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 amb metes específiques que s’han
d'aconseguir en 15 anys.

Podeu ampliar la informació de la campanya i del

Fons Valencià per la Solidaritat a:
96 227 24 60
oﬁcina@fonsvalencia.org
@fonsvalencia
/fons.valenciasolidaritat
www.fonsvalencia.org

Per a aconseguir-ho, tot el món té el seu paper:
governs, sector privat i societat civil.
OBJECTIU 12
Garantir modalitats de producció
i consum sostenibles
Agost
Benifaió
Benissa
Canals
Castelló de Rugat
Corbera
Elx
L’Alcúdia

Els ODS busquen arribar on els Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni no van poder.
Les metes, de caràcter integrat i indivisible,
conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental.
L’agenda 2030 es proposa acabar amb la pobresa
i promoure la prosperitat econòmica compartida,
el desenvolupament social i la protecció ambiental a més d’obrir oportunitats a la implementació
dels Drets Humans.

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.

L’Olleria
La Llosa de Ranes
Massamagrell
Ontinyent
Orba
Parcent
Polinyà de Xúquer
Rocafort

www.insostenible.org

Organitza:

Cofinança:

Sant Joan d’Alacant
Vila-real
Xàtiva
Xixona

Activitats

En el segon aniversari de l’aprovació a les Nacions Unides de
l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS), el Fons Valencià per la Solidaritat i la Generalitat
Valenciana inicien el projecte

Exposició Itinerant
amb l’objectiu de territorialitzar els ODS en diferents municipis
valencians a través de la sensibilització, la documentació i
apoderament.

Una mostra interactiva que ens introduirà en els ODS incidint en el 12: producció i
consum sostenibles, per tal d’enfortir la presa de consciència sobre hàbits de
consum responsables mitjançant actuacions concretes.

Cursos formatius
Amb l’objectiu de difondre l’Agenda 2030 i
l’aplicació dels ODS als municipis es realitzaran
tres cursos formatius relacionats amb la cooperació al desenvolupament; l’agenda internacional del desenvolupament: dels ODM als ODS; i la
territorialització dels ODS a través del paper dels
municipis i la ciutadania.

La metodologia, participativa, dóna peu a crear un
espai de debat, reflexió, intercanvi d'idees i opinions.
Adreçat a representants públics, tècnics i tècniques
dels municipis, representants i membres d’ONGD i
altres entitats, cada curs consta de tres sessions
de 4 hores, més la jornada final del projecte.

Elaboració de materials de sensibilització
Es realitzaran tres tipus de material per tal d’acostar els ODS a la població valenciana:

Activitat didàctica

QUÈ éS EL FONS VALENCIÀ PER
LA SOLIDARITAT?
El Fons Valencià per la Solidaritat és l’associació d’ajuntaments i
mancomunitats de la Comunitat Valenciana per la cooperació i
l’educació per al desenvolupament i la ciutadania global.
És una associació sense ànim de lucre constituïda per a contribuir al
desenvolupament dels països empobrits i la sensibilització de la
societat valenciana des de l’àmbit local.
El Fons realitza i finança projectes de cooperacio i educació per al
desenvolupament i la ciutadania global amb les aportacions
econòmiques dels socis de l’entitat.

“Sóc conscient de
quin consum faig”

És complementària a l’exposició (de caràcter didàctic i participatiu) per a fer a la població col·laboradora en la consecució de
l’ODS 12. Es realitzarà durant una visita guiada i s’adreça a
associacions, centres de majors, universitats populars, centres
juvenils o centres educatius de primària i secundaria que
concerten prèviament amb l’Ajuntament la visita.

· Material genèric sobre els ODS i específic sobre l’ODS 12.
· Material didàctic sobre els ODS, adreçat a alumnat d’educació primària i secundària.
· Material gràfic sobre els ODS.

Jornada ﬁnal del projecte
Contacontes teatralitzat

“Anem a cercar
un tresor”
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públic familiar

Un conte teatralitzat per a sensibilitzar i conscienciar el públic
sobre la necessitat i urgència de canviar els hàbits i la forma
de consum per a no acabar amb el planeta.
Vol familiaritzar al públic amb els ODS generant
una experiència artística compartida perquè
s’entenga la sostenibilitat com una
necessitat/capacitat de l’àmbit immediat
alhora que apropem als xiquets i les
xiquetes als seus principis i potenciem
la pràctica en família.

Enfocada a tractar les iniciatives relacionades amb l’ODS 12 (sostenibilitat, agricultura, turisme, comerç just,
promoció del comerç local, etc.) que aprofite com a intercanvi d’experiències de producció i consum responsables entre els municipis valencians i amb l’experiència de la cooperativa de producció artesanal “Padre
Rafael González Cooprarago” del cantó Biblián, Equador.

Minigira de la Cooperativa de producció artesanal
Padre Rafael González del Cantó Biblián, Equador
Com a contrapart del Fons al Sud i per tal de conèixer el seu treball, a més de
participar en la jornada final del projecte, es realitzaran trobades amb entitats,
associacions i iniciatives valencianes que porten a terme projectes relacionats
amb la producció sostenible o cooperatives. També es programaran activitats en
mitjans de comunicació locals, comarcals, provincials i autonòmics.

