PASSAPORT

Benvingut
benvinguda
a Aquesta
exposició
Si estàs llegint aquesta guia significa que tens
algun tipus d’interès per saber què és açò
de la sostenibilitat. Has fet molt bé perquè
amb aquesta exposició volem presentar-te
els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) i que, quan els conegues, te n’adones de
la importància que té la teua participació per a
aconseguir-los.

Aquesta guia és per aconseguir el teu

passaport de ciutadà
o ciutadana per la
sostenibilitat
Els passaports són documents que normalment no requereixen de
cap mèrit propi per a obtenir-los, en aquest cas, anem a seguir
una altra lògica.
Si volem obtenir el nostre passaport haurem d’arribar a uns
compromisos personals. La nostra implicació per a l’eradicació de
la pobresa pot promoure una prosperitat econòmica compartida,
el desenvolupament social i la protecció ambiental per a totes les
persones del món.

Igual et preguntaràs, Doncs ara realitzarem un recorregut
amb 5 etapes que igual et dóna
què puc fer jo?
algunes pistes. Pots posar el

T’ANIMES A FER
AQUEST VIATGE?

teu granet de sorra en les teues
actuacions diàries davant el consum
que realitzes en diferents esferes de
la teua vida quotidiana. Per això, al
final d’aquest camí i per tindre el teu
passaport, hauràs d’arribar a fer els
teus compromisos relacionats amb
les situacions diverses que se’t van a
anar proposant.

Com he de fer el
camí cap a la
sostenibilitat?

L’objectiu d’aquest recorregut és que prengues consciència
de les accions que pots millorar en el teu dia a dia per a
aconseguir aportar el teu granet de sorra cap a un món més
just, equitatiu i sostenible.

1

S’agafa el passaport que ara tens a les
mans, per tant, això ja ho tenim!

2
Veuràs uns núvols amb frases per
a pensar en les conseqüències tant
socials com mediambientals que
tenen les nostres accions. També et
fan recomanacions perquè algunes
d’aquestes actuacions tinguen menys
impacte negatiu.

3

Veuràs 6 panells amb informació sobre l’ODS 12, garantir
modalitats de consum i producció sostenibles. Els panells
estan centrats en temàtiques que ens afecten diàriament:
alimentació, residus, moda, bon govern, finances i turisme.

CARA 1 Dóna’ns la teua opinió sobre una
pregunta que et llancem. Per fer-ho cal
que poses un gomet en les respostes que
consideres més sostenibles.
CARA 2 Llig atentament les
recomanacions que poden ajudar-te a
millorar els teus hàbits de consum diari.
CARA 3 Podràs conèixer les accions que
realitzem des del Fons Valencià per la
Solidaritat per a construir un món més
sostenible.
Al finalitzar cada panell, assenyala en aquest
passaport els compromisos que estàs dispost/a a
assumir i marca’ls amb la perforadora que hi ha
penjada en cadascun dels panells.

4
Trobaràs un panell gran amb els
17 ODS i un resum de cadascun
d’ells, convidant-te a conèixer-los
millor una vegada hages realitzat
el recorregut d’aquesta exposició.

5
Si vols compartir la teua experiència
del camí cap a la sostenibilitat hi
ha un photocall per a difondre la
importància de la nostra participació
per a transformar la realitat d’un món
insostenible, del qual ara mateix en
formem part.

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:
l’Agenda 2030.
La nova agenda haurà d’impulsar societats pacífiques, justes i
inclusives i exigirà la participació de tots els països, de les parts
interessades i d’altres individus.
Per a aconseguir aquestes metes, tot el món ha de fer la seua
part: els governs, el sector privat i la societat civil.

ELS MEUS
COMPROMISOS AMB
LA SOSTENIBILITAT
Quan finalitzes un panell marca amb la perforadora
que hi ha penjada en cadascun d’ells els compromisos
que vols assumir en els teus hàbits de consum.

OBJECTIUS
DE L’EXPOSICIÓ
General
Realitzar una exposició itinerant per diversos municipis de la
Comunitat Valenciana amb la finalitat d’acostar els ODS a la
població, i que aprofondirà en l’ODS 12 (garantir modalitats de
consum i producció sostenibles).
Específic
Enfortir la presa de consciència de la població valenciana
sobre hàbits de consum responsables i sostenibles mitjançant
actuacions concretes.

Objectiu 12
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.

Panell
Alimentació
Com l’alimentació és una de les nostres primeres necessitats, no
vull ser partícip del negoci que existeix entorn d’ella. Per tant,
em compromet a:

Comprar el màxim de productes que puga en mercats en lloc
d’en supermercats.
Intentar tindre una llista setmanal amb el menjar que
realment necessitem a casa per a evitar tot el possible les
compres impulsives.
Conèixer els productes de temporada de la meua zona per a
contribuir el màxim possible amb el consum de proximitat.

Si he de comprar productes de lluny, fer la meua compra dins
del comerç just.

Formar part d’un grup de consum i/o cooperativa del meu
barri.
Crear el meu propi hort utilitzant la meua balconada o en una
parcel·la municipal/associativa/de familiars, etc.

Llegir les etiquetes dels productes que compre per a conèixer
millor que hi ha darrere de cada marca.

Comprar en els negocis locals del meu poble o del meu barri
(fruiteria, carnisseria, forn, peixateria, etc).

PUNT VERD

Panell
Residus
Si no vull seguir participant en la contaminació del planeta he de
comprometre’m a:

Aplicar la fórmula de les 4R:
Reduir, Recuperar, Reutilitzar i Reciclar.

Saber com es separen els residus que produïsc.

Deixar de comprar productes d’un sol ús.

Conèixer els punts nets de la meua ciutat per a tots els materials
que puguen ser contaminants, perillosos per a la salut pública o
simplement molt grans per als contenidors convencionals.

Rebutjar els productes amb un envàs excessiu.

A l’hora de fer la compra, substituir les bosses de plàstic per
altres de tela.

Arreglar qualsevol aparell elèctric que es desbarate a casa
abans que tirar-lo.
Utilitzar envasos duradors i amb diversos usos per a
emmagatzemar les coses a casa: aliments, roba, higiene,
utensilis, etc.

Panell
Moda
Sostenible
Des d’aquest moment quan vaja a comprar-me roba
em compromet a:

Evitar les grans superfícies ja que no afavoreixen la producció
de proximitat.
Fixar-me en diferents parts de l’etiquetatge que estiguen
relacionades tant amb la qualitat del producte com amb les
condicions de les persones que han realitzat la peça.
Buscar materials el més naturals possible que no tinguen
productes químics nocius.
Quan em canse del meu vestuari intercanviar-lo amb amics o
amigues, donar-lo a persones que puguen utilitzar-lo o portar-lo
al contenidor de roba.
Quan tinga ganes de comprar-me roba pensar si realment em
fa falta i no acumular coses que no vaja a utilitzar.

Preocupar-me de buscar dissenyadors/es de la zona on visca
per a afavorir l’economia local i les propostes emergents.

Comprar peces de roba que afavorisquen projectes o
iniciatives socials.
Remodelar o reciclar peces de roba i d’aquesta manera puguen
tindre un ús diferent a aquell que tenien quan les vaig comprar.

Panell
Bon
Govern
Com la política és la gestió eficient i efectiva dels
serveis públics, vull comprometre’m a:

TU
DECIDEI
EIXES

Compartir les meues inquietuds amb la resta de persones del
meu entorn.
Usar el meu dret a vot per a participar en la presa de
decisions del meu context.

Recolzar o participar en iniciatives ciutadanes que facen
possible el canvi de realitats que no m’agraden.

Investigar sobre les diverses maneres de participar per a
incidir i transformar un fet concret socialment injust.
Ser coherent duent a terme pràctiques sostenibles en la meua
vida quotidiana.
Utilitzar les xarxes socials compartint publicacions
interessants, signar peticions o denunciar accions en pro dels
drets humans i del medi ambient.
Ser part activa en la vida social de la meua comunitat de
veïns i veïnes implicant-me en les necessitats de la mateixa.

Formar part d’alguna plataforma política ciutadana o
inscriure’m a un partit polític.

Panell
Finances
Ètiques
Vull comprometre’m amb entitats que anteposen el benefici
social i l’atenció a les persones i els ecosistemes més
vulnerables. Com ser un/a estalviador/a responsable?

Coneixent que significa estar implicat/implicada en accions
relacionades amb l’economia solidària.
Buscant informació sobre les inversions, operacions
financeres i de la comptabilitat del banc on tinc els meus
estalvis.
Canviant de banc si descobrisc que inverteix en armes, trau
benefici propi del sistema d’habitatge o recolza projectes que
violen els drets humans.
Rebutjant les activitats especulatives i les entitats que les
duen a terme.
Comunicant al banc que empre els meus diners en activitats
econòmiques amb impacte positiu en la societat i en el medi
ambient.
Participant en la presa de decisions de la meua entitat
bancària.

Exigint transparència sobre l’ús dels diners dels/de les
clients/es.
Aprenent els tipus de propostes que hi ha en relació a les
finances ètiques. Per exemple, estalvi de proximitat, iniciatives
parabancàries i la banca ètica.

Panell
Turisme
Responsable
i Sustentable
A partir d’ara quan viatge vull comprometre’m a:

Utilitzar el transport menys contaminant.

Allotjar-me en llocs que generen beneficis a la població local
del lloc que visite.

Cercar llocs per a dormir que siguen el més sostenibles
possible en relació a les energies renovables.

Portar bosses damunt per a no tirar el fem on no hi haja
papereres.

Escollir experiències que no utilitzen animals com a atractiu
turístic i que no impacten de manera negativa l’ambient.

Cercar souvenirs que puguen recolzar l’economia local de les
comunitats a les quals viatge.

Menjar en llocs que siguen típics de la zona i afavorisquen
l’economia local.

Tastar els sabors de la gastronomia local amb l’objectiu de
conèixer millor la cultura del lloc on viatge.

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.

Has obtingut el passaport per fer un món
més just, equitatiu i sostenible.

ENGANXA ACÍ EL SEGELL

PASSAPORT DE CIUTADÀ O CIUTADANA PER LA SOSTENIBILITAT

FELICITATS!

www.insostenible.org

