Nº del compromís

Model de fitxa de Compromisos per a l'Acció

per a l'acció

29
Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
x SOCIETAT CONSCIENCIADA
SOCIETAT ACTIVA
SOCIETAT PARTICIPATIVA
ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció

Diferents iniciatives de foment de l’agricultura ecològica i
l’alimentació saludable amb el CAECV

2. Organització / entitat
responsable

Comitè d’Agricultura Ecològica de la CV

3. Resum de l'acció

Xerrades i Tallers sobre la temàtica agroecològica i
d’alimentació saludable, dirigides al sector educatiu i
població en general.
Foment del model agroecològic i de l’alimentació saludable
Difusió de tècniques agronómiques compatibles amb el MA i la
salut i de la producció ecològica i de proximitat
Difusió d’un consum responsable i ecològic
Comunitat Valenciana

4. Objectius de l’acció

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

Diferents col·legis i altres del sector educatiu

7. Situació de partida

Dins del Pla Valencià de Producció Ecològica, està inclosa
la promoció del model agroalimentari agroecològic i del
consum responsable i ecològic (Línia 1 i 5 del PVPE).
També dins de les competències específiques del CAECV està
la de promoció del producte ecològic, relacionat amb estes
accions.
Objectius generals (de la pàg. 35 del document):
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.
Objectius específics (de les pàg. 35 a 37 del document):
• 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.
Línies d’acció (afegir el codi, ex. A.1.1.1, B.2.1.4, etc.)
A. SOCIETAT CONSCIENCIADA
A.1
A.1.2
A.1.2.1
A.1.2.1.2
A.2
A.2.1.
A.2.1.1
A.2.1.9
A.2.2
A.2.2.2

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)
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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.).

Pla Valencià d’Agricultura Ecològica
Pla d’Acció per a promoure l’alimentació
l’activitat física a la CV
Estrategia valenciana contra el Canvi Climàtic

10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior

Iniciativa nova, que comença a 2017

11. Descripció de l'acció

Execució de diferents Talles de promoció de l’agricultura
ecològica
i
de
l’alimentació
saludable
en
escoles
valencianes (de Castelló, Alacant i València).
Tallers iniciats en 2017 (45) i amb continuitat en 2018

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

Pressupost propi CAECV per a Promoció

14. Resultats esperats i
avaluació prevista

Bons resultats
executats

i

acollida

entre

els

saludable

centre

i

educatius
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