Projecte 195 - IN/SOSTENIBLE

TÍTOL
IN/SOSTENIBLE
DURACIÓ
12 mesos.
LOCALITZACIÓ
Comunitat Valenciana. Municipis socis.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Educació per al desenvolupament, sensibilització.
POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
A través d'aquest projecte es treballarà amb la població dels municipis socis del Fons.
Actualment el Fons està constituït per 99 ajuntaments i per 9 mancomunitats. Amb aquest
projecte es pretén treballar almenys amb el 16% dels municipis socis, és a dir, en un total de 15
municipis. A nivell de població participant directa, a través d'aquesta proposta treballarem amb
un total de 431.568 persones.
Participants indirectes: 1.705,590 total de la població dels municipis membres del Fons, la qual
cosa suposa un 34,56 % del total de la població de la Comunitat Valenciana.
ENTITATS FINANÇADORES
Direcció General de Cooperació i Solidaritat
Fons Valencià per la Solidaritat 17.500 €

70.000 €

COST TOTAL PROJECTE
87.500 €
OBJECTIUS DEL PROJECTE
Objectiu General: Territorialtizats els Objectius de Desenvolupament Sostenible en els
municipis socis del Fons Valencià per la Solidaritat.
Objectiu Específic: Acostats els ODS a la població dels municipis socis del Fons Valencià.
ACTIVITATS PREVISTES
A.1. Realització d’una campanya de Sensibilització.
A.2. Elaboració de material de sensibilització.
A.3. Realització de tres cursos formatius sobre els ODS.
A.4. Realització d'una jornada final del projecte.
A.5. Realització d'una mini-gira de la contrapart del Sud.
RESUM
A través d'aquest projecte volem d'una banda territorialitzar els Objectius de Desenvolupament
Sostenible, i per un altra, acostar a la població valenciana què és açò dels ODS i quin és el
paper que hem de posar en pràctica com a ciutadans i ciutadanes, com a agents clau en la
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promoció i consecució de les metes que es plantegen en l'Agenda 2030.
L'estructura i composició del Fons Valencià per la Solidaritat permet i facilita l'objectiu de
territorializar els ODS, ja que el Fons està format per municipis i mancomunitats de tota la
Comunitat Valenciana. Actualment el Fons el composen 99 ajuntaments i 9 mancomunitats, la
qual cosa suposa quasi el 18% del total de municipis que componsen la Comunitat Valenciana.
D'altra banda, per a aconseguir sensibilitzar a la població valenciana sobre què és açò dels
ODS i de la importància de la seua participació per a aconseguir-los, es realitzaran les
següents accions en els diferents municipis socis del Fons:
- Realització d'una campanya de sensibilització per a donar a conèixer què i quins són els
ODS, fent un esment especial a l’ODS 12. Aquesta campanya inclourà entre altres accions: la
creació d'una exposició, l'elaboració d'un material de difusió, la realització d'actes de
presentació de la mateixa i la realització d'accions de sensibilització. També està previst crear
una estratègia comunicativa tant de la campanya com del projecte, per a donar a conèixer a la
població valenciana els ODS.
- Elaboració de materials de sensibilització sobre els ODS. Es realitzarà un material genèric
sobre els ODS, un material específic sobre el ODS 12 i un material didàctic per a centres
educatius. A més també es realitzarà un material audiovisual.
- Realització de cursos formatius sobre els ODS destinades principalment a:
• Representants públics (Alcaldes/sses, Regidors/es).
• Tècnics/ques municipals.
• Representants i membres d’ONGD, i d’entitats d'acció social.
• Públic en general.
Es realitzaran tres cursos, en zones estratègiques a nivell de territori de la Comunitat
Valenciana. Els municipis on tindran lloc les sessions són: Canals, L’Alcúdia, Elx, Vila–Real i
Benifaió. Cada curs constarà de tres sessions.
- Realització d’una jornada final del projecte, que comptarà amb la participació d'una contrapart
del Sud del Fons, i amb la presentació d'experiències de municipis socis, a més de ponències
d'experts i expertes en les matèries a tractar. La jornada es realitzarà a Xàtiva.
- Realització d’una “minigira” amb l'experiència d'una contrapart del Fons. Aprofitarem l'estada
de la contrapart per a programar un calendari de trobades i activitats, amb l'objectiu de donar a
conèixer la seua activitat i poder intercanviar amb iniciatives similars que estiguen en marxa en
municipis de la Comunitat Valenciana.
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