Nº del compromís

Model de fitxa de Compromisos per a l'Acció

per a l'acció

09
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

COORDINACIÓ AMB ALTRES CONSELLERIES: COMISSIÓ
INTERDEPARTAMENTAL DE TURISME

2. Organització / entitat
responsable

CENTRE D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

3. Resum de l'acció
4. Objectius de l’acció
5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció
6. Destinataris de l’acció
7. Situació de partida

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)

Oferiment dels programes del CEACV al sector del turisme
mitjançant la Comissió interdepartamental de turisme de la
CV
Fomentar la consciència ambiental en el sector
turístic.
Comunitat Valenciana
Professionals del sector
El CEACV ha col·laborat en anys anteriors amb el sector
turístic en cursos de formació sobre empremta de carboni i
també en la promoció del programa COMPROMES02 en la xarxa
touristinfo.
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.
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.
Facilitar la comprensió del paper de l’individu en
la generació de problemes ambientals i conscienciar
de la importància del comportament individual
responsable per a solucionar-los, tant en l’àmbit
local com en el global.
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.
Afavorir un canvi d’actitud i de comportament
coherents amb la construcció dels nous valors de
sostenibilitat. Afavorir un estil de vida d’acord
amb la realitat limitada del nostre entorn.
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.2.1.1, A.2.5,
D. ELEMENTS ESTRUCTURALS

EAR Educació ambiental en ruta
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D.2.1.5, D.2.2.2
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

Línea de la GVA de IMPULSO AL TURISMO RESPONSABLE
SOSTENIBLE E IMPULSO AL TURISMO INCLUSIVO E INTEGRAL

11. Descripció de l'acció

El CEACV ofereix les accions del seu projecte educatiu al
sector turístic mitjançat la persona designada de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic en
la Comissió interdepartamental de turisme de la CV
Aquesta iniciativa ja porta duguent-se a terme algun temps.
El seu desenvolupament depén també de la resposta de l’AVT.

12. Fases del projecte i
període de realització
13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)
14. Resultats esperats i
avaluació prevista

Y

Trajectòria anterior

Instal·lacions, recursos, material i personal del CEACV.

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