INTERCANVIS A PILES
SOSTENIM!
Agenda 2030 pel
desenvolupament sostenible
Intercanvi Comunitat
Valenciana amb
Castella-la Manxa.
SOSTENIM!
Agenda 2030 pel
desenvolupament
sostenible

PILES 18
LOCALITZACIÓ.
El programa d'animació es desenvoluparà a les instal·lacions de l'Alberg Mar i Vent de Piles situat a
peu d'una platja d'arena daurada i precioses dunes en un ambient tranquil. Les instal·lacions
compten amb sales d'estar, pistes esportives i sales d'usos múltiples per a practicar activitats.
DURADA.
De l'11 al 20 de juliol de 2018.
PARTICIPANTS.
16 joves de la Comunitat Valenciana i 25 de Castella-la Manxa.
Edats compreses entre 14 i 17 anys
QUÈ INCLOU?
- Allotjament en habitacions múltiples
- Desdejuni, dinar, berenar i sopar
- Material necessari per a les activitats
- Monitors especialitzats en les
activitats a realitzar
- Assegurança d'accidents

TEMA
La gent jove voleu canviar el món! Per a això, us proposem una programació basada en els 17
objectius plantejats per l'ONU per a la seua Agenda 2030, “un pla d'acció a favor de les
persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció d'enfortir la pau universal i l'accés
a la justícia.” Mitjançant aquest programa pretenem que, amb la vostra participació, conegueu
de primera mà quins són aqueixos objectius i com aconseguir-los. D'aquesta forma, us
convertireu en altaveus per al vostre entorn, a l'hora de promoure aquestes accions.
Perquè us aneu preparant, ací teniu un avanç d'algunes de les activitats que realitzarem...
El programa s'adaptarà a vosaltres.

PILES 18

Programa

El programa gira entorn als 17 objectius proposats per l'ONU, dins del pla Agenda 2030.
Cada dia es tractarà un o més d'aquests objectius.
DIA 1. Presentació del programa “Agenda 2030”
DIA 2. Objectiu núm. 10 i 3 “Reducció de les desigualtats” i “Salut i Benestar”, amb
l'organització d'unes olimpíades i unes activitats basades en la interculturalitat.
DIA 3. Objectius 14 i 6 “Vida submarina” i “Aigua neta”, amb activitats nàutiques i
altres activitats d'animació.
DIA 4. Objectiu 4 i 8 “Educació de qualitat” i “Treball decent”, amb activitats nàutiques i
dinàmiques adequades.
DIA 5. Objectius 11 i 12, “Comunitats Sostenibles” i “Consum responsable”, amb
tallers creatius, activitats nàutiques i activitats d'animació adequades.
DIA 6. Objectiu número 7 “Energia assequible i no contaminant”, realitzant una
excursió naturalista per les dunes i la Torrassa de Piles.
DIA 7. Objectiu número 15, “Vida d'ecosistemes terrestres”, amb excursió a Gandia.
DIA 8. Objectiu número 1 i 2, “Fi de la pobresa” i “Fam O”, amb diferents dinàmiques:
Màster Xef, ginkana, etc.
DIA 9. Objectiu número 5, “Igualtat de Gènere” amb una activitat i festa sorpresa!!
DIA 10. Comiat dels participants.

