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IN/SOSTENIBLE

EL CAMÍ CAP A LA SOSTENIBILITAT

AMB AQUESTA
CAMPANYA VOLEM
donar a conèixer i sensibilitzar a la població valenciana sobre
què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i
de la importància de la seua participació per a aconseguir-los.
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CAMÍ CAP A LA SOSTENIBILITAT

OBJECTIU
DE LA CAMPANYA
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Territorialitzar els ODS en els municipis socis del Fons Valencià per la
Solidaritat acostant-los a la població a través de la sensibilització, la
documentació i l’apoderament.

QUÈ SÓN ELS OBJECTIUS
DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE?
El 25 de setembre de 2015, els líders mundials
van adoptar un conjunt d’objectius globals per
a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a totes les persones
com a part d’una nova agenda de desenvolupament sostenible. Cada objectiu té metes
específiques que han d’aconseguir-se en els
pròxims 15 anys.
Amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible es pretén reprendre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i obtindre el que
amb ells no es va aconseguir. Els ODS aspiren
a esborrar del mapa la pobresa extrema i fer
del món un lloc més equitatiu per al 2030.
Amb els ODS es pretén fer realitat els drets
humans de totes les persones i aconseguir la
igualtat entre els gèneres i l’apoderament de
totes les dones i xiquetes. Els nous objectius,
que consisteixen en una agenda de sostenibilitat més àmplia, busquen completar allò que
els ODM no van aconseguir. Van molt més lluny
per abordar les causes de fons de la pobresa i
la desigualtat, així com la necessitat universal
d’un desenvolupament que beneficie a totes

les persones. Aquesta ambiciosa agenda es
proposa acabar amb la pobresa d’ací a 2030 i
promoure una prosperitat econòmica compartida, el desenvolupament social i la protecció
ambiental per a tots els països.
La nova agenda consisteix en un pla d’acció per a
les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el
treball conjunt. Haurà d’impulsar societats pacífiques, justes i inclusives i exigirà la participació de tots els països, de
les parts interessades
i d’altres individus.
Els objectius i
les metes són de
caràcter integrat i
indivisible i conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible:
econòmica, social i ambiental.
Per aconseguir aquestes metes, tot el
món ha de fer la seua part: els governs, el
sector privat i la societat civil.
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OBJECTIU 12
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GARANTIR MODALITATS
DE PRODUCCIÓ I CONSUM
SOSTENIBLES
A través d’aquest objectiu es persegueix garantir
modalitats de consum i producció sostenibles.
Per a mantenir el ritme de consum actual,
necessitarem quasi l’equivalent a tres planetes,
per la qual cosa hem de canviar la nostra
modalitat tant de consum com de producció.

ACTIVITATS DE
LA CAMPANYA
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Exposició “In/Sostenible”
Un camí cap a la sostenibilitat
Activitat didàctica i de sensibilització
“Sóc conscient de quin consum faig”
Activitat lúdica i de sensibilització
“Vamos a buscar un tesoro” © 2018 Janosch film & medien
AG, Berlin
Realització de 3 cursos formatius relacionats amb els ODS
Elaboració de materials de sensibilització per a públic en
general, primària i secundària:
•
•
•

Quaderns pedagògics “El meu món, el meu consum” l
Quaderns pedagògics “El meu món, el meu consum” ll
Còmic

Realització d’una jornada final del projecte
Realització d’una minigira de la contrapart del Sud
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"Senyalització de rutes turístiques, dins del projecte d'enfortiment turístic de la Mancomunidad del Pueblo Cañari (Equador)".

TEMPORALITZACIÓ DE LA
CAMPANYA
Les activitats del projecte es desenvoluparan
entre els mesos d’abril i novembre del 2018:
•

L’ exposició estarà en cada municipi una setmana i es farà una activitat
didàctica complementària.

•

L'activitat lúdica es podrà incloure en la mateixa setmana en la qual es
desenvoluparan les dues activitats anteriors o es podrà tindre l’opció de ser
organitzada en altres dates, en funció de les necessitats del municipi i la
disponibilitat del desenvolupament del projecte.

•

Els cursos formatius tindran lloc entre els mesos de juny i octubre del 2018.

•

La jornada final, inclosa en les hores formació, està prevista per al mes
d’octubre del 2018.

•

La minigira de la contrapart del Sud coincidirà amb el desenvolupament de
la jornada final per a poder participar en la mateixa.

•

Les dates de les activitats seran acordades entre el personal tècnic i el/la regidor/a representant del Fons Valencià en cada municipi i el personal tècnic
del Fons Valencià.
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CONTINGUTS DE LA
CAMPANYA
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A continuació es presentaran les activitats que formen part del projecte. El
desenvolupament de les mateixes no tenen cap cost per als municipis on es
duran a terme.
Per adherir-se a qualsevol de les activitats cal:
•

L’Ajuntament soci nomenarà una persona (tècnic/a, regidor/a) per tal de coordinar-se amb el Fons, per a organitzar l’activitat: reserva de l’espai, facilitar el
logotip/escut de l’ajuntament i del centre educatiu, i tot allò relacionat amb la
logística: data, hora, lloc, nombre d’alumnat o col·lectiu, contacte del centre o
associació i la difusió.

•

El Fons s’encarregarà de realitzar els diferents materials de difusió i fer-los arribar a la persona de contacte a l’ajuntament soci. Es facilitaran cartells i tríptics
personalitzats per a cada municipi per tal de difondre l’activitat. Des dels municipis s’encarregaran de difondre l’activitat a nivell local.

•

Fer un escrit, dirigit al Fons Valencià, d’adhesió a la campanya i dels compromisos a adquirir en la realització de les activitats (document facilitat pel Fons).

“Taller d’alfabetització, dins del projecte d'enfortiment institucional i
desenvolupament socioproductiu en Cayes Jacmel (Haití)".

EXPOSICIÓ
IN/SOSTENIBLE
UN CAMÍ CAP A LA SOSTENIBILITAT

DESCRIPCIÓ

Des del Fons es realitzarà una exposició itinerant amb la finalitat d’acostar els
ODS a la població, i que aprofundirà en l’ODS 12.

PÚBLIC OBJECTIU

Població en general.

REQUISITS

•

L'exposició es situarà en un espai públic com a mínim durant una setmana,
en un espai que possibilite la realització d’activitats de sensibilització.

•
•

L’exposició està formada per 4 zones principals:
Uns núvols de preguntes i curiositats per reflexionar,7 tòtems (prismes
de base triangular i 192cm d'alt) amb la informació tematitzada sobre
l’ODS 12, una part final resum de tots els ODS (mur de 250cm d’ample)
i photocall per compartir l’experiència. En total es calcula un espai necessari mínim d’uns 70 m2. Tant els panells informatius (21 cares) com la
paret resum (24 mòduls) i els núvols d’introducció (8u) estan fabricats
en cartró d’alt gramatge (estructura d’abella).

•

Els ajuntaments hauran de posar a disposició del Fons, a més de l’espai
on s’instal·le l’exposició, un equip de so o megafonia, ordinador, canó i
una pantalla on poder visionar les presentacions i vídeos.

•

En cadascun dels llocs on s'instal·le l’exposició, es realitzarà un acte
d’inauguració, el qual estarà obert al públic. Aquest acte comptarà amb
la presència de:
• Un/a representant de l’ajuntament del municipi.
• Un/a representant del Fons.
• Un/a representant de la Generalitat Valenciana.
A més aquest acte anirà acompanyat amb:
• El lliurament dels materials de difusió del projecte als i
a les assistents.
• La realització d’una visita guiada.
• Berenar amb productes de KM0 o de comerç just.

L’equip tècnic del Fons s’encarregarà del muntatge i desmuntatge de
l’exposició.

6.1

ACTIVITAT DIDÀCTICA
I DE SENSIBILITZACIÓ
SOBRE ELS ODS

6.2

ACTIVITAT

“SÓC CONSCIENT DE QUIN CONSUM FAIG”

DESCRIPCIÓ

Aquesta activitat té com a objectius: donar a conèixer els ODS; sensibilitzar
sobre la situació del planeta i oferir alternatives per a realitzar una producció i consum més sostenibles.
És una activitat complementària a l’exposició amb caràcter didàctic i participatiu, per tant, es celebrarà al mateix lloc on estiga exposada la mostra.

PÚBLIC OBJECTIU

REQUISITS

DURADA

Centres educatius d’educació primària i secundària i/o col·lectius específics com associacions, centres de majors, universitats populars,
centres juvenils...
Nombre de participants per sessió: mínim 15, màxim 30.
L'equip tècnic del Fons s'encarregarà de la dinamització de la activitat.
50-60 minuts
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ACTIVITAT LÚDICA
I DE SENSIBILITZACIÓ
SOBRE ELS ODS

“VAMOS A BUSCAR UN TESORO”
©2018 Janosch film & medien AG, Berlin

ACTIVITAT

Es realitzarà un contacontes teatralitzat per sensibilitzar i conscienciar al públic objectiu sobre la necessitat i urgència de canviar els nostres hàbits i la
forma de consum per no acabar amb el planeta. Els objectius de la mateixa
són:
• Familiaritzar al públic amb el concepte de sostenibilitat i els
ODS.
• Aprofundir en l’ODS 12 relatiu a la producció i consum sostenible i els principis desenvolupats en la campanya general.

DESCRIPCIÓ

• Apropar als menuts a aquests principis i potenciar la seua
pràctica en família.
• Generar una experiència artística compartida per tal
d'aprendre la sostenibilitat com una necessitat/capacitat
de l’àmbit immediat.
• Fer partíceps als espectadors i les espectadores de la importància d’aquesta tasca i les estratègies per dur-la a terme.
PÚBLIC OBJECTIU

REQUISITS

Públic familiar
•

Activitat oberta o fins completar aforament.

•

El lloc per realitzar aquesta activitat dependrà de la climatologia, del municipi i dels
espais municipals disponibles per a poder dur-se a terme: plaça, parc, biblioteca,
teatre, casa de cultura, centre de la joventut, etc. Els ajuntaments hauran de posar a
disposició del Fons l’espai per desenvolupar l’activitat.

•

L'equip de so i il·luminació serà aportat per la companyia que desenvoluparà
l'activitat.

•

L'equip tècnic contractat pel Fons s'encarregarà de la posada en marxa de l’activitat.

•

Aquesta activitat només es realitzarà una vegada en cada municipi.

LLENGUA

Valencià o castellà

DURADA

50 minuts

6.3

REALITZACIÓ
DE 3 CURSOS
FORMATIUS

6.4
DESCRIPCIÓ

CONTINGUTS

Es realitzaran tres cursos formatius en 3 punts de la
Comunitat Valenciana. L’objectiu del curs és difondre
l’Agenda 2030 i l’aplicació dels ODS a nivell de municipis. Aniran dirigits a representants públics (alcaldes,
alcaldesses, regidors i regidores), tècnics i tècniques dels
municipis, representants i membres d’ONGD i altres entitats dels municipis membres i no membres del Fons. Es
lliurarà un certificat, si s’arriba al 80% d’assistència.

•

Mòdul I: Cooperació al desenvolupament (definició, funcionament, instruments i actors).

•

Mòdul II: Agenda Internacional del desenvolupament: dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni als Objectius de Desenvolupament Sostenible (balanç dels ODM, diferències entre els ODM i
ODS i anàlisi dels ODS).

•

Mòdul III: Territorializant els ODS (paper dels
municipis i la ciutadania).

DURADA

LLOCS

Cada curs constarà de tres sessions presencials de 4h
de durada cadascuna, més una quarta sessió que serà
la jornada final del projecte. La durada total del curs
serà de 17 hores, amb l’assistència a la jornada final.
Els cursos es desenvoluparan entre juny i octubre del
2018.

•

Província de València: Canals, L’Alcúdia i Benifaió.
•
•

Província d’Alacant: Elx.

Província de Castelló: Vila-real.

METODOLOGIA

La metodologia emprada al llarg del desenvolupament del curs serà una metodologia participativa, que done peu
a crear un espai de debat, de reflexió, d’intercanvi d’idees i opinions. S’elaborarà un quadern de treball per als i les
participants en les diferents accions formatives que serà lliurat en la primera sessió.
REQUISITS:

•

El lliurament del certificat de realització del curs es •
farà a les persones que assistisquen a un 80% del total d’hores formatives, amb l’assistència a la jornada
final del projecte.

•

Els ajuntaments hauran de posar a disposició del
Fons les aules on es desenvoluparan els cursos formatius. A més l'aula haurà d'estar equipada amb cadires i taules, un ordinador, canó, pantalla i altaveus •
per a poder desenvolupar els cursos amb facilitat.

En l’última sessió de cada curs, es durà a terme un
acte de clausura, en el qual es farà el lliurament del
certificat d’assistència. En aquest acte participaran
membres de la Junta Executiva i equip tècnic del
Fons, a més de representants dels municipis participants i de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.
L'equip tècnic del Fons s'encarregarà del desenvolupament dels cursos.
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"Enfortiment gastronòmic a partir del coneixement i la valoració de la cuina local. San Xavier (Bolívia)".

ELABORACIÓ
DE MATERIALS DE
SENSIBILITZACIÓ

6.5

DESCRIPCIÓ

Des del Fons es realitzaran diferents materials per tal d’acostar els ODS a la població valenciana. El materials
es faran en valencià i, a més de fer-los impressos, també se situaran en una web amb un landing bàsic amb
informació de la campanya i elements de contacte i descàrrega, afavorint la seua accessibilitat a la població.
Hi haurà tres tipus de material disponible:
•

Material genèric sobre els ODS i específic sobre l’ODS 12. Aquest material anirà
dirigit a la població en general, especialment a la joventut, i està previst utilitzar
la tècnica del còmic per fer més atractiva la informació.

•

Material didàctic sobre els ODS. Aquest material anirà dirigit a alumnat d’educació primària i secundària. Es realitzaran dos quaderns amb diferents jocs i
activitats adaptats a les diferents edats.

•

Material gràfic sobre els ODS. A més del material escrit tant genèric com específic dels ODS, està previst realitzar un spot animat com una altra eina per a
acostar els ODS a la població.

6.6

REALITZACIÓ
D’UNA JORNADA FINAL
DEL PROJECTE
DESCRIPCIÓ

Aquesta jornada serà el tancament final del projecte. La temàtica a tractar anirà enfocada a abordar aquelles
iniciatives relacionades amb l’ODS 12: producció i consum sostenible (sostenibilitat, agricultura, turisme, comerç
just, promoció del comerç local, etc).
OBJECTIU

Realitzar un intercanvi d’experiències entre els municipis participants en el projecte, altres municipis socis i no socis del Fons i a més comptarà amb l’experiència de la Cooperativa de producción artesanal Padre Rafael González
Coopraparago del Cantó Biblián (Equador).
CARACTERÍSTIQUES

La jornada tindrà una durada de cinc hores en horari de matí.
REQUISITS

•

A totes les persones participants se’ls farà lliurament d’un certificat acreditatiu de la
seua assistència.

•

La jornada serà enregistrada, permetent que la mateixa esdevinga material de
sensibilització, així com ens facilitarà l’elaboració del document final de conclusions
de l’activitat.

•

L’ajuntament posarà a disposició del Fons la sala on es desenvoluparà la jornada,
a més haurà d'estar equipada amb cadires, un ordinador, canó, pantalla i altaveus.
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Artesanes treballant la "Paja Toquilla", dins del projecte d'enfortiment econòmic i social de la cooperativa de producció
artesanal "Padre Rafael González" de Biblián, en la Mancomunidad del Pueblo Cañari (Equador).

REALITZACIÓ
D'UNA MINIGIRA DE LA
CONTRAPART DEL SUD

6.7

DESCRIPCIÓ

Comptarem amb la presència de membres de la Cooperativa de producció artesanal Padre Rafael González
com a contrapart del Fons. A més de participar en la jornada final del projecte, es farà una minigira de trobades,
reunions i activitats amb entitats, associacions i iniciatives valencianes, que estiguen realitzant projectes similars
o en la línia de la cooperativa. A més es faran activitats amb mitjans de comunicació locals, comarcals, provincials
i d’àmbit autonòmic.
El Fons Valencià va emprendre, a principis de 2015, un treball interinstitucional amb el GAD Municipal de Biblián,
el GAD Provincial del Cañar i la Mancomunidad del Pueblo Cañarí amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de
les artesanes de la Paja Toquilla de Biblián. El desenvolupament local ha sigut reforçat sota els paràmetres de
desenvolupament sustentable i amb consideracions d’associativitat, inclusió i responsabilitat ambiental per a
un creixement integral i equitatiu de la comunitat.
Aquestos processos han enfortit organitzativament a la cooperativa, que aglutina a 120 artesanes i a les seues
famílies sumant un total de 480 persones beneficiàries indirectes. Entre els resultats obtinguts cal destacar: l’execució d’un programa de formació tècnic artesanal, àrees administratives i legislació d’economia popular i solidària;
la millora del centre d’apilament i transformació i botiga de comercialització de productes artesanals per mitjà de
la implementació de maquinària i mobiliari; a més de la millora de les accions de màrqueting i vendes per mitjà de
campanyes de promoció de la cooperativa.
OBJECTIU

Donar a conèixer l’experiència de la Cooperativa del Padre Rafael González per intercanviar experiències similars
i fomentar l’aprenentatge i formació de les persones participants.
LLOC

Municipis participants en la campanya.
ACTIVITATS

S’establirà una proposta base d’agenda al municipi adaptada a les necessitats de cadascun d’ells:
•

Presentació del projecte i rendició de comptes als regidors i
les regidores i als tècnics i les tècniques municipals.

•

Roda de premsa/entrevistes amb els mitjans de
comunicació.

•

Conferència/xarrada dirigida al públic en general.

•

Tallers/presentacions en centres educatius.

PER A MÉS
INFORMACIÓ

Si necessites més
informació sobre
la campanya...

POSA'T EN
CONTACTE AMB:

FONS VALENCIÀ PER LA SOLIDARITAT
Àrea d’Educació per al Desenvolupament
i la Ciutadania Global
96 227 24 60
sensibilitzacio2@fonsvalencia.org
sensibilitzacio@fonsvalencia.org

Document realitzat en paper CYCLUS no estucat,
fabricat a partir de fibres reciclades 100% post-consum.
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www.insostenible.org

