
SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS ASSOCIATIVES SENSE ÀNIM DE LUCRE DE LA
PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, LA TRANSPARÈNCIA

I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
2021

SUBVENCIÓ CONCEDIDA A CAVE-COVA PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA : 18.000€

PROJECTE SUBVENCIONAT 

JUSTIFICACIÓ

Durant l'any 2020 CAVE-COVA ha desenvolupat un projecte ("ELABORACIÓ DE LA GUIA PER
A la IMPLEMENTACIÓ DE L'AGENDA 2030 EN ELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA") en
col·laboració amb la Diputació de València,  la Federació Valenciana de Municipis  i  Províncies i
ajuntaments com els de València, Ayora, Cofrentes i Sagunt. Una conseqüència inqüestionable del
propi projecte implica la seua pròpia continuïtat amb la seua difusió i  el seu desenvolupament
entre la ciutadania i els municipis. Pretenem desenvolupar una sèrie de TALLERS FORMATIUS PER A
L'ACCIÓ en els quals utilitzant mètodes participatius i basant-nos en el projecte de l'any anterior
puguem concretar la Línia d'Acció Veïnal que puga contribuir als plans municipals d'implementació
de l'Agenda 2030/Agenda Urbana.  El  projecte  que presentem consisteix  a  realitzar   Tallers  en
cadascun dels  pobles  o  ciutats  proposats,  donant  preferència  a  aquells  que han participat  en
l'elaboració  de  la  Guia  i  incorporant  a  aquells  altres  que  mostren  interés.  A  més,  tenim  un
demanda de Federacions i Associacions que formen la Confederació que també volen participar en
aquests tallers. Cada taller tindrà almenys dues sessions de 2 hores cadascuna i comptarà amb un
màxim de 20 persona per Taller per al  que es requerirà tant personal de la Confederació com
professionals  que  assessoren  adequadament  També  proposem  un  campanya  important  de
DIFUSIÓ dels eixos vertebradors de l'Agenda Urbana encaminada al la conscienciació i foment de la
participació ciutadana per a fer propis tals eixos.
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Hem constatat que tant ciutadans com les pròpies institucions municipals tenen un enorme
retard  per  a  assumir  els  principis  de  l'Agenda  2030/Agenda  Urbana  estant  instal·lats  en  les
dinàmiques  prèvies.  Les  tres  primeres  activitats  tendeixen  a  cobrir  aqueix  buit  des  de  la
perspectiva veïnal que considerem de vital importància. La quarta activitat enfila amb l'objectiu
estratègic 9é de l'Agenda Urbana que insisteix en la necessitat del foment de l'ús de les TIC com a
innovació digital.

OBJETIU GENERAL

Elevar  la  consciència  ciutadana  i  a  les  institucions  en  relació  a  la  importància  de  la
implementació de l'Agenda 2030/Agenda Urbana

OBJETIU ESPECÍFIC

Elaborar PLANS D'ACCIÓ per al desenvolupament local de l'Agenda 2030/Agenda Urbana
com a resultat de cada taller, difondre les propostes bàsiques de l'Agenda 2030/Agenda Urbana i
ampliar l'ús de les TIC en les associacions veïnals.
 

METODOLOGIA PARTICIPATIVA

LA  DINÀMICA  DEL  WORLD  CAFÉ  INTRODUCCIÓ  de  10  minuts  de  l'objecte  del  taller  i
repartiment de material escrit. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: En  aquesta  tècnica
metodològica es convida a les persones a tindre converses en xicotets grups sobre un tema de
referència lligat a un o diversos ODS. S'utilitza la referència “prendre café” per a generar espais de
converses informals on puguen emergir noves idees i conexiones.se establiran en cada sessió 3
rondes amb 3 preguntes diferents (total 9 preguntes), des de de un enfocament més general a uns
altres que serviren per a aprofundir en la temàtica. Entre cada ronda, es proposa que les persones
canvien de lloc per a generar un efecte de “pol·linització creuada” Cadascuna de les 3 rondes del
Café-Diàleg  dura  aproximadament  30  minuts  i  la  posada  en  comú  altres  20.  La  selecció  de
participants  seria:  a)  Persones  sòcies  de  las  AAVV,  b)  Representants  municipals  i  c)  ONGs
convidades.

EVALUACIÓ

Es contempla l'avaluació dels tallers per part de les persones participants, pels tècnics de 
suport i per la pròpia Junta Directiva de CAVE-COVA, especialment el conjunt de les quatre 
activitats com un tot.
 

MATERIALS

Guia elaborada a partir del Seminari Ag enda 2030/Agenda Urbana. Materials varis de 
referència a l'Agenda 2030/Agenda Urbana. Exposició roll-up dels ODS i dels eixos prioritaris de 
l'Agenda Urbana Espanyola. I la infraestructura de què disposa CAVE-COVA i lesse (local,contactes, 
telèfon,...) i les seues federacions i associacions.
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PERSONAL

La CAVE-COVA posarà al seu equip directiu a la disposició  del projecte coordinat per el seu 
president, que treballarà en coordinació amb el personal contractat a aquest efecte i el seu propi.

ACTIVITATS:

1- DESENVOLUPAMENT DE TALLERS FORMATIUS PER A FORMALITZACIÓ DE PLANS D'ACCIÓ-
AGENDA URBANA

L'activitat  consisteix  a  desenvolupar  diferents  Tallers  Formatius  (presencials/telemàtics
segons  es  donen les  circumstàncies  en  el  moment)  en  diferents  pobles  i  ciutats  de  la
província  de  València  l'objecte  de  la  qual  siga  la  generalització  de  PLANS  D'ACTUACIÓ
LOCALS  que  ajuntaments  i  ciutadania  puguen  implementar  en  el  context  de  l'Agenda
Urbana amb indubtable caràcter formatiu i buscant la màxima difusió posterior utilitzant els
mitjans digitals, especialment el canal youtube de la Confederació.

2-  DIFUSIÓ  DE  LES  PROPOSTES  I  VALORS  FONAMENTALS  DE  L'AGENDA  2030/AGENDA
URBANA

Campanya de difusió en ràdio (tascons) , cartelleria, fullets i mitjans digitals de les propostes
fonamentals de l'Agenda Urbana des de la perspectiva Veïnal.

3- ASSESSORAMENT TÉCNIC FASE DE IMPLEMENTACIÓN AGENDA 2030/AGENDA URBANA

Es tracta de mantindre una comunicació directa en el desenvolupament POSTERIOR dels
tallers i campanya de la seua difusió amb experts que puguen orientar la precisió de les
propostes, per exemple establint  clarament les competències de cada institució a l'hora
d'implementar l'Agenda 2030/Agenda Urbana, especialment en la fase desenvolupada en
l'activitat 1, passant a la fase d'implementació.

4- DISSENY, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE LA WEB DE CAVE-COVA

La  pandèmia  ha  posat  en  evidència  la  necessitat  del  maneig  adequat  de  les  TIC;  les
videoconferències,  els  correus  electrònics  ,...han  suposat  el  poder  continuar  amb  una
relació organitzativa de moltes entitats socials. Per contra, s'ha evidenciat l'escassetat de
mitjans, tant materials com humans, per al seu ús de manera eficient. En aquest context
una web moderna i actualitzada és un element essencial per al foment de la participació,
coordinació,transparència i formació.
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