Nº del compromís

Model de fitxa de Compromisos per a l'Acció

per a l'acció

13
Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
X SOCIETAT CONSCIENCIADA
SOCIETAT ACTIVA
SOCIETAT PARTICIPATIVA
X ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció

2. Organització / entitat
responsable

RESOLUCIÓ DE ... DE ..DE 2018, DE LA CONSELLERIA
D'AGRICULTURA,
MEDI
AMBIENT,
CANVI
CLIMÀTIC
I
DESENROTLLAMENT RURAL, PER LA QUE ES CONVOQUEN PER A
L'EXERCICI 2018 LES AJUDES A ASSOCIACIONS MEDIAMBIENTALS AMB
ACTIVITAT EN LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA DIFUSIÓ DE LES
BONES PRÀCTIQUES EN L'ÚS De l'AIGUA
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenrotllament Rural

3. Resum de l'acció

Colaborar
con
l’activitat
de
les
associacions
medioambientals en l’àmbit de la difusió del bon ús de
l’aigua

4. Objectius de l’acció

L'objectiu és que des de la seua capacitat d'influència, les
associacions mediambientals, invertisquen els seus esforços
socials en programes i projectes que tinguen una repercussió
ciutadana, complementant territorial o funcionalment les
competències desenvolupades per la Generalitat en matèria de
bon ús, gestió i estalvi de l'aigua. Els àmbits contemplats
podran ser tant d'abastiment urbà i depuració, com a usos
mediambientals, inclosa la contaminació de les aigües
subterrànies

5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció
6. Destinataris de l’acció

Els projectes seleccionats es desenvoluparan en l’àmbit
geogràfic de la Comunitat Valenciana
Associacions mediambientals

7. Situació de partida

La primera Convocatòria d’aquestes ajudes s’ha realitzat en
2017 i ha obtingut molt bona acollida per part de la
Comunitat mediambiental. S’està preparant la Convocatòria de
2018.

8. Objectius i línies d'acció
de l’EAR (indicar objectius i
línies d'acció del document
EAR amb els quals es
relaciona la iniciativa)

Objetivos generales:
. Promoure un canvi de pensament, de valors i d’actituds
que impulse la Comunitat Valenciana cap a un model basat
en els principis de sostenibilitat.
. Fomentar els moviments participatius al voltant de
processos de caràcter social, econòmic i ambiental, que
afavorisquen la implicació dels diferents sectors de la
nostra societat..
Objetivos específicos:

Possibilitar el desenvolupament d’una ètica ambiental,
mitjançant la construcció col•lectiva dels valors que
inspiren la sostenibilitat. Ajudar la ciutadania en
l’adquisició d’aquests valors i en la sensibilització
amb les premisses de la sostenibilitat.

Afavorir el pensament crític i innovador, amb el
foment de la diversitat d’opinions, així com amb una
actitud favorable al diàleg i a la cerca de consens.
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9. Vinculació amb altres
estratègies o plans d’àmbit
autonòmic o major (per ex.
Estratègia Valenciana de
l’Energia i Canvi Climàtic,
PIR, Pla Valencià de
Producció Ecològica,
Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament de la CV,
etc.)
10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior

Suscitar l’interés de la població per les variables
ambientals,
econòmiques
i
socials,
facilitar
la
comprensió de la interrelació i fomentar la capacitat
d’anàlisi crítica i constructiva del marc socioeconòmic.

Propiciar la generació d’estructures que permeten
coordinar i avaluar els plans i programes en matèria
d’educació ambiental.
Línies d’acció
A. SOCIETAT CONCIENCIADA
A.1.2.1, A.1.3.1, A.2.2.2, A.2.2.3, A.2.2.9, A.2.2.10
D. ELEMENTS ESTRUCTURALS
D.1
D.1.2
D.1.2.2
Algunes associacions que participen com a colaboradors en
projectes europeus, fan compatible les dos accions

La Direcció General de l’Aigua està tramitant l’any 2018 la
segona convocatòria.

11. Descripció de l'acció

Es realitzen programes participatius ciutadans en diferents
col·lectius per a promoure les bones pràctiques de l’ús de
l’aigua.

12. Fases del projecte i
període de realització

En primer lloc es publica la Convocatòria i s’obri un
període de...

13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)

L’administració mitjançant aquestes ajudes, cobreix els
honoraris de personal professional , medis materials,
segurs, transport, etc que aporten les associacions
mediambientals.

14. Resultats esperats i
avaluació prevista

En la primera i única Convocatòria, la difusió de les bones
pràctiques ha arribat de manera directa, participant en
tallers, xarrades i activitats a 5.097 persones e
indirectament, consultes en pàgines de les associacions i la
nostra gva web, s’estima uns 17.000 visites.

Data de revisió del compromís per a l'acció:
__________________________________________________________________
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