El Conseller de Transparència i Cooperació inaugura la campanya In/Sostenible a Canals.

- La campanya del Fons i la Generalitat va arribar ahir al Centre Cultural Ca Don José i
arribarà a Xàtiva la setmana vinent.
- L'Alcalde canalí, Ricardo Requena, i el Regidor i Vicepresident del Fons, Toni Sánchez,
entre d'altres, van acompanyar Manuel Alcaraz.
- Alcaraz: «Com a part de la ciutadania global hem d’entendre que el nostre món
comença ací, però no acaba enlloc».
Xàtiva, 12 de juny. El Centre Cultural Ca Don José de Canals va acollir ahir la inauguració
d'Un camí cap a la sostenibilitat', l’exposició de la campanya In/Sostenible del Fons i la
Generalitat de difusió dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides
i el paper de la ciutadania i els municipis per a aconseguir-los. Com va indicar el conseller de
Transparència i Cooperació, Manuel Alcaraz, «Com a part de la ciutadania global hem
d'entendre que el nostre món comença ací, però no acaba enlloc i, encara que tinguem poc per
a donar, tenim l'obligació de donar tot el que puguem». Alcaraz va ser rebut a l'ajuntament de
Canals per representants municipals entre els quals l'Alcalde, Ricardo Requena, i el Regidor i
Vicepresident del Fons, Toni Sánchez. Precisament en eixe fet va incidir Requena, que va
agrair al Fons haver apostat per Sánchez «perquè després d'uns anys de desinterès, Canals
coopera de nou com cal i ens ho mereixíem». Sánchez, per la seua banda, va animar els
presents a fer tot el possible perquè els ODS siguen una realitat en 2030 ja què «tenim els
mitjans i els coneixements per a aconseguir un món més equitatiu i sostenible».
L'exposició, que busca la interacció i el compromís dels espectadors, romandrà a Ca Don José
fins dijous i dimarts vinent a les 19:30 s'inaugurarà a l'Escola d’Adults Francesc Bosch i Morata
de Xàtiva. És una de les parts d'In/Sostenible, que inclou també el taller didàctic 'Sóc conscient
de quin consum faig' per a aprofundir en el 12è ODS sobre producció i consum responsable i
que s'ha desenvolupat hui a Canals, així com l'actuació de la contacontes Elisa Matallín amb
'Vamos a buscar un tesoro' de Janosch que estarà el divendres a les 18 hores a la placeta
Poetes Setabenses de Xàtiva i l'endemà dissabte a les 19 hores a l'avinguda Vicent Ferri de
Canals, davant de la policia local.
Des d'abril i fins a novembre, In/Sostenible passarà per vint municipis valencians amb les
esmentades activitats, a més de cursos de formació -sobre cooperació al desenvolupament,
diferència entre ODM i ODS i la territorialització dels darrers-; i la visita en octubre dels
representants de la cooperativa de producció artesanal de paja toquilla Padre Rafael González,
contrapart del Fons a l'Equador, que explicarà com ha aconseguit un creixement integral i
equitatiu de la comunitat gràcies al desenvolupament sustentable, l'associativitat, la inclusió i la
responsabilitat ambiental.
Tot amb l'objectiu de popularitzar els 17 ODS que són, la fi de la pobresa, fam zero, salut i
benestar, educació de qualitat, igualtat de gènere, aigua neta i sanejament, energia assequible
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i no contaminant, treball decent i creixement econòmic, industria, innovació i infraestructura,
reducció de les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsables,
acció pel clima, vida submarina, vida d’ecosistemes terrestres, pau, justícia i institucions sòlides
i, finalment, aliances per a aconseguir els objectius.
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