no remunerat, mitjançant la 
prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures i la formulació de polítiques de protecció 
social, així com mitjançant la promoció de la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons 
escaigui a cada país.

5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge 
en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.

5.6 Garantir l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius, de conformitat 
amb el Programa d’acció de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament, la 
Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les conferències d’examen respectives.

5.a Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics en condicions 
d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control de les terres i altres béns, els serveis financers, 
l’herència i els recursos naturals, de conformitat amb les lleis nacionals.

5.b Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la 
comunicació, per tal de promoure l’empoderament de les dones.

5.c Adoptar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per a promoure la igualtat entre els 
gèneres i l’empoderament de dones i nenes a tots els nivells.

+ economia

+ salut

+ economia

+ municipi



5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tot 
el món.

5.2 Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els 
àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual, així com altres tipus 
d’explotació.

5.4 Reconèixer i valorar les cures no remunerades i el treball domèstic no 
remunerat, mitjançant la prestació de serveis públics, la provisió d’infraestructures 
i la formulació de polítiques de protecció social, així com mitjançant la promoció de 
la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons escaigui a cada país.

5.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat 
d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida 
política, econòmica i pública.

5.a Emprendre reformes que atorguin a les dones el dret als recursos econòmics 
en condicions d’igualtat, així com l’accés a la propietat i al control de les terres i 
altres béns, els serveis financers, l’herència i els recursos naturals, de conformitat 
amb les lleis nacionals.

5.b Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la 
informació i la comunicació, per tal de promoure l’empoderament de les dones.



6.12. A Sencelles hi ha igualtat entre homes i dones 



6.11. A casa teva, les tasques de cures estan repartides de 
manera igualitària. 



6.11. Quina és la teva ocupació? 

Cura de familiars i de la llar



6.11. Quina és la teva ocupació? 

Cura de familiars i de la llar



5.10 A Sencelles és fàcil la concil.liació laboral i familiar 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)
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Benestar animal



1.9. Els animals de companyia normalment estan ben 
cuidats, registrats i pot considerar-se que viuen en benestar 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 13 % 25 % 38 % 50 %



1.Crec important fer pedagogia entre la població pagesa i del pla 
quan el benestar animal.  

2. Bastantes perros atados siempre. 

3.Falta protecció animal i més implicació per part de l'ajuntament. 
Pocs espais per animals.  

4.Els cans, que hi ha moltes families que en tenen, no tenen cap 
espai per estar al seu aire, sense anar fermats 

5.Manca un lloc a on els cans puguin tenir esbarjo sense anar lligats 

6. Muchos perros atados siempre.  

7. Trob que a Sencelles no està pendent del bienestar animal, Hi ha 
moltes estructures que no tenen protocolec d' actuació, la majoria 
d' animals a finques de fora vila están en pesimes condiciones i a 
mes quan avises triguen a contestarte i quasi mai es fa res. Animals 
fernats, animals sense mejar ,sense agua, condicions terribles que 
no es miren o no es volen veure. Molt poca empatía per no dir- ne 
cap 

8.Me xapa el cor que natura park se'n dugui els moixos de carrer 
quan qualcú es queixa. Fa falta posar doblers per programes 
d'esterilització i control de colònies felines. S'ha de finiquitar el 
contracte amb natura park i donar el control a entitats de protecció 
animal. 

9.Hi ha molts de cans que viven en condicions de maltractament 
animal (amarrats, sense companyia, guardant les finques), sobre tot 
fora Vila. 

10. Los animales, perros, deberían estar todos registrados  y acatar 
la ordenanza  sobre los excrementos, da vergüenza encontrar 
excrementos delante de la puerta y las esquinas sucias de orina. 

11.Ajudes x castracio de moixets. 

12.No hay diversidad de pescado en los supermercados, pocos días 
a la semana, las personas que trabajan no pueden comprar 
pescado por motivos de horario, no hay pescadería ni carnicería en 
el pueblo. En los mercados del sábado hay pocas paradas y poca 
diversidad. También hay mucha basura por los caminos, el punto 
verde no es accesible para todos los ciudadanos del pueblo, hay 
mucha restricción para dejar trastos. Si queremos que los 
ciudadanos reciclen, se tienen que poner medios y no restricciones 

13.Eliminar de les festes focs artificials 

14.Es continua permetent el maltracte animal a la gent que tota la 
vida ha obrat així (cadira i foravilers) 

15.Inversió en castracions i campanyes de conscienciació per a la 
cura dels animals. Encara hi ha gent que fica cries dins poals 
d'aigua fins que s'ofeguen, tenen multitud de tortugues mora i 
mediterrania  en jardins, Cans Fermats a finques, etc. Falten espais 
reals per als animals (pipi can tancat) no un parking... I major 
implicació en la cura de les colònies felines. 

16.Trob del tot necessari que estigui permès l'accés de cans fermats 
a la terrassa del bar i al banc de fusta del recinte esportiu, 
restringint com és lògic l'accés dels animals al parc infantil, a la 
piscina i als camps de cespa de jocs. 

17.Estaria  bé observar les  finques amb animals domèstics per 
confirmar que tenen cura d'ells. 

18.Els cans fan les seves necesitats i els seus PROPITARIS no 
recullen les MERDES i tot esta molt groller, tant dins Sencelles com 
pels voltants.  

19.No s'apliquen les mesures dissuassòries per evitar que qui treu 
els cans a fer les feines reculli els excrements. Per tot arreu n'hi ha, i 
això ja s'està convertint en un tema de salut pública.



Participació i transparència
Objectiu 16. Promoure 
societats pacífiques i 
inclusives per tal d’aconseguir 
un desenvolupament 
sostenible, proporcionar accés 
a la justícia per a totes les 
persones i desenvolupar 
institucions eficaces, 
responsables i inclusives a 
tots els nivells 



16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tot el món.

16.2 Posar fi al maltractament, l’explotació, el tràfic, la tortura i totes les formes de violència contra els 
infants.

16.3 Promoure l’estat de dret en els àmbits nacionals i internacionals, i garantir la igualtat d’accés a la 
justícia per a totes les persones.

16.4 Per a 2030, reduir de forma significativa el tràfic il·lícit de finances i d’armes, enfortir la recuperació i 
devolució de béns robats, i lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada.

16.5 Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn.

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les 
necessitats a tots els nivells.

16.8 Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les institucions de governança 
mundial.

16.9 Per a 2030, proporcionar l’accés a una identitat jurídica per a totes les persones, en particular 
mitjançant el registre de naixements.

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les 
lleis nacionals i els acords internacionals.

16.a Enfortir les institucions nacionals pertinents, mitjançant, entre d’altres, la cooperació internacional, 
amb vista a realitzar formació a tots els nivells, en particular als països en desenvolupament, per tal de 
prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.

16.b Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible.



16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i 
transparents a tots els nivells.

16.7 Garantir l’adopció de decisions inclusives, 
participatives i representatives que responguin a les 
necessitats a tots els nivells.



8.1. Saps on trobar la informació sobre el 
funcionament de l’Ajuntament i els seus comptes. 



8.2. La informació sobre el funcionament de 
l’Ajuntament me resulta compresible.



8.3. Existeixen suficients espais de participació 
ciutadana en relació a la política municipal. 

8.4. Les decisions municipals 
transcendents es prenen de manera 

participada amb la ciutadania. 



8.5. Es desenvolupen suficients mesures per 
promoure la participació de



8.6. Totes les persones de Sencelles poden participar en 
igualtat de condicions en les decisions del municipi .



Hi ha alguna altra qüestió de 
participació i transparència que 
t'agradaria comentar? 



1.La participación del pueblo en general, es muy pobre. La 
administración sólo piensa en 3 edad y menores de 13 años 

2.Es sol escoltar molt més a la gent més gran, supòs que per 
experiència, però calen més reformes per a tots i totes. Si 
es vol aconseguir un poble amb vida s'ha de pensar en 
totes les persones del poble (infants, joves i majors).  

3.Seria bo donar mes opcio a la participacio de la gent gran 
per la seva experiencia i arrels al municipi 

4.mas participacíon de los residentes en las decisiones para 
el futuro del pueblo 

5.La participación no aparece como fórmula principal del 
ayuntamiento. Por ejemplo, esta participación aparece en 
decidim.sencelles.cat pero en la página del ayuntamiento 
no la he localizado. Debería ser accesible también desde la 
página del ayuntamiento y no la he podido localizar. 

6.Quisiera que si una familia no se puede permitir el bono de 
la piscina se le deje a deber ya que por 50 miseros euros 
dejáis unos niños sin poder ir, y es lamentable la actitud de 
la señora Rosa encargada de la piscina cuando se me negó  

7.Agraïr aquest formulari. Moltes gràcies per la iniciativa. 
Esper que tengui bons resultats!  

8.Manca de transparència amb el departament de 
manteniment. Ja he fet vàries instàncies de les que mai es 
reb resposta.  

9.Como no hables catalán... 

10.No, però vull agraït aquest qüestionari.  

11.ando no habla Mallorquín, es muy difícil para participar - 
hay muchas extranjeros que viven aquí, que hablan 
Español, pero no Mallorquín. Yo, por ejemplo, tengo 68 
años, vivo aquí desde 7 años, no puedo estudiar 2 idiomas 
en el mismo tiempo. 

12.No hi ha res d'oci per els joves en el poble 

13.estaria be que uns quants cops a l any es proposesin 
idees per fer a sencelles. Com una nova pista de tennis, 
una petita plaça, un parquing i que la gent tries el que mes 
li agrada i es fes.  

14."L’equip de govern, l’ajuntament, no fa la seva tasca; pasa 
les decisions que ha de prendre al poble. Amb això de 
participacio ciutadana. 

15.Preneu decisions a l,ajuntament i deixauvos de collonades 
i tudar doblers amb això de la participacio. Els ciutadans, 
cada 4 anys triam uns representants perque faceu unes 
tasques; cumpliu amb els vostres deures i no ens faceu 
perdre el temps" 

16.Els pressuposts participatius són una presa de pèl. 

17.I la 2ª edat?



Economia

Economia, ocupació, empreses, comerços, i 
producció d'aliments



5. Economia i ocupació
Objectiu 8. Promoure el 
creixement econòmic 
sostingut, inclusiu i 
sostenible, l’ocupació 
plena i productiva i el 
treball digne per a 
tothom  



8.3 Promoure polítiques orientades al desenvolupament que donin suport a les 
activitats productives, la creació d’ocupació digna, l’emprenedoria, la creativitat 
i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les 
microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d’altres, de 
l’accés a serveis financers.

8.5 Per a 2030, aconseguir l’ocupació plena i productiva i garantir un treball 
digne per a tots els homes i dones, inclosos el jovent i les persones amb 
discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d’igual valor.

8.6 Per a 2020, reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i 
que no cursen estudis ni reben formació.

8.7 Adoptar mesures immediates i eficaces per a erradicar el treball forçat, 
posar fi a les formes modernes d’esclavitud i el tràfic d’éssers humans

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit 
per a totes les persones treballadores, incloses les migrants, en particular les 
dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.

8.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d’un turisme 
sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.



Aturat/da    5,5 %

Treball informal    3,1 %

Empresària/o, cooperativista, autònoma    10,3 %

Treballador/a    41,1 %
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5.1. A Sencelles hi ha més problemes 
per trobar feina que a la resta de l’illa. 
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5.9. A Sencelles, en general, hi 
ha una bona inserció laboral. 
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5.3. La major part de les famílies de 
Sencelles tenen la seva feina fora del 
municipi. 
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5.2. La major part de les famílies de 
Sencelles guanyen prou per viure 
dignament. 
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5.4. A Sencelles hi ha part de la 
població que té una economia de 
subsistència o precària? 

No conec a ningú amb aquesta situació. 
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5.7. La major part del treballs precaris es troben a:

Sector agrari/ramader 

Petits negocis locals 

Sector turístic 

Cures i neteja 

Construcció, manteniment, infraestructures 

0 % 1.500 % 3.000 % 4.500 % 6.000 %

55



5.8. Els programes per a la innovació i/o emprenedoria i 
suport a la petita i mitjana empresa són suficients. 
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Els programes per a la innovació i/o emprenedoria i suport a la petita i mitjana empresa 
NO són suficients. 



2.7. Hi ha alguna altra qüestió sobre 
economia i ocupació que 
t'agradaria comentar? 



1. Alimentació i producció d'aliments

Objectiu 2. Posar fi a la 
fam, assolir la seguretat 
alimentària i la millora 
de la nutrició, i 
promoure l’agricultura 
sostenible 



2.1 Posar fi a la fam i assegurar l’accés de totes les persones, en particular de les 
persones pobres i en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una 
alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l’any.

2.3 Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors/es 
d’aliments de petita escala, en particular les dones, els pobles indígenes, 
agricultors/es familiars, pastors/es i pescadors/es, a través, entre d’altres, d’un 
accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i inputs, 
coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor 
afegit i treball no agrícola.

2.4 Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d’aliments i 
aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmentin la productivitat i la producció, 
contribueixin al manteniment dels ecosistemes, enforteixin la capacitat d’adaptació 
al canvi climàtic, fenòmens meteorològics extrems, sequeres, inundacions i altres 
desastres, i millorin progressivament la qualitat del sòl i la terra.

2.5 Per a 2020, mantenir la diversitat genètica de les llavors, cultius i animals de 
granja i domesticats així com les espècies silvestres connexes, a través, entre 
d’altres, d’una bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes a escala 
nacional, regional i internacional, i promoure l’accés als beneficis que es derivin de 
la utilització dels recursos genètics i coneixements tradicionals, així com la 
distribució justa i equitativa d’aquests, com s’ha convingut internacionalment.



1. Crec important fer pedagogia entre la població pagesa i del pla quan el benestar animal. 
Molts de problemes mediambientals no depenen de l'Ajuntament i això és un problema afegit. 
Per exemple, neteja del torrent o manteniment de la paret seca o edificacions amb interès 
etnològic que s'entan deixant perdre. 

2. Los precios en los comentarios de sencelles son demasiado elevados, debido a esto nos 
vamos preferentemente a hacer las compras a inca . 

3. Pocos productos locales para cocinar. Bastantes perros atados siempre. 

4. Falta protecció animal i més implicació per part de l'ajuntament. Pocs espais per animals.  

5. Es troba poca produccio d'alimentacio ecologica. Els cans, que hi ha moltes families que en 
tenen, no tenen cap espai per estar al seu aire, sense anar fermats 

6. Manca un lloc a on els cans puguin tenir esbarjo sense anar lligats 

7. + producció agro/ramadera sostenible 

8. Muchos perros atados siempre. Cuando hay  mucho viento no se debe pulverizar fungicidas 
ni insecticidas  

9. Trob que a Sencelles no està pendent del bienestar animal, Hi ha moltes estructures que no 
tenen protocolec d' actuació, la majoria d' animals a finques de fora vila están en pesimes 
condiciones i a mes quan avises triguen a contestarte i quasi mai es fa res. Animals fernats, 
animals sense mejar ,sense agua, condicions terribles que no es miren o no es volen veure. 
Molt poca empatía per no dir- ne cap 

10. no mas viñedos (monocultura)con pesticidas matando los pajaros,los insectos,intentar 
resolver el xyllella que nos quita todos los almendros e higueras,zonas agrarias para el cultivo 
de verduras ecologicas, almendros ,algarroba, 

11. trituradora al punto verde generando compost para los residentes.Mas zonas verdes,y.plantas 
en el pueblo.Ampliar el parque infantil,Apagar o bajar el alumbramiento nocturno(ahorro de 
energia y gastos para el pueblo)Patrimonio:respetar la estetica de las casas antiguas quitar 
cables electricos de las fachadas.Plaza peatonal con arboles y bancos de madera no design 
contemporaneo......... 

12. Me xapa el cor que natura park se'n dugui els moixos de carrer quan qualcú es queixa. Fa 
falta posar doblers per programes d'esterilització i control de colònies felines. S'ha de 
finiquitar el contracte amb natura park i donar el control a entitats de protecció animal 

13. Existe poca oferta: pescaderia solo hay una que funciona genial. carniceria no hay, solo 
empaquetado en los supermercados. Los ganaderos de Sencelles no publicitan ni hacen 
ningún esfuerzo en dar a conocer sus productos. Fruta y verdura en el mercado los miércoles 
y sábados hay dos puestos y además en los supermercados hay fruta y verdura de calidad. 
Por tanto, lo más necesario es poder consumir carne de Sencelles, pero no hay un punto de 
información para ello. 

14. Com a qüestió de medi ambient: La xarxa d’aigua s’hauria de millorar. Hi ha moltes fuites i 
molts de litres tudats. La qualitat de l’aigua deixa que desitjar, com a molts de pobles de l’illa.  

15. S ha d crear consciencia dels residus que generam, reduirlos, fer compostatge domestic i 
crear consciencia per no cremar els rostolls i ses restes de poda sino transformarlos en 
biotriturat, que enriqueix la terra, crea estructura, i ajuda a evitar l erosionament que esteim 
patint  

16. 1.16. Falten zones verdes, sembrar arbres i plantes a les places. 

17. Hi ha molts de cans que viven en condicions de maltractament animal (amarrats, sense 
companyia, guardant les finques), sobre tot fora Vila. 

18. No Hi ha forn ni peixeteria al poble, només es pot comprar lo que tenen als supermercats. 

19. Estaria bé que des de l'Ajuntament es facilitàs l'accés a horts urbans pels que no tenim 
possibilitat de comprar una finca 

20. Referente al medio ambiente, la limpieza de caminos de Fora Vila  de restos de e plásticos i 
botellas, también de hierbas. 

21. Los animales, perros, deberían estar todos registrados  y acatar la ordenanza  sobre los 
excrementos, da vergüenza encontrar excrementos delante de la puerta y las esquinas sucias 
de orina. 

22. Els darrers anys ha augmentat moltíssim el monocultiu de la vinya. Les voreres de camins 
estan plenes de fems. Actualment consumesc molts aliments a través del grup de consum, i 
així puc menjar sa i variat. Però per exemple, al municipi no tenim carniceria, i si vols comprar 
carn, has de comprar-la empaquetada al supermercat, amb tota la petjada ecològica que aixó 
comporta, entre altre coses.  

23. No hi ha ajudes per el cultiu local ecològic. Hi ha possibilitats però no és rantable 

24. Continua havent massa residus en certs camins de fora vila. Hi ha punts que pareixen 
abocadors.  

25. Ajudes x castracio de moixets  

26. Me parece que los cazadores no cumplen con las normativas y cazan excesivamente (cerca 
de domicilios; mucho tiempo en un sitio, etc etc) y me rompen mis muros de piedra seca 

27. A Sencelles no tots es carrers es fan nets o es lleven les males herbes, i sovint hi ha 
mascaretes pel terra . 

28. No hay diversidad de pescado en los supermercados, pocos días a la semana, las personas 
que trabajan no pueden comprar pescado por motivos de horario, no hay pescadería ni 
carnicería en el pueblo. En los mercados del sábado hay pocas paradas y poca diversidad. 
También hay mucha basura por los caminos, el punto verde no es accesible para todos los 
ciudadanos del pueblo, hay mucha restricción para dejar trastos. Si queremos que los 
ciudadanos reciclen, se tienen que poner medios y no restricciones 

29. Eliminar de les festes focs artificials 

30. Es continua permetent el maltracte animal a la gent que tota la vida ha obrat així (cadira i 
foravilers) 

31. Inversió en castracions i campanyes de conscienciació per a la cura dels animals. Encara hi 
ha gent que fica cries dins poals d'aigua fins que s'ofeguen, tenen multitud de tortugues mora 
i mediterrania  en jardins, Cans Fermats a finques, etc. Falten espais reals per als animals 
(pipi can tancat) no un parking... I major implicació en la cura de les colònies felines. 

32. Trob del tot necessari que estigui permès l'accés de cans fermats a la terrassa del bar i al 
banc de fusta del recinte esportiu, restringint com és lògic l'accés dels animals al parc infantil, 
a la piscina i als camps de cespa de jocs. 

33. estic en contra de l'industria carnica, per a mi els animals no son objectes, amb tot el 
respecte.  

34. Estaria  bé observar les  finques amb animals domèstics per confirmar que tenen cura d'ells. 

35. Els cans fan les seves necesitats i els seus PROPITARIS no recullen les MERDES i tot esta molt 
groller, tant dins Sencelles com pels voltants. Tambe vull dir que fa empagair la quantitat de 
fems que hi ha per les cunetes, s,hauria de fer netege i una gran campanya de concienciacio. 

36. No s'apliquen les mesures dissuassòries per evitar que qui treu els cans a fer les feines reculli 
els excrements. Per tot arreu n'hi ha, i això ja s'està convertint en un tema de salut pública. No 
hi ha un control eficaç de plagues de rosegadors, escarabats, coloms i tórtores. 

37. Falta de comerços. 

38. S’hauria de potenciar la disponibilitat de productes ecològics i de km 0.



12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin 
vigilar els efectes en el desenvolupament 
sostenible a fi d’aconseguir un turisme 
sostenible que creï llocs de treball i promogui la 
cultura i els productes locals.
12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses 
transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a incorporar informació 
sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.



12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin 
sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats 
nacionals.

12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els 
efectes en el desenvolupament sostenible a fi d’aconseguir un 
turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura 
i els productes locals. ((((EN ECONOMIA))



5.6. Els negocis del municipi relacionats amb el 
turisme promouen la cultura i els productes locals. 

• Hay algunos que 
más o menos, pero 
por lo general no

Molt en desacord (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

Molt de acord (5)

0 % 8 % 15 % 23 % 30 %

Neutral

Disens
En desacord



Sostenibilitat

Aigua, medi ambient, consum, energia



Vida Terrestre
Objectiu 15. Protegir, 
restaurar i promoure l’ús 
sostenible dels ecosistemes 
terrestres, gestionar els 
boscos de manera 
sostenible, combatre la 
desertificació, aturar i 
revertir la degradació del 
sòl, i aturar la pèrdua de la 
biodiversitat .



15.1 Per a 2020, vetllar per la conservació, el restabliment i l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres i els ecosistemes interiors d’aigua 
dolça i els serveis que proporcionen, en particular els boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d’acord amb les 
obligacions marcades pels acords internacionals.

15.2 Per a 2020, promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i 
incrementar substancialment la repoblació forestal i la reforestació a escala mundial.

15.3 Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les terres afectades per la desertificació, 
la sequera i les inundacions, i procurar assolir un món neutral quant a la degradació de les terres.

15.4 Per a 2030, vetllar per la conservació dels ecosistemes muntanyosos, incloent-hi la biodiversitat, a fi de millorar-ne la capacitat de 
proporcionar beneficis essencials per al desenvolupament sostenible.

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i, per a 
2020, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l’extinció.

15.6 Promoure la participació justa i equitativa dels beneficis que es derivin de la utilització de recursos genètics i promoure l’accés 
adequat a aquests recursos, tal com s’ha acordat internacionalment.

15.7 Adoptar mesures urgents per a posar fi a la cacera furtiva i al tràfic d’espècies protegides de flora i fauna, i abordar la demanda i 
l’oferta il·legals de productes silvestres.

15.8 Per a 2020, adoptar mesures per a prevenir la introducció d’espècies exòtiques invasores i reduir-ne de forma significativa els 
efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o erradicar les espècies prioritàries.

15.9 Per a 2020, integrar els valors dels ecosistemes i de la biodiversitat a la planificació nacional i local i als processos de 
desenvolupament, així com a les estratègies i als informes de reducció de la pobresa.

15.a Mobilitzar i augmentar de forma significativa els recursos financers procedents de totes les fonts per tal de conservar i utilitzar de 
forma sostenible la biodiversitat i els ecosistemes.

15.b Mobilitzar un volum apreciable de recursos procedents de totes les fonts i a tots els nivells per a finançar una gestió forestal 
sostenible i proporcionar incentius adequats als països en desenvolupament perquè promoguin aquest tipus de gestió, en particular amb 
vista a la conservació i la reforestació.

15.c Augmentar el suport mundial a la lluita contra la cacera furtiva i el tràfic d’espècies protegides, en particular augmentant la capacitat 
de les comunitats locals per a cercar oportunitats de subsistència sostenible.



15.3. Per a 2030, lluitar contra la desertificació, rehabilitar les 
terres i els sòls degradats, incloses les terres afectades per la 
desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar assolir un 
món neutral quant a la degradació de les terres.

15.5 Emprendre accions urgents i significatives per a reduir la 
degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de 
biodiversitat i, per a 2020, protegir les espècies amenaçades i 
evitar-ne l’extinció.

15.7 Adoptar mesures urgents per a posar fi a la cacera furtiva i 
al tràfic d’espècies protegides de flora i fauna, i abordar la 
demanda i l’oferta il·legals de productes silvestres.



1.6. Les terres cultivables de Sencelles no estan 
afectades per la degradació ambiental.

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



1.7. L’entorn natural (zones sense intervenció humana) de Sencelles no es troba 
en risc (pèrdua de biodiversitat, degradació dels hàbitats naturals, extinció 

d'espècies…). 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



1.8. A Sencelles no hi ha caça furtiva. 
1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 9 % 17 % 26 % 34 %



2.7. Hi ha alguna altra qüestió sobre 
vida terrestre que t'agradaria 
comentar? 



Residus



12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països i 
el lideratge dels països desenvolupats, tenint en compte el grau de desenvolupament i les capacitats dels països en desenvolupament.

12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.

12.3 Per a 2030, reduir a la meitat el malbaratament d’aliments per càpita mundial en la venda al detall i el consum, així com les pèrdues 
d’aliments a les cadenes de producció i distribució, incloses les pèrdues postcollita.

12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de 
conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir-ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi 
de minimitzar-ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i 
reutilització.22

12.6 Encoratjar les empreses, en especial les grans empreses i les empreses transnacionals, a adoptar pràctiques sostenibles i a 
incorporar informació sobre la sostenibilitat en el seu cicle de presentació d’informes.

12.7 Promoure pràctiques de contractació pública que siguin sostenibles, de conformitat amb les polítiques i prioritats nacionals.

12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els 
estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

12.a Ajudar els països en desenvolupament a enfortir la seva capacitat científica i tecnològica a fi d’avançar cap a modalitats de consum i 
producció més sostenibles.

12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d’aconseguir un turisme 
sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.

12.c Racionalitzar els subsidis ineficients als combustibles fòssils que encoratgen el consum antieconòmic, mitjançant l’eliminació de 
les distorsions del mercat d’acord amb les circumstàncies nacionals, també per mitjà d’una reestructuració dels sistemes tributaris i 
l’eliminació gradual dels subsidis perjudicials, quan existeixin, per tal de reflectir-ne l’impacte ambiental, tenint plenament en compte les 
necessitats i condicions específiques dels països en desenvolupament i reduint al mínim els possibles efectes adversos en el seu 
desenvolupament, d’una manera que permeti protegir les persones pobres i les comunitats afectades.



12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels 
recursos naturals.

12.4 Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional 
dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle 
de vida, de conformitat amb els marcs internacionals 
convinguts, i reduir-ne de manera significativa l’alliberament a 
l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar-ne els efectes 
adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

12.5 Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació 
de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, 
reciclatge i reutilització.

12.8 Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món 
tinguin informació i conscienciació pertinents per al 
desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia 
amb la natura.



7.10. A Sencelles es promou de manera eficaç la 
reducció i el reciclatge de residus 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



7.11. Els punts d’aportació de residus existents al 
municipi són suficients 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 8 % 16 % 24 % 32 %



Aigua Neta i Sanejament

Objectiu 6. Garantir la 
disponibilitat i una 
gestió sostenible de 
l’aigua i el sanejament 
per a totes les persones  



6.1 Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu assequible per a totes 
les persones.

6.2 Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a totes les 
persones, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones i 
nenes, així com de les persones en situacions vulnerables.

6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, l’eliminació dels 
abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i productes químics perillosos, la 
reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals sense tractar, i un augment substancial a escala 
mundial del reciclat i de la reutilització en condicions de seguretat.

6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i 
assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a 
l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

6.5 Per a 2030, dur a terme una gestió integrada dels recursos hídrics a tots els nivells, també mitjançant la 
cooperació transfronterera, de la manera que sigui convenient.

6.6 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos boscos, muntanyes, 
aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.

6.a Per a 2030, ampliar la cooperació internacional i el suport ofert als països en desenvolupament per a la 
capacitació en matèria d’activitats i programes relatius a l’aigua i el sanejament, incloent la provisió i 
l’emmagatzematge d’aigua, la dessalinització, l’aprofitament eficient dels recursos hídrics, el tractament 
d’aigües residuals i les tecnologies de reciclatge i reutilització. 

6.b Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l'aigua i el 
sanejament.



6.1 Per a 2030, aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable, a un preu 
assequible per a totes les persones.

6.2 Per a 2030, aconseguir l’accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats 
per a totes les persones, i posar fi a la defecació a l’aire lliure, amb especial atenció a 
les necessitats de les dones i nenes, així com de les persones en situacions 
vulnerables.

6.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l’aigua mitjançant la reducció de la contaminació, 
l’eliminació dels abocaments i la reducció al mínim de la descàrrega de materials i 
productes químics perillosos, la reducció a la meitat del percentatge d’aigües residuals 
sense tractar, i un augment substancial a escala mundial del reciclat i de la reutilització 
en condicions de seguretat.

6.4 Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a 
tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament 
d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el 
nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

6.6 Per a 2020, protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l’aigua, inclosos 
boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs.

6.b Donar suport i enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la 
gestió de l'aigua i el sanejament.



2.1. A Sencelles, el model de distribució d'aigua és 
idoni.

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 8 % 16 % 24 % 32 %



2.2. La qualitat de l'aigua és adequada. 
1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



2.3. Totes les vivendes disposen de sistemes de 
sanejament (wc) adequats

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



2.4. El preu de l'aigua i el sistema de tarifació és 
adequat.

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 7 % 14 % 21 % 28 %



2.5. La majoria de vivendes tenen un bon sistema de 
recollida i aprofitament de l'aigua de pluja.

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



2.6. A Sencelles s'hauria de promoure un us més eficient 
del consum d'aigua, tant a nivell domèstic com agrari.

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 13 % 25 % 38 % 50 %



2.7. Hi ha alguna altra qüestió sobre 
l'aigua que t'agradaria comentar? 



Energia neta i assequible

Objectiu 7. Garantir 
l’accés a una energia 
assequible, segura, 
sostenible i moderna 
per a totes les persones



7.1 Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, 
confiables i moderns.

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia 
renovable en el conjunt de fonts d’energia.

7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

7.a Per a 2030, augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar 
l’accés a la investigació i a les tecnologies energètiques no contaminants, 
incloses les fonts d’energia renovables, l’eficiència energètica i les 
tecnologies de combustibles fòssils avançades i menys contaminants, i 
promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies 
d’energia no contaminant.

7.b Per a 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per tal 
d’oferir serveis d’energia moderns i sostenibles per a tots els països en 
desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats 
insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, 
d’acord amb els programes de suport respectius.



7.1 Per a 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia 
assequibles, confiables i moderns.

7.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge 
d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.

7.3 Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència 
energètica.



7.14. A Sencelles la major part de les vivendes i 
equipaments municipals funcionen amb energia renovable 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 13 % 25 % 38 % 50 %



Acció climática

Objectiu 13. Adoptar 
mesures urgents per a 
combatre el canvi 
climàtic i els efectes 
d’aquest 



13.1 Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats 
amb el clima i els desastres naturals a tots els països.

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les 
estratègies i els plans nacionals.

13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i 
institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a 
aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

13.a Complir el compromís dels països desenvolupats que són part de la 
Convenció marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic d’assolir, 
l’any 2020, l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars 
anuals, procedents del conjunt de les fonts, a fi d’atendre les necessitats 
dels països en desenvolupament respecte de l’adopció de mesures 
concretes de mitigació i la transparència en l’aplicació, i posar en ple 
funcionament el Fons verd per al clima capitalitzant-lo com més aviat millor.

13.b Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat de planificació i 
gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i 
als petits estats insulars en desenvolupament, centrats concretament en les 
dones, persones joves i comunitats locals i marginades.



13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en 
les polítiques, les estratègies i els plans nacionals.

13.3 Millorar l’educació, la conscienciació i la 
capacitat humana i institucional en relació amb la 
mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la 
reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

13.b Promoure mecanismes per a augmentar la 
capacitat de planificació i gestió eficaces en relació 
amb el canvi climàtic als països menys avançats i als 
petits estats insulars en desenvolupament, centrats 
concretament en les dones, persones joves i 
comunitats locals i marginades.

Metes totals



7.12. A Sencelles són 
necessaris més 
programes i iniciatives 
per a promoure 
l'adaptació del municipi 
al canvi climàtic.

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



7.13. Els veïns i veïnes 
de Sencelles estan 
sensibilitzats/es sobre la 
importància de contribuir 
a la reducció dels efectes 
del canvi climàtic

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 13 % 25 % 38 % 50 %



Salut & educació

Vida salutable, benestar, educació, formació continua



Educació de qualitat
Objectiu 4. Garantir una 
educació inclusiva, 
equitativa i de qualitat i 
promoure oportunitats 
d’aprenentatge durant 
tota la vida per a 
tothom.



4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i secundari, que ha de 
ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i eficaços.

4.2 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament en la primera 
infantesa, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a l’ensenyament primari.

4.3 Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, 
professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències 
necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball digne i l’emprenedoria.

4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat a les persones 
vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i nenes en situacions de 
vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

4.6 Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com dones, tinguin 
competències de lectura, escriptura i aritmètica.

4.7 Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el 
desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció 
d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no-violència, la 
ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

4.a Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les persones dis-
capacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d’aprenentatge segurs, no violents, 
inclusius i eficaços per a totes les persones.

4.b Per a 2020, augmentar substancialment a escala mundial el nombre de beques disponibles per als països en 
desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països 
d’Àfrica, perquè els seus estudiants puguin matricular-se en programes d’estudis superiors, inclosos programes de 
formació professional i programes tècnics, científics, d’enginyeria i de tecnologies de la informació i la comunicació, a 
països desenvolupats i a països en desenvolupament.

4.c Per a 2030, augmentar substancialment l’oferta de mestres qualificats mitjançant, entre d’altres, la cooperació 
internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i 
als petits estats insulars en desenvolupament.

ODS 4: Educació de qualitat. Fites



4.1 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens acabin els cicles de l’ensenyament primari i 
secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i ha de produir resultats escolars pertinents i 
eficaços.

4.2 Per a 2030, vetllar perquè totes les nenes i nens tinguin accés a serveis d’atenció i desenvolupament 
en la primera infantesa, i a un ensenyament preescolar de qualitat, a fi que estiguin preparats per a 
l’ensenyament primari.

4.3 Per a 2030, assegurar l’accés en condicions d’igualtat per a tots els homes i dones a una formació 
tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l’ensenyament universitari.

4.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les 
competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l’ocupació, el treball 
digne i l’emprenedoria.

4.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l’educació i garantir l’accés en condicions d’igualtat 
a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els nens i 
nenes en situacions de vulnerabilitat, a tots els nivells de l’ensenyament i la formació professional.

4.6 Per a 2030, garantir que tot el jovent i almenys una proporció substancial d’adults, tant homes com 
dones, tinguin competències de lectura, escriptura i aritmètica.

4.7 Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a 
promoure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament 
sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció 
d’una cultura de pau i no-violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la 
contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

4.a Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les 
persones discapacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d’aprenentatge 
segurs, no violents, inclusius i eficaços per a totes les persones.



4.1. Els centres educatius de Sencelles disposen dels equipaments 
i personal necessaris per facilitar una educació de qualitat. 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 13 % 25 % 38 % 50 %



4.2. El transport escolar que s'ofereix respon a les 
necessitats d'infants i joves. 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



4.3. Les opcions de trajectes de transport per arribar als centres 
educatius que es troben fora del municipi son adequats. 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



4.4. Els i les joves de Sencelles tenen accés a una 
àmplia oferta formativa postobligatòria

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



4.5. A Sencelles es pot considerar alt el nombre de joves i adults que tenen les 
competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir 

a l'ocupació, el treball decent i l'emprenedoria. 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



Més qüestions sobre educació
• Se m’ocorren un parell de coses: 

• > estils de vida saludable 

• > sostenibilitat 

• > educació per a la pau 

• > addiccions (en la següent) 

• > salut sexual (en la següent) 

• > salut mental (en la següent) 

• català (està en convivència) 

• consum responsable!



Hi ha alguna altra qüestió sobre 
educació i formació que t’agradaria 
comentar ? 



Salut i benestar
Objectiu 4. Garantir una 
educació inclusiva, 
equitativa i de qualitat i 
promoure oportunitats 
d’aprenentatge durant 
tota la vida per a 
tothom.



3.1 Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius.

3.2 Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i dels menors de 5 anys, aconseguint que tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal 
almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat dels menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.

3.3 Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i les malalties tropicals desateses, i combatre l’hepatitis, les malalties 
transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.

3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la salut 
mental i el benestar.

3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies addictives, inclosos l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu d’alcohol.

3.6 Per a 2020, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions causats per accidents de trànsit.

3.7 Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i educació, així 
com la integració de la salut reproductiva a les estratègies i els programes nacionals.

3.8 Assolir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l’accés a serveis de salut essencials de qualitat i 
l’accés a medicaments i vacunes segurs, eficaços, assequibles i de qualitat per a totes les persones.

3.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causats per productes químics perillosos i la pol·lució de l’aire, l’aigua i el sòl.

3.a Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conveni marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac.

3.b Donar suport a les activitats d’investigació i desenvolupament de vacunes i medicaments per a les malalties transmissibles i no transmissibles 
que afecten primordialment països en desenvolupament, i facilitar l’accés a medicaments i a vacunes essencials assequibles de conformitat amb la 
Declaració de Doha relativa a l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relacionats amb el comerç (ADPIC) i la salut pública, en 
la qual s’afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l’ADPIC pel que fa a la flexibilitat per a protegir la 
salut pública, i en particular, proporcionar accés a medicaments per a totes les persones.

3.c Incrementar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als 
països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i als petits estats insulars en desenvolupament.

3.d Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d’alerta primerenca, reducció de riscos i gestió 
dels riscos per a la salut nacional i mundial.



3.3 Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i 
les malalties tropicals desateses, i combatre l’hepatitis, les malalties 
transmeses per l’aigua i altres malalties transmissibles.

3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no 
transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, i promoure la 
salut mental i el benestar.

3.5 Enfortir la prevenció i el tractament de l’abús de substàncies 
addictives, inclosos l’ús indegut d’estupefaents i el consum nociu 
d’alcohol.

3.6 Per a 2020, reduir a la meitat el nombre mundial de morts i lesions 
causats per accidents de trànsit.

3.7 Per a 2030, garantir l’accés universal als serveis de salut sexual i 
reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i 
educació, així com la integració de la salut reproductiva a les 
estratègies i els programes nacionals.

3.a Enfortir a tots els països, segons escaigui, l’aplicació del Conveni 
marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac.



3.1. Sencelles disposa dels equipaments de salut 
necessaris per atendre adequadament la població.

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



1.2. L’atenció sanitària que es dona a Sencelles és 
suficient

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



1.3. A Sencelles es pot considerar que hi ha bona salut 
mental i benestar psicològic de totes les persones. 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



1.4. A Sencelles és necessari prevenir i tractar l'abús 
de substàncies addictives (alcohol, estupefaents...) 

• Quines?

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



1.5. A Sencelles es pot considerar que totes les persones 
disposen de suficient educació sexual i reproductiva. 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



Hi ha alguna altra qüestió de salut 
que t'agradaria comentar? 



Consum i produccio responsables

Objectiu 12. Garantir 
modalitats de consum i 
producció sostenibles



12.8 Per a 2030, assegurar que les 
persones de tot el món tinguin 
informació i conscienciació pertinents 
per al desenvolupament i els estils de 
vida sostenibles, en harmonia amb la 
natura.



Municipi

Entorn urbà, habitatge, infraestructures, energia, serveis



11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar 
els barris marginals.

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a totes les 
persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, amb especial atenció a les 
necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb discapacitat i persones grans.

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera 
participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

11.5 Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres, inclosos els relacionats amb l’aigua, i 
de persones afectades per aquests, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques directes causades per desastres 
relacionades amb el producte interior brut mundial, fent un èmfasi especial en la protecció de les persones pobres i de les 
persones en situacions de vulnerabilitat.

11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l’aire, així com 
a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a 
les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals enfortint la 
planificació del desenvolupament nacional i regional.

11.b Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i posen en marxa 
polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació a 
aquest, així com la resiliència davant dels desastres, i desenvolupar i posar en pràctica una gestió integral dels riscos de 
desastre a tots els nivells, d’acord amb el Marc de Sendai per a la reducció del risc de desastres 2015-2030.

11.c Proporcionar suport als països menys avançats, incloent una assistència financera i tècnica, perquè puguin construir 
edificis sostenibles i resilients utilitzant materials locals.

Ámbito supramunicipal



11.1 Per a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i 
assequibles, i millorar els barris marginals.

11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a 
totes les persones, i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l’ampliació del transport públic, amb 
especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, dones, nenes, nens, persones amb 
discapacitat i persones grans.

11.3 Per a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de 
manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els països.

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural del món.

11.5 Per a 2030, reduir de forma significativa el nombre de morts causades per desastres, inclosos els relacio-
nats amb l’aigua, i de persones afectades per aquests, i reduir substancialment les pèrdues econòmiques 
directes causades per desastres relacionades amb el producte interior brut mundial, fent un èmfasi especial en 
la protecció de les persones pobres i de les persones en situacions de vulnerabilitat.

11.6 Per a 2030, reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de 
l’aire, així com a la gestió dels residus municipals i d’altre tipus.

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en 
particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i 
rurals enfortint la planificació del desenvolupament nacional i regional.

11.b Per a 2020, augmentar substancialment el nombre de ciutats i assentaments humans que adopten i posen 
en marxa polítiques i plans integrats per promoure la inclusió, l’ús eficient dels recursos, la mitigació del canvi 
climàtic i l’adaptació a aquest, així com la resiliència davant dels desastres, i desenvolupar i posar en pràctica 
una gestió integral dels riscos de desastre a tots els nivells, d’acord amb el Marc de Sendai per a la reducció del 
risc de desastres 2015-2030.



6.9. Les persones amb discapacitat física no tenen cap tipus 
de dificultat per viure i moure’s per Sencelles. 

6.10. Les persones amb discapacitat i/o 
problemes de mobilitat són suficientment 
tingudes en compte a Sencelles. 



7.1. A Sencelles no hi ha 
dificultats per accedir a 

una vivenda digna. 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

7.4. A Sencelles hi ha 

suficients vivendes de 

lloguer. 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %



1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 %

7.3. A Sencelles no hi ha zones que es 
podrien considerar marginals. 



7.2. A Sencelles no hi ha moltes 
vivendes deshabitades.  

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 8 % 16 % 24 % 32 %



7.5. Sencelles disposa de suficients 
zones verdes accessibles per a totes 

les persones del municipi. 

1 (1)

2 (2)

3 (3)

4 (4)

5 (5)

0 % 13 % 25 % 38 % 50 %



7.6. Els parcs infantils de Sencelles.  

Són suficients per a la població infantil del municipi (SQ01)

Disposen d’espai suficient per acollir els jocs de la població infantil del municipi (SQ02)

Disposen d’equipaments adequats a les necessitats dels infants (SQ03)

Estan en les condicions adequades pel seu ús (SQ04)

Tenen un manteniment adequat (SQ05)

Estan ben ubicats (SQ06)

0 45 90 135 180

Si No / sin respuesta



7.7. L’espai públic (places i carrers) 

Disposa d’un enllumenat adequat (SQ01)

Promou la relació/trobada entre els veïns i veïnes del municipi (SQ02)

Està adaptat a les necessitats de les persones amb discapacitat física (SQ03)

Està adaptat a les necessitats de les persones grans (SQ04)

Està adaptat a les necessitat dels infants (SQ05)

Són espais segurs (SQ06)

Disposa de suficient aparcaments pels veïns i veïnes (SQ07)

0 45 90 135 180

Si No / sin respuesta



7.8. A Sencelles el transport públic 

Té una freqüència adequada a les necessitats de les veïnes i veïns (SQ01)

Té un preu assequible per a totes les persones (SQ02)

Té rutes adequades (parades suficients) (SQ03)

Té una infraestructura adecuada (SQ04)

És segur (parades, vehicles…) (SQ05)

0 45 90 135 180

Si No/ sin respuesta



On realitzes la teva ocupació 
principal? 

11 %

14 %

32 %

43 %
Palma 
Terme municipal de Sencelles 
Altres poblacions del pla 
Inca 



7.9. A Sencelles es promou el 
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7.10. A Sencelles es promou de 
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Comentaris Apartat 7. Habitatge i entorn urbà de Sencelles.

En negreta els comentaris relacionats amb aquesta reunió. Les 
qüestions relacionades amb la gestió d'escombraries es van tractar en 
la reunió de sostenibilitat.



1. El pueblo no está limpio. No se vé a la policia haciendo rondas. Las calles principales tienen una acera ridícula. Da risa Q el 
autobús escolar tenga Q entrar en dirección prohibida por una calle principal y se quede el tráfico parado Les zones rurals ( cas 
canar, carretera vella de sineu, etc) queden molt enfora dels punts verds. Us heu plantejat algun petit punt verd, per aquella zona? Seria 
interessant per a les persones que vivim aquí. Haver de travessar tot sencelles, o arribar a biniali per tirar el fems, no ajuda a que la gent 
recicli… o potser jo no estic ben informada i n’hi ha més! Més que una crítica, és una proposta si no és així!

2. "Els parcs infantils s'han quedat vells.
3. La major part de les aceres no són adequades per anar amb el cotxet infantil ja que vibren constantment, o bé, són estretes i s'ha 

de passejar per l'asfalt."
4. "A Sencelles viure foravila, especialment a la nostra zona és viure abandonats de qualsevol facilitat de serveis.Es fa molta feina 

vers la gestió de residus però fer tan difícil tirar segons quins voluminosos o residus, no és una bona estratègia per mantenir el municipi 
net. No es recolza de forma suficient als veïnats que optam per les energies renovables.L'Ajuntament hauria de tenir més en 
compte als foravilers "

5. "El parking cerca del Molico es terrible para los mayores.no hay quien suba la cuestecita.Los caminos necesitan repasar"
6. No hi ha vivendes de lloguer que s'adaptin a les necesitats dels joves sencellers. Esteim traient defora els joves del poble
7. Els espais infantils i juvenils, parcs, places  o espais verds son insuficients per no dir pràcticament inexistents i els pocs que hi 

ha estan en mal estat.
8. No és pot caminar pel  principi del carrer sor Francinaina,  és un perill, asseres molt estretes i en alguns trams no es pot caminar 

per damunt, i una gran densitat de circulació de cotxes,  i moltes vegades  amb excés de velocitat.
9. En Senselles no se construyen viviendas d protección oficial des de hace mucho tiempo. Y la gestión d el punto verde horrible para 

los que vivimos en fora vila
10.No he pogut marcar res dels parcs infantils perquè ni és suficient, ni adequat, ni esta correctament cuidant. Són molts infants i 

pocs espais, 
11. Cal dissenyar espais per a retrobades de gent, espais per a tots, carrers/places/bars per fer vida de poble. Calen més freqüències 

de les parades dels busos. Sé que és costós, però calen millores per acollir a la gent i que sigui un lloc agradós. Hi ha un 
sobredimensionament del cotxe que obstaculitza la convivencia al carrer i es un factor a favor del canvi climatic" La Plaça Nova 
sempre està plena de fems. Hi manquen arbres i zones verdes.

12. ("Vivenda" és incorrecte, el mot correcte en català és habitatge)." 
13.Un camp de futbol!!!!
14.Si, hace falta una plaza donde la gente se reúna y se vea vida en el pueblo. Los puntos de reu ión están dispersos y da la 

sensación de un pueblo dormitorio. Nos gustaría q el parking del ayuntamiento fuera peatonal y verde.
15.La actual política respecte als residus no és eficient i, al menys a fora vila,  dificulta de manera considerable la vida dels residents. 
16."El cotxe esta sobredimenssionat i, a mes de la contaminacio, dificulta la relacio entre les persones al carrer. S'afavorit 

l'utilitzacio del cotxe amb l'establiment de molts punts d'aparcament gratuit, pero no es promou l'utilitzacio de la bicicleta, vom ja 
ocorre als llocs amb mentalitat mes avançada"

17."Falta adecentar caminos para pasear o ir en bici sin peligro
18.Falta un parc para perros,no un pipican,para juntarse, relacionarse los propietarios"
19.respetar el patrimonio arquitectonico(cal ,piedra , pared seca )de las casas y calles No permitir reformas de fachadas al estilo 

contemporaneo o de otra provincia La belleza del entorno es el futuro del pueblo
20."Hi ha una mancança important d'espais i parcs infantils
21.Fan molta falta taulons informatius. L’enllumenat nocturn és massa fort i molesta per dormir a l'estiu quan es tenen les finestres 

obertes
22.Es Una pena que no es puguin reutilitzar els voluminosos en bon estat que es tiren al punt verd" Recordar que la mayoría es gente 

mayor y no es consciente del cambio climático.  
23.Robo legal cobrando las bolsas rojas de basura. Deberían fomentar el reciclaje permitiendo a los habitantes del pueblo llevarse lo que 

deseen del Punt verd ya que igual se va a tirar, si les interesase el reciclaje claro.  
24."De la referent a espais infantils cap afirmació ens representa, pens. Hi ha poca proposta motriu…és molt insuficient. Cal 

inversió. El parc del poliesportiu per exemple és per nins fins a 6 anys, trob. No hi ha propostes motrius atractives per les nines i 
nins de 6 a 12 anys, per exemple. Falten llocs ajardinats, també. Espais verds.  Així com tampoc el referit a espais públics. Pens 
que el manteniment deixa que desitjar. Amb l’equip de la brigada que tenim tan nombrós hauríem de tenir uns espais més 
cuidats, ajardinats i nets. "

25.Les preguntes em pareixen tendencióses, no hi ha opcións en negatiu, només pots valorar en positiu. Per tant el resultat sempre 
sortirà que tot funciona maravellosament. 

26.Falta de parques y plazas donde juntarse niños y vecinos. Per la part foránea as tira residuos as molt incómodo va da anar a nas punt 
verd. Y ya ca pagam mes ca a nal poblé podrían posar un contenedor mes aprop.

27.La conversió en zona de vianants de la Plaça de Sencelles i la construcció de la variant que tregui el tràfic pesat dels carrers 
principals del poble és una necessitat urgent "Debe haber una política estricta y constante sobre sobre la recogida de 
excrementos y orines de los perros por la calle. Los propietarios campan a sus anchas pues la vigilancia es nula al igual que la 
impunidad; más vigilancia y multas en caso de no cumplir el ordenamiento. Podría crearse un espacio determinado para ellos, 
un parque can, en el cual cada uno debe recoger los excrementos, dejarlo limpio."

28."Es molt dificil poder accedir a una vivenda digne a un preu raonable en aquest municipi, fins i tot per a famílies que no tenen 
massa dificultats econòmiques. En el nostre cas,  després de viure de lloguer a Sencelles durant uns 7 anys i sentir-mos part de 
sencelles, haurem de marxar a un altre municipi davant la impossibilitat de poder adquirir en propietat una vivenda a un preu 
raonable. Fan falta polítiques valentes amb matèria d'habitatge. També hi ha moltes vivendes buides, sense llogar ni viurer-hi 
ningu. Moltes d'elles molt degradades. Més d'una persona del poble m'ha dit que prefereixen que les cases caiguin a trosos 
abans que malvendre. Què entemen per malvendre? És un tema molt complexe, i molt greu per a les generacions que intentam 
tenir una vida digne i independent"

29.Falta de parques adecuados y verdes para los niños, no hay plazas públicas que promuevan el encuentro y socialización 
30.No pienso pagar ni una bolsa roja, estamos hartos de chorizos. Y encima los del Punt verd son unos maleducados y las cosas que igual 

van a acabar en la basura ni dejan que las lleves, que poca vergüenza tanto que decir de reciclar, pura hipocresía para chupar del bote 
los cuatro tontos de siempre  

31.El parc infantil és insuficient i amb males condicions. Hi ha pocs espais de trabada entre persones, falta una plaça i més 
activitats culturals

32."Primero de todo, una de mis propuestas es que la calle Caritat esta en muy mal estado ( asfalto y solo se pasa 1 o 2 veces al 
año a minimamente quitar la cantidad de hierbas que aparecen y a barrer)Es una calle que se tiene muy descuidada y es una 

lastima ya que la mayoria de personas que vienen de visita al convento o bien dejan el coche en esta calle o bien pasean por ella 
ya que parece que al final es una calle que tiene salida a otro lugar, aunque no sea asi. Años atras las personas de la residencia 
se acercaban al fondo de la calle a pasear un poquito, ahora ya no….Des de mi punto de vista podria ser una calle muy bonita 
para poner adoquines y alguno zona verde. 

33. Referente a los parques infantiles, deberia haber mas (mi propuesta es en la Plaza de Ca’n Coques). Y sobretodo que estuvieran 
muy bien cuidados. El de al lado del polideportivo esta muy mal"

34. Si necessitam busties a fora vila, contenidors per la basura o qualcu que recolli la borras basura, no es just hacer de gastar benzina pero 
dur la basura a un puesto.enllumenat Millor ,civilitzar la vida a dirá vila, també som tide Sencelles. 

35. Lo del punto verde y las bolsitas rojas es demencial. Muchos vecinos tenemos que llevarnos la basura a Palma 
36. "Fan falta espais verds, jardins, més arbres i vegetació, sobretot a places. 
37. Zones tranquil.les per a passejar i gaudir amb aire net."
38. El acceso a los puntos verdes es insuficiente, para poder reciclar se deben dar facilidades, no es normal que una vez por semana pase 

la recogida de plástico y se tengan que almacenar en casa 
39. Si…les afirmacions referides a espais públics i a espais infantils no representen en cap cas la situació de Sencelles. Aquí hi ha 

molt per millorar. Anam molt enrere. 
40. Fa falta un cap de futbol mes gran
41. No hay zonas verdes para los niños y el parque infantil está anticuado y deteriorado.
42. La descripció de parcs infantils es totalment contrària al que descriu: no disposa d enlluament adequat, no estan en condicions 

ni adaptats als infants, estan mal ubicats. Tenim prou zones on fer un parc infantil i zones per animals, lloc amb arbres i algunes 
taules. Som moltes famílies que necessitem punts de trobada per jugar, xerrar i fer poble . Els altres espais públics no estan 
adaptats a persones amb discapacitats ni carrets de nadons. Heu vist com s ha de moure una persona amb cadira de rodes pel 
poble? Es molt complicat!

43. Necessitam més parcs infantils i que realment siguin inclusius i accesibles.
44. Manca habitatges per poder llogar i els preus molts elevats están..
45. "L'únic parc infantil de Sencelles està en molt males condicions. Tant el tobogan com els engronxadors estan en condicions 

precàries. No es fa un manteniment adequat. Al poble falta una zona verda amb arbres que donin ombra suficient durant l'època 
estival i delimitada on els infants puguin corre, jugar i anar en bicicleta i la gent major pugui trobar-se de forma segura.

46. Els carrers no estan suficientment preparats per als vianants amb discapacitats o limitacions motores. Una proposta per als 
carrers estrets seria anivellar les aceres amb la resta del carrer perquè es pugui caminar sense desnivells i en tot cas delimitar 
les zones amb pilons o marques vials amb relleu.

47. Al poble hi ha molta gent que feim feina a quilòmetres i no necessàriament és a Palma, per tant ens veim obligats a tenir un 
vehicle particular per persona treballadora. Palma és molt gran i en el meu cas, poder accedir al meu lloc de feina amb transport 
públic em suposa més de tres transbords i unes dues hores d'anar i dues hores de tornar que fan un total de més de tres hores a 
dins un transport públic. Per aquest mateix motiu, s'hauria de tenir en compte que, desgraciadament, el transport públic no està 
a l'abast de tothom i que encara que no ens agradi, hi ha gent que hem de menester disposar d'un vehícle. Per això trobo que 
s'ha de tenir en compte que hi hagi suficients places d'aparcament i que no es vegin afectades o limitades per activitats 
esportives alienes al poble."

48. Biniali hauria de tornar a tenir es parc que ara esta tancat i les equipacions esportives. 
49. El parc infantil de Sencelles és petit i els equipaments son insuficients pel nombre d’infants que hi passen els decapvespres. 

Proposaria que es fes un projecte de canvi del parc i que els infants i families usuaries tenguin veu en la seva elaboració
50. El parc infantil es insuficient pels infants del poble
51. hauria de haver mes zones verdes i un vial de circumvalacio perque no pasesin els cotxes per dins el poble. 
52. "La netetge del poble (carrers) es molt dolenta, MERDES DE CA, i FEMS (llaunes i envoltoris) per tot. Fa falta sensibilitzacio, si 

fos el cas, multes (i no basta dir ho, s’han de posar i a ferir, si no aixì, sen enriven"
53. "Totes les respostes a les preguntes relacionades amb els parcs infantils les marcaria però en negatiu, posant un NO. Tan sols L 

ubicació del parc del poli si que es adequat, però res més. I als carrers, les voreres són insuficients per anar una mare i un fill 
agafat de la mà, un dels dos a d'anar per el carrer, no poden estar un vore l'altre, tan sols la. Vorera que hi ha de l'aprop al poli és 
suficientment ample, d'igual manera passa amb les persones amb caminadors, cadires de rodes, cotxets,... Ja que a més moltes 
cases tenen escalons que surten i això fa que hagis de baixar de la vorera per invadir el carrer i molts de conductors 
SENCELLERS són exageradament irrespetuosos. " 

54. Crec que sa necesitaria un altre parc infantil o espai verd pels nins i reunions de familias i tambe acondicionar es terreno de es 
parking de es molico per els vehicles. Massa pegues per portar residus al punt verd, hi ha fems escampat per camins i finques, 
cada dia més

55. El transport públic que passava per Ruberts en direcció cap a Palma, vigent durant pràcticament tot el segle xx, ha desaparegut 
aquests darrers tres anys... fins fa res, al manco, podíem anar fins al pou de Judí on hi havia una parada. Ara, en aquest temps 
en què s'omplen la boca de l'era del transport públic només podreu arribar a Ruberts amb vehicle propi O taxi. Lamentable.

56. "Sembla mentida que en aquest apartat hi hagi tantes preguntes de cara a la galeria i poc rigor i profunditat i no es doni lloc a 
tractar adequadament un dels problemes més greus del nucli urbà de Sencelles: L'excés de trànsit i renou. L'increment de 
vehicles que transiten el nucli bé sigui per fer una voltera per anar d'una banda a l'altra o el més greu, la ingent quantitat de 
vehicles que travessen el municipi. Cal una ronda de circunval·lació ja i deixar-nos de berbes. és un tema obert des de fa 20 anys 
i els posicionaments que s'han anat fent per part dels diversos equips de govern sempre han estat decebedors.  Per altra banda 
el renou dels vehicles pesants passant per damunt dels botadors és insuportable, apart de la quantitat de gent jove amb tubs 
d'escapament il·legals i en aquest cas poca actuació s'hi veu per aturar-ho."

57. Els parcs infantiles i espais publics tendrien que esta en molt mes bones condicions "Sobre la pregunta dels parcs infantils de 
Sencelles, he trobat a faltar sentències negatives. Segons la meva opinió, els parcs infantils de Sencelles: - No són suficients per 
a la població infantil del municipi.- No disposen d'espai suficient per acollir els jocs de la població infantil del municipi.- No estan 
ben ubicats  

58. Igualment l'espai públic no està adaptat a les necessitats dels infants (impossible anar amb carrito sense evitar la multitud de 
tràfic). És un perill per als nins. No és segur. S'hauria de desviar el tràfic, només permetre residents, etc.Els aparcaments és un 
problema a Sencelles. A més de la falta d'aparcaments públics, darrerament els veïnats sol·liciten gual per tal de tenir un 
aparcament privat, tot i que aquesta normativa municipal sembla anar en contra de normativa de major rang (un gual en cap cas 
és un aparcament privat)"

59. conservar al maximo las fachadas de las las casas antiguas



1.1. Molts de problemes mediambientals no depenen de l'Ajuntament i això és un problema afegit. 
Per exemple, neteja del torrent o manteniment de la paret seca o edificacions amb interès 
etnològic que s'entan deixant perdre. 

1.3. Falta protecció animal i més implicació per part de l'ajuntament. Pocs espais per animals.  

1.4. Es troba poca produccio d'alimentacio ecologica. Els cans, que hi ha moltes families que en 
tenen, no tenen cap espai per estar al seu aire, sense anar fermats 

1.5. Manca un lloc a on els cans puguin tenir esbarjo sense anar lligats 

1.7. Muchos perros atados siempre. Cuando hay  mucho viento no se debe pulverizar fungicidas 
ni insecticidas  

1.10 Mas zonas verdes,y.plantas en el pueblo.Ampliar el parque infantil,Apagar o bajar el 
alumbramiento nocturno(ahorro de energia y gastos para el pueblo)Patrimonio:respetar la estetica 

de las casas antiguas quitar cables electricos de las fachadas.Plaza peatonal con arboles y 
bancos de madera no design contemporaneo.........

n zones verdes, sembrar arbres i plantes a les places. 

1.18. Estaria bé que des de l'Ajuntament es facilitàs l'accés a horts urbans pels que no tenim 
possibilitat de comprar una finca 

1.19. Referente al medio ambiente, la limpieza de caminos de Fora Vila  de restos de e plásticos i 
botellas, también de hierbas. 

1.30. Inversió en castracions i campanyes de conscienciació per a la cura dels animals. Encara hi 
ha gent que fica cries dins poals d'aigua fins que s'ofeguen, tenen multitud de tortugues mora i 
mediterrania  en jardins, Cans Fermats a finques, etc. Falten espais reals per als animals (pipi can 
tancat) no un parking... I major implicació en la cura de les colònies felines.

Comentaris que vénen de l'apartat 1 de l'enquesta: 1. Alimentació, 
producció d'aliments, benestar animal i medi ambient.
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