-Projecte“Dona
exemple.
Posa la teua
gota d’aigua
2019”

ADENE
Asociación Para la
DefensadelaNaturalezadeEn
guera.Canal deNavarrés.

Dona exemple. Posa la teua gota d’aigua. ADENE.
2019

Índex
Portada..............................................................................................................................1
Índex.................................................................................................................................2
Justificació del projecte.................................................................................................3-4
Objectius del Projecte “Dona exemple”........................................................................5-6
Objectiu general:………………………………………………………………………....
Objectius específics:………………………......….......…………………………………
Temporalització................................................................................................................7
ANNEXOS...................................................................................................................8-9
ADENE. Associació per a la Defensa de la Naturalesa Enguera…………………………
¿Qui som? ……………………………………………………………………………….
Breu història de la nostra associació………………………………………………………..
Constitueixen els fins d’aquesta Associació, según els nostres Estatuts, publicats en
www.adene.es.........................................................................................................................................
Dades econòmiques........................................................................................................10
PRESSUPOSTOS del 1 al 6.................................................................................11-13

2

Justificació del projecte.
Tal com hem vingut fent en projectes anteriors seguim amb la nostra dinàmica d’introducció
com a base formativa i educativa del nostre saber fer i posant en valor el preat recurs que és l'aigua.
Hem establit de base el projecte tant en el col·legi com en l'institut d'Enguera dins dels seus quadres
formatius, arribant així a tots els alumnes a través dels seus diferents cicles. Centrarem aquest exercici
en la implementació dels diferents tallers, així com difusió dels diversos materials adquirits.
Açò només es pot fer dient-ho i comunicant-ho sense parar fins a la sacietat.
Com bé vam exposar en el nostre projecte inicial del 2017 “-ADENE- “Associació per a
la Defensa de la Naturalesa d'Enguera”, considera que és de vital importància, no sols
fer bon ús d'un recurs imprescindible i limitat com és l'aigua sinó, fomentar i
conscienciar la població de la necessitat de fer un ús adequat”
Així que tal com iniciem l'any 2017 seguirem amb la mateixa intenció de
divulgació i èmfasi.
Els projectes inicials es poden consultar en aquests enllaços:
http://www.agroambient.gva.es/documents/163005665/164886619/
Proyecto_2.pdf/27d2796e-8584-4788-b8b5-c56717239e8f
http://www.agroambient.gva.es/documents/163005665/164886619/
Proyecto_1.pdf/0262463c-7dba-4052-8cb7-5ae456c167c6
Seguint la dinàmica d'aquests projectes, i tal com vam exposar en ells, no eren de
caràcter temporal sinó que romandrien en el temps perquè al llarg dels anys es pogueren
utilitzar per als efectes concebuts. Ja instal·lada l'estació depuradora EDAR i amb el
“CIIM” centre d'interpretació i exposició permanent en la seu social, es contínua amb la
millora de les instal·lacions així com amb les tasques de difusió de les bones pràctiques
en l'ús de l'aigua.
Actualitzarem la cartelleria en tot el recorregut instal·lat del procés de l'aigua,
EDAR, depòsits de magatzematge d'aigua i jardí sostenible.

Per a no repetir resumim el projecte inicial, que està detallat en els enllaços
anteriors, però que recordem a breu resum.

Objectius del Projecte “Dona exemple”.

Objectiu general:
Aconseguir optimitzar l'aprofitament hídric en la zona i evitar la
contaminació d'aquest. A través de la sensibilització i conscienciació transversal de
la societat.

Objectius específics:
1. Educar en la infància destacant la importància de fer ús adequat de l’aigua.
2. Realitzar una difusió transversal el més àmplia possible, sobre les bones
pràctiques en l'ús de l'aigua a joves i majors implicats en la societat.
3. Conscienciar als agricultors per a realitzar una bona gestió d'aquest recurs
limitat.
4. Sensibilitzar a la població a través de les diferents Associacions de la zona, com
són: “Mestresses de casa”, “Grups de Senderisme”, “Club de Fotografia”, etc., i
implicant els diferents Ajuntaments i Mancomunitats.
5. Difusió del Projecte en Xarxes Socials.

Accions per a aconseguir-ho:


Xarrades demostratives del projecte realitzat per ADENE.



Visita al CIIM de la seu d’ADENE per a veure el projecte d e r e u t i l i t z a c i ó
d’aigua instal·lat. Estació EDAR y àmplia exposició.



Divulgació del projecte a través d’articles, en el butlletí divulgatiu d’ADENE,
revistes locals, llibres de festes.



Repartir material publicitari i de divulgació del projecte.

Resultats esperats:


Que aprenguen els xiquets i adolescents que els recursos que utilitzem no són il·limitats.



Que adquirisquen consciència de les seues accions i, com aquestes, poden influir
directament a agreujar o millorar el problema.



Que experimenten d'una manera pràctica, l'existència d'alternatives reals i factibles en
l'ús d'un líquid tan preuat.



Reduir el consum d'aigua i la seua contaminació.



Aconseguir la major expansió possible, i amb ella, la major conscienciació transversal
que puguem aconseguir en l'efectiva utilització de l'aigua.



Que adquirisquen consciència de les seues accions i, com aquestes, poden influir
directament a agreujar o millorar el problema.

Temporització.

Primera Fase del Projecte:
Recepció de els materials per a les diferents xarrades i exposició al CIIM de la seu
d’ADENE.

Es calculen 3 mesos per al seu perfecte desenvolupament.

Segona Fase del Projecte:


Xarrades demostratives del projecte realitzat per ADENE en tots els grups i sectors i
associacions nomenats anteriorment.



Visita al CIIM de la seu de ADENE, per a veure el projecte de reutilització d'aigua
instal·lat - Estació EDAR – així com la nova exposició.



Divulgació a través d'articles del projecte en els llibres de festes dels diferents
municipis, així com en el butlletí divulgatiu d’ADENE.



Implicar el club de fotografia perquè realitze una exposició de fotografia educativa
amb títol “Bones pràctiques i ús de l'aigua”, que ens permeta a través d'aquestes
imatges, ensenyar als més xicotets i sensibilitzar als més majors de la importància de
fer un ús adequat i reutilitzar l'aigua.

ANNEXOS.

ADENE. Associació per a la Defensa de la Naturalesa Enguera.

¿Qui som?
ADENE és una associació ecologista, políticament independent i sense ànim de
lucre, que realitza la seua actuació en la serra d'Enguera i voltants, sent el seu objectiu la
conservació i la potenciació del medi natural d'Enguera en general i la protecció de la
seua biodiversitat en particular. Promocionant totes les iniciatives que pretenguen
integrar el desenvolupament del medi rural amb la protecció de la naturalesa.
Conscienciant a la ciutadania en la protecció de l'entorn natural i en la necessitat de
desenvolupar estils de vida mediambientals sostenibles.

Breu història de la nostra associació.
Fou després del gran incendi de 1991, on es va començar a gestar ADENE, d'un
grapat de voluntaris, on es formà la Brigada de Voluntaris contra Incendis Forestals.
Durant 1992 i 1993, es va crear la primera baula de la cadena per a formar
l'Associació. En principi va ser una gestora, on hi havia caçadors, conservacionistes,
ecologistes i amants de la naturalesa i de la serra d'Enguera.
ADENE es va constituir a l'abril de 1993, formada per un grup de voluntaris que
combatien els incendis forestals que ocorrien en la serra d'Enguera.

L'Associació compta hui dia, amb més de cinc-cents socis i, amb vint-i-quatre anys en
funcionament molt actiu, on al llarg de la seua història ha anat multiplicant les seues accions i
els camps d'actuació, aconseguint que el voluntariat participe en nombroses activitats:
Vigilància de muntanyes, recuperació i homologació de les senderes de xicotet recorregut,
neteja de basses i fonts, celebració del Dia de l'Arbre, cursets de formació, participació en
fires, campanyes de sensibilització davant incendis forestals, grup d'extinció d'incendis, rutes
senderistes, recollides de fem, reciclatge, exposicions, formació, etc.
Cal destacar el projecte, realitzat pel Grup de Flora, d'Arbres i Arbredes Monumentals
i Singulars de la Serra d'Enguera, aprovats per l'Ajuntament i que compta amb la seua
Ordenança Municipal, pioner en la nostra comunitat, així com l'homologació de les tres
microreserves de flora de la nostra Serra, arribant a constituir una Assessoria de l'Arbratge
Mediambiental.

Constitueixen els fins d’aquesta Associació, segons els nostres
Estatuts, publicats en www.adene.es
1. La conservació i la potenciació del medi natural d'Enguera i de la resta del seu àmbit
territorial d'acció.
2. L'ajuda i promoció de totes les iniciatives que pretenen integrar el desenvolupament del
medi rural amb la protecció de la naturalesa.
3. La difusió i divulgació de totes les mesures per a la protecció de l'entorn natural.
4. La col·laboració en les campanyes institucionals per a la conscienciació ciutadana en la
defensa de la naturalesa.

Dades econòmiques.
Valoració

Raó social

Descripció

Pressupost 1

Interpreta Natura

Tallers específics aigua.

Pressupost 2

Set i set impresors SL

Pressupost 3

Pelucon Publicity

Tríptics, revistes y cartó
ploma.
Materials publicitaris
necessaris per a la difusió.

Total Projecte

Import
726,00
1.799,88
1.899,70

4.425,58

Les següents dades han sigut subministrades per les diferents empreses amb les
quals solem treballar i en funció de les necessitats característiques d'aquest projecte en
qüestió. Adjuntem proformes detallades al final.

