Què contar en la primera reunió amb les famílies LLARS VERDES?
Davant de la petició d’alguns tècnics del programa, suggerírem un guió per a una
primera reunió amb les famílies, que seria:
1. És molt probable que la majoria dels assistents només tinguen una idea aproximada
del que significa el programa LLARS VERDES, així que convé dedicar el principi de la
reunió a explicar-ho bé. Per a això s’han de tractar els punts següents:
a. Definició del programa LLARS VERDES (destacar que és un programa d’educació
ambiental)
b. Marcs en els quals es desenrotlla:
i. Institucional: CITMA, CEACV i Ajuntament.
ii. Geogràfic: Autonòmic i local.
iii. Metodològic: el propi de LLARS VERDES.
c. Explicació breu del recorregut de LLARS VERDES i referència al CEACV.
2. El vostre municipi s’ha unit a LLARS VERDES, açò evidentment té una justificació i uns
objectius, així que:
a. Argumentar perquè el vostre municipi s’ha incorporat al programa.
b. Exposar amb quins objectius.
3. Si a estes altures ja sabem què és LLARS VERDES, els marcs en què es desenrotlla i el
perquè de la participació del vostre municipi en el programa, ara passaríem a contar
com es va a desenrotllar el programa en el vostre municipi i contar el següent:
a. Objectius del programa
b. Continguts del programa (temes a tractar)
c. Metodologia del programa en el vostre municipi:
i. Temporalització del programa.
ii. Arreplega de dades.
iii. Núm. de reunions-tallers i dates.
iv. Presentació del kit d’estalvi i eficiència.
v. Modalitats de contacte famílies-tècnics.
vi. Opcions de realitzar altres activitats al llarg del programa.

4. Per a dur a terme tot açò és necessari un COMPROMÍS d’ambdós parts, per
això caldria definir bé:
a. A què es compromet l’equip municipal gestor del programa amb les
famílies.
b. Compromís de les famílies amb el programa.
5. Per a finalitzar s’obriria un torn de preguntes perquè les famílies expressen els seus
dubtes i a partir d’ací… a treballar.
Altres consideracions:
Utilitzeu sempre la marca LLARS VERDES. El programa LLARS VERDES ha sigut creat
íntegrament per l’equip tècnic del CEACV. A partir d’un projecte pilot a Puçol i Sagunt es
van arreplegar experiències, dades i idees que s’han anat plasmant en propostes i
materials propis. Tots ells estan a la vostra disposició per al desenrotllament del programa.
La marca LLARS VERDES és part d’esta creació i per això sempre ha d’acompanyar a
qualsevol programa que es desenrotlle en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, sempre sota
la tutorització del CEACV. Sota la marca LLARS VERDES més de 300 famílies valencianes han
participat en accions d’educació ambiental per a fer més sostenibles les seues llars i 400
esperen incorporar-se enguany. El sentiment de grup, d’esforç conjunt es plasma sota el
nom de LLARS VERDES.
Tota la informació necessària per a donar contingut a este guió està arreplegada en el
DOCUMENT BASE LLARS VERDES que podeu trobar en la nostra web:
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=62598&idioma=V
També podria resulta interessant, com a introducció a esta exposició, parlar-los breument
sobre els conceptes medi ambient i sostenibilitat.
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