PLA DE TRANSICIÓ ECOSOCIAL – FASE 4 Priorització de propostes

EIX 11. EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Objectiu específic

Nom Proposta

Descripció proposta

1. Generar consciència i
sensibilització ciutadana.

Implementar accions
d'experiències d'altres ciutats

1.1. Conèixer altres exemples de ciutats sostenibles.
1.2. Ajudar a les famílies a generar consciència sobre les escoles de
proximitat, i la importància de no utilitzar els transports privats (cotxe)
per portar els infants a les escoles.
2.1. Fomentar l’ús de la bicicleta des dels més petits. Si els nens i
nenes tenen facilitat per anar a l'escola en bici de forma segura i ho
troben com quelcom natural, quan siguin grans ho continuaran fent i
no tindran la necessitat de fer servir el cotxe. Per això, s'hauria de
connectar totes les escoles amb carrils bici segurs per poder arribar
des de un radi mínim d’uns 2 km.

1. Generar consciència i
sensibilització ciutadana.

Generar consciència de transport
sostenible a les escoles

3.4. Tenir en compte infants i joves en els recorreguts ciclables de la
ciutat i promoure’n l’ús.
1.3. Donar formació i assessorament als comerços (bones
pràctiques).
1.4. Campanyes a diferents mitjans de comunicació incloses les
xarxes socials.

1. Generar consciència i
sensibilització ciutadana.

Campanyes de consciència sobre
els reptes ambientals a la població

2. Promoure un canvi
cultural i educatiu.

2.2. Que els moviments socials i ambientals puguin treballar en
Difusió de les accions dutes a
aquesta educació i consciència (exemple de les cooperatives,
terme els moviments socials i
consum de proximitat, etc.), i que l’ajuntament sigui el primer en
ambientals per part de l'Ajuntament seguir totes aquestes propostes, donant suport i exemple.

3.5. Promoure campanyes de sensibilització.

3.1. Informar a la ciutadania de forma directa sobre les
repercussions que tenen les coses que consumim (sigui energia,
productes, etc.).

3. Fer de l’educació un
motor per a la
transformació social i
cultural, que arribi a
tothom (fet social) i a tots
els àmbits i col·lectius
(AAVV, patronals etc.).
3. Fer de l’educació un
motor per a la
transformació social i
cultural, que arribi a
tothom (fet social) i a tots
els àmbits i col·lectius
(AAVV, patronals etc.).

3,6. És important poder dimensionar les conseqüències que tenen
els nostres comportaments en el consum.... (Exemple reportatge del
cementiri de roba al desert d’Atacama ) Es considera molt útil el
recurs adreçat a la ciutadania i escoles com és la visita a la
potabilitzadora i a la deixalleria.

Crear consciència sobre les
repercussions del nostre consum

2.1. (Eix 3.1) Educació entorn l’impacte ambiental i de salut que per
exemple, pot tenir la carn. → que els comerços ofereixin productes
alternatius a la carn.

Incentivar recursos educatius de
caire ambiental a l'àmbit laboral

3.2. Incentivar recursos educatius al món laboral amb formació que
vagi més enllà de l’específica relacionada amb l’àmbit de treball.
3.3. Promoure activitats que s’estan fent: School Chance i activitats
del programa de recursos educatius.

3. Fer de l’educació un
motor per a la
transformació social i
cultural, que arribi a
tothom (fet social) i a tots
els àmbits i col·lectius
(AAVV, patronals etc.).

3.7. Promoure el treball de valors amb infants i joves.
(No codificada) Fer pedagogia de l'energia a les escoles.
Promoure iniciatives educatives i
promocionar els recursos
educatius existents

5.5. Promoure el coneixement de l’entorn natural de la ciutat (per
exemple la Jornada de Medi Natural i diversos itineraris pedagògics).
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