Projecte 193 - Promovent els ODS des dels municipis de Castelló

TÍTOL
Promovent els ODS des dels municipis de Castelló.
DURACIÓ
10 mesos.
LOCALITZACIÓ
Municipis de la Província de Castelló de la Plana.
SECTOR DE DESENVOLUPAMENT
Educació per al desenvolupament i sensibilització.
POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
Població de municipis de la Província de Castelló.
Col·lectius participants:
- Població en general.
- Alumnat i professorat de centres educatius d'educació primària i secundària.
- Participants en Centres Juvenils.
ENTITATS FINANÇADORES
Diputació de Castelló 5.000,00 €
Fons Valencià per la Solidaritat 8.147,88 €
COST TOTAL PROJECTE
13.147,88 €
OBJECTIUS PROJECTE
Enfortir l’entitat mitjançant un treball de sensibilització i informació dels avantatges del Fons
Valèncià per la Solidaritat com a entitat de cooperació al desenvolupament que aglutina
ajuntaments.
Fomentar la reflexió crítica sobre les causes de les desigualtats mundials i la relació
d’interdependència entre les societats, i promoure en la societat dels municipis valencians
valors que provoquen canvis en les pautes de comportament i que repercutisquen en les
societats dels països del Sud.
Contribuir, des dels municipis, a l’impuls i la vertebració de la cooperació descentralitzada
municipal des de la participació social.
Presentar el Fons Valencià per la Solidaritat com un instrument de treball propi del
municipalisme valencià, i vàlid per contribuir al desenvolupament dels països empobrits així
com per sensibilitzar la societat valenciana, des de l’àmbit local, de les problemàtiques que
sofreixen els països del Sud.
ACTIVITATS PREVISTES
1. CAMPANYA SOBRE LA COOPERACIÓ MUNICIPAL DESCENTRALITZADA.
2. TALLER: QUÈ ÉS AÇÒ DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I QUÈ TÉ QUÈ VEURE
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AMB MI?
3. JORNADA FORMATIVA: AGENDA 2030: UNA AGENDA DE TOTS I TOTES.
4. DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROJECTE A TRAVÉS DELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ, WEB I XARXES SOCIALS DE L’ENTITAT.
RESUM
Amb aquest programa es pretén fer arribar a un grup de municipis de la província de Castelló
que són membres del Fons, com aquells que no ho són informació sobre la realitat dels països
empobrits, les causes d’aquesta situació, la complexitat de les relacions Nord-Sud, apropar els
Objectius de Desenvolupament Sostenible, i al mateix temps donar a conèixer els projectes de
cooperació que desenvolupa el Fons Valencià.
Aquesta proposta contempla l'inici d'un treball de sensibilització en els diferents municipis de la
Província de Castelló, amb la col·laboració i el finançament de la Diputació Provincial, a tres
nivells:
1. Informar a la ciutadania en general sobre la importància de la cooperació descentralitzada
municipalista i la labor que exerceix el Fons Valencià per a afavorir-la.
2. Sensibilitzar a la infància i joventut sobre la necessitat de la cooperació per a aconseguir un
món més just i sostenible a través del coneixement dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible.
3. Oferir un espai de coneixement sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible i
motivar a la participació tant des de la mateixa Administració com des de la ciutadania.

2/2

