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ORGANITZA:

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.

El projecte

In/Sostenible

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 “In/Sostenible” amb l’objectiu de territorialitzar els ODS en diferents municipis
valencians 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 amb metes específiques que s’han d'aconseguir en 15 anys.

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

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.

Curs formatiu

“ Els ODS als Municipis Valencians”
Descripció:
Es realitzaran 3 cursos formatius, 1 per cada província de la Comunitat Valenciana. L’objectiu del curs és difondre l’Agenda 2030 i l’aplicació dels ODS a
nivell dels municipis.

L’estructura del curs es divideix en 3 mòduls i una jornada ﬁnal:
· Mòdul I: Cooperació al desenvolupament (definició, funcionament, instruments i actors).
· Mòdul II: Agenda Internacional del desenvolupament: dels ODM als ODS (balanç dels ODM, diferències entre els ODM i ODS i anàlisis dels ODS).
· Mòdul III: Territorialitzant els ODS (paper dels municipis i la ciutadania).
· Jornada Final: “Producció i consum responsables: Caminant cap a l’ODS 12”.
És lliurarà un certiﬁcat, si s’arriba al 80% d’assistència.

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 es lliurarà a la primera sessió.

Públic:

Durada:

Van dirigits a representants públics (alcaldes,
alcaldesses, regidors i regidores), tècnics i
tècniques dels municipis, estudiants, representants
i membres d’ONGD i altres entitats dels municipis
membres i no membres del Fons.

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.

Lloc i horaris

Província d’Alacant:
Elx
Edifici La Galia. (Avinguda de la Universitat d'Elx).

Província de València:
Benifaió,
Biblioteca Municipal. (C/ Santa Bárbara, 42).

L’Alcúdia
Casa del Llaurador. (Plaça del País Valencià, 8).

Canals
Centre Cultural Ca Don José. (C/ Diputació, 1).

Província de Castelló:
Vila-real
Centre Social (C/ Josep Ramon Batalla, nº 38).

Jornada Final
Xàtiva

5 de juliol
19 de juliol i
13 de setembre

De 9:30h a 14h.

4 de juliol

De 9h a 13:30h.

9 de juliol

De 9h a 13:30h.

4 d’octubre

De 9h a 13:30h.

11 de setembre
18 de setembre i
3 d’octubre

De 9:h a 13:30h.

20 d’Octubre

De 9h a 14h.

CPFPA Franscec Bosch i Morata (C/ Sant Agustí, 7).

Requisits
1

El lliurament de certificat de realització dels curs es farà a les persones que assitisquen a un 80% del total d’hores formatives.

2

En l’última sessió de cada curs, es durà a terme un acte de clausura, amb un ví d’honor, en el qual es farà el lliurament del certificat d’assistència.

3

La jornada final del projecte anirà enfocada a abordar aquelles iniciatives relacionades amb l’ODS12: producció i consum sostenibles. L’objectiu
d’aquesta és realitzar un intercanvi d’experiències entre els municipis valencians i a més comptarà amb l’experiència de la Cooperativa de
producció artesanal Padre Rafael González Coopraparado del Cantón Biblián (Equador).

Inscripcions i
informació a:
www.insostenible.org
Termini d’inscripcions fins el dilluns 2 de juliol 2018.

Estructura del curs formatiu 12h

MÒDUL I

COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
(definició, funcionament,
instruments i actors)

Ponent: Sergio Belda Miquel
(Universitat Politècnica de
València)

MÒDUL II

AGENDA
INTERNACIONAL DEL
DESENVOLUPAMENT:
dels Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni
als Objectius de
Desenvolupament Sostenible

Ponent: Carola Calabuig Tormo
(Universitat Politècnica de
València)

MÒDUL III

TERRITORIALIZANT
ELS ODS
(paper dels municipis i la
ciutadania)

Ponent: Federico Buyolo García
(Direcció General de Cooperació i
Solidaritat de la Generalitat
Valenciana)

DURADA: 4H
9h Benvinguda
9:15h Presentació Fons
9:35h Presentació participants
9:50h Presentació Projecte In/sostenible
10:15h Pausa café
10:30h Qué es la cooperació internacional i com funciona?
11:30h Instruments i actors de la cooperació internacional per
al desenvolupament
12:30h Pausa café
12:45h Enfocaments de la cooperació i error comuns
13:30h Fi de la sessió

DURADA: 4H
9h Presentació ponent i grup
9:15h L’Agenda Internacional del desenvolupament i
recorregut
10:15h Pausa café
10:30h Balanç, diferències principals i anàlisi crític
11:30h Aprofundint en els ODS
12:30h Pausa café
12:45h Casos pràctics
13:30h Fi de la sessió

DURADA: 4H
9h Introducció de la sessió
9:15h La Comunitat Valenciana i la implementació dels
ODS a nivell local
10:15h Pausa café
10:30h Casos pràctics de la territorialització dels ODS I
12:30h Pausa café
12:45h Casos pràctics de la territorialització del ODS II
13:30h Clausura amb ‘picaeta’ de KM0

* En el cas d’Elx, els horaris es desplacen 30 min (9:30h a 14h)

JORNADA FINAL

PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES:
CAMINANT CAP A L’ODS 12.

Intercanvi d’experiències entre els municipis valencians i a més
comptarà amb l’experiència de la Cooperativa de producció artesanal
Padre Rafael González Coopraparado del Cantón Biblián (Equador).
Lliurament de diplomes.

DURADA: 5H

XÀTIVA
20 d’Octubre
9H a 14h.

