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

CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB CREU ROJA COMUNITAT VALENCIANA

2. Organització / entitat
responsable

Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural

3. Resum de l'acció

Engegada de convenis de col·laboració amb entitats socials
per a programes específics d'educació i participació en
temes ambientals: engegada del conveni amb Creu Roja.

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)



Aprofitar
sinergies
en
matèria
d'informació,
comunicació i sobretot formació ambiental entre
ambdues entitats.
 Contribuir a la millora del voluntariat de Creu Roja
en l'àmbit ambiental.
 Suport a l'impuls de la millora de la gestió ambiental
de programes i seus de Creu Roja Comunitat Valenciana.
La Comunitat Valenciana
Personal directiu, tècnics i voluntaris i voluntàries de
Creu Roja Comunitat Valenciana.
El CEACV porta diversos anys col·laborant en diferents
programes de caràcter ambiental amb Creu Roja Comunitat
Valenciana, després de la qual cosa s'ha posat de manifest
que és necessari el marc d'un conveni de col·laboració per a
seguir desenvolupant aquests programes d'interès per a
ambdues entitats.
Objectius generals:
• 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.
• Impulsar línies d’acció coordinades en matèria d’educació
ambiental que amplien la comprensió dels processos
ambientals i capaciten les persones a adoptar una actitud
crítica i constructiva sobre aquests.
• Disposar d’un marc de referència que reflectisca el
compromís de l’Administració i permeta articular estratègies
transversals de sostenibilitat.
Objetius específics:
• 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.
• Habilitar les estructures i canals de participació
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necessàries per a aconseguir l’apoderament de la ciutadania
per a abordar les qüestions ambientals.
A. SOCIETAT
A.1
A.1.1
A.1.1.1
A.1.2
A.1.2.1
A.1.2.1.1
A.1.2.1.2
A.1.3
A.1.3.5
A.2
A.2.1
A.2.1.1
A.2.1.6
B. SOCIETAT
B.1
B.1.1
B.1.1.5
B.1.2
B.1.2.2
C. SOCIETAT
C.2
C.2.1
C.2.1.1
C.2.1.4
C.2.1.5
D. ELEMENTS
D.1
D.1.1
D.1.1.1.1
D.2
D.2.2
D.2.2.5
D.3
D.3.1
D.3.1.1
D.3.1.3

CONSCIENCIADA

ACTIVA

PARTICIPATIVA

ESTRUCTURALS

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

Hauria de vincular-se amb programes i projectes de caràcter
ambiental de Creu Roja d'àmbit nacional.

11. Descripció de l'acció

1. Impartició pel CEACV de cursos i jornades tècniques de
formació en matèria ambiental dirigits al personal voluntari
i laboral de CRCV.
2. Realització pel CEACV de tallers de bones pràctiques
ambientals per a formadors de CRCV.

Iniciativa amb trajectòria anterior.
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3. Assessorament pel CEACV en matèria de gestió i
comunicació de l’empremta de carboni de l'organització de
CRCV.
4. Col·laboració de personal docent de CRCV en els cursos
del CEACV en matèria de primers auxilis en la naturalesa i
orientació i cartografia.
5. Difusió de l'activitat del CEACV i CRCV, als seus
respectius membres i usuaris, bé a través de canals de
distribució interna, xarxes socials i materials de difusió
en suport electrònic.
12. Fases del projecte i
període de realització

Febrer de 2018:
Taller per a voluntaris de *CRCV sobre pobresa energètica.
Abril-octubre de 2018:
DISTÀNCIA + PRESENCIAL (15h + 5h)
L’EMPREMTA ECOLÒGICA EN ORGANITZACIONS SOCIALS
CANVI CLIMÀTIC: ADAPTACIÓ I MITIGACIÓ EN ORGANITZACIONS
SOCIALS
EMPREMTA DE CARBONI: COM CALCULAR I REDUIR
Octubre 2018:
Dins del curs bàsic d'EDUCACIÓ AMBIENTAL, que realitza el
*CEACV tots els anys, inclouríem dos mòduls: “Primers
auxilis en la naturalesa” i “Orientació i cartografia
bàsica.”

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

El CEACV disposa d'un tècnic per a la implementació de les
accions formatives i el suport de la plataforma Moodle per a
la formació online .

14. Resultats esperats i
avaluació prevista

Es veuran en la memòria de resultats del CEACV.

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