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jornada
ods 12: Producció i Consum Responsables.
Caminant cap a la sostenibilitat
dimarts 19 de febrer

·

xàtiva

Centre Públic de Persones Adultes Francesc Bosch i Morata
(C/ Sant Agustí, 7)

El Fons Valencià per la Solidaritat és una associació sense ànim de lucre constituïda pels ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat
Valenciana per a contribuir al desenvolupament dels països empobrits i la sensibilització de la societat valenciana des de l’àmbit local
a través de la realització i finançament de projectes de cooperació i educació per al desenvolupament.
Des de l’any 2017 el Fons està desenvolupant el projecte In/Sostenible,
cofinançat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu de
donar a conèixer i sensibilitzar a la població valenciana sobre els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, què
són i quin paper juga la ciutadania com a agent clau en la consecució
d’aquests.

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.

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.

La Jornada pretén abordar les iniciatives realitzades amb l’ODS 12:
producció i consum responsable (sostenibilitat, agricultura, turisme,
comerç just, promoció del comerç local, etc), que aprofite com a
intercanvi d'experiències de producció i consum responsable entre
els municipis valencians i amb l’experiència de la cooperativa de
producció artesanal “Padre Rafael González Cooproparago” del
Cantó Biblián d’Equador.

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

Els ODS busquen arribar on els Objectius del Mil·lenni no van poder.
Les metes, de caràcter integrat i indivisible, conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental.
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9:30

Acreditacions

10:00

Presentació

Programa

· Pep Aparicio Guadas, Vicedirector del Centre Públic de Persones Adultes Franscesc Bosch i Morata.
· Xelo Angulo Luna, Presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat.
· Antonia Moreno Ruiz, Directora General de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat Valenciana.
· Roger Cerdà i Boluda, Alcalde de Xàtiva.
10.30

Ponència. El consum conscient: peça clau de les economies transformadores.
· Laia Treserra Comelles, Directora de la revista Opcions.
11:30 Pausa café

12:00

Taula redona. Experiències i bones pràctiques cap a la sostenibilitat.
· Salvador Mestre, Regidor de l’Ajuntament de Silla: Xarxa d’intercanvi comunitari “El Gallet”
· David Chiralt, President de l’Associació Del Camp a la Taula: agricultura ecològica i de proximitat.
· Enrique Asensi, President de la Red Enclau per al finançament alternatiu: finances ètiques.
· David Belda, Enginyer forestal, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Carrícola: model de gestió del territori i desenvolupament sostenible.
· Gerard Sentandreu, l’Heretat de Pere: turisme rural i sostenible a la Vall d’Albaida.

13:30

Presentació projecte. Fortalecimiento socio productivo de la Cooperativa de producción artesanal Padre Rafael González Cooproparago del Cantón Biblián (Equador).
· Martha Cecilia Lema Lema, artesana i Vicepresidenta del Consell d’Administració de la Cooperativa de producció artesanal Padre Rafael González Cooproparago.
· Lourdes Carmelina Cárdenas Romero, artesana i Primera vocal del Consell d’Administració de la Cooperativa de producció artesanal Padre Rafael González Cooproparago
· Estefanía Crespo Saquicela, Tècnica de suport social del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón de Biblián (Equador).
14:30 Pausa dinar

16:00

Projecció documental i col·loqui. El Mercat del Riurau: crisi global, solucions globals.
· Josep Gayà Mengual, director del documental i membre del Col·lectiu Mirades.
· Andreu Costa, productor i President de l’Associació Mercat del Riurau.
· Xavier Mulet i Kiko Pastor, productors i membres de l’Associació Mercat del Riurau.

17:00

Cloenda i entrega de certificats d'assistència.

Inscripcions i
informació a:
COL·LABORADORS

Ajuntament
de Carrícola

www.insostenible.org
Places limitades a l'aforament

