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Model de fitxa de Compromisos per a l'Acció

per a l'acció

20
Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
X SOCIETAT CONSCIENCIADA
SOCIETAT ACTIVA
X SOCIETAT PARTICIPATIVA
ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció

RED DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL

2. Organització / entitat
responsable

Servicio de Conciliación de usos y Sensibilización Ambiental
para la prevención de incendios Forestales.
Dirección General de Prevención de incendios.
Coordinación de las actividades a realizar por el
voluntariado forestal, el ambiental y de post-incendio

3. Resum de l'acció
4. Objectius de l’acció

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

-Concienciar a las personas participantes de la repercusión
que tienen los incendios forestales en el territorio de la
Comunitat Valenciana.
- Participar de las metodologías de la la prevención de
incendios forestales.
- Colaborar en transmitir a la sociedad la problemática de
los incendios forestales en la Comunitat Valenciana.
Comunitat Valenciana
Personas, asociaciones
Valenciana

y

ayuntamientos

de

la

Comuitat

7. Situació de partida

Actividad realizada más de 20 años.

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:
• 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
solucionarlos, 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.
A. SOCIEDAD CONCIENCIADA
A.1 Informació i comunicació ambiental
A.1.2
A.1.2.1
A.1.2.1.1
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A.1.3
A.1.3.5
A.2
A.2.1
A.2.1.1
C. SOCIEDAD PARTICIPATIVA
C.1 Estructuras de acción participativa
C.1.1
C.1.1.1
C.2 Vías de partricipación social
C.2.1
C.2.1.1
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

Estrategia para la Prevención de Incendios Forestales y
Adapatación al cambio Climático de la Comunitat Valenciana
2017-2020

11. Descripció de l'acció

CHARLAS INFORMATIVO-DIVULGATIVAS.

12. Fases del projecte i
període de realització

En marcha desde semana santa y se prolongará hasta finales
de septiembre. se ha editado una guía informativa con
recomendaciones d prevención de incendios y autoprotección
en urbanizaciones que se reparte, en el contexto dirigidas
a las más de 100 urbanizaciones de mayor riesgo incendio
(aproximadamente unas 110).
- Programar las actividades del voluntariado forestal.
- Realizar cursos de Formación del voluntariado.
- Dotar al voluntario de los recursos necesario para su
actividad
- Dos técnicos superiores.
- Presupuesto de 21.598 euros

13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)
14. Resultats esperats i
avaluació prevista

Desde 2017.

En estos momentos se han realizado 28 charlas en 11 comarcas
con un total de 623 asistentes que han realizado unas
encuestas pendientes de valoración.
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