
FES-TE
   VOLUNTARI
        AMBIENTAL!!!

Et preocupa la conservació
i protecció del patrimoni natural?

Voluntariat ambiental

FULL D'INSCRIPCIÓ

Nom

Cognoms

Adreça

Localitat Província

CP

Data de naixement

Telèfons contacte

Correu electrònic

DNI
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Entrega aquest full en el Registre General de l'Ajuntament d'Almussafes



Qui pot ser voluntari

Objectius

· Elaboració d’un catàleg dels espais degradats del terme municipal.

· Recuperació i reforestació de les citades zones naturals degradades.

· Neteja i recollida de residus en espais d’interés natural i paisajístic

  dins i fora del casc urbà.

· Senyalització de rutes i itineraris de senderisme al terme municipal.

· Identificació i demarcació d’espècies vegetals arbòries.

· Recuperació d’ullals.

· Creació de carrils bici al terme municipal.

· Convocatòria de cursos de formació i tallers per a l’educació ambiental.

· Conservació i recuperació d’habitats per a la fauna.

Qui pot ser voluntari
Tots els veïns i veïnes de la localitat, als quals els preocupe el seu

entorn i vulguen col·laborar d'una manera activa en la recuperació i

protecció del mateix.

Els menors de 14 anys hauran d'anar acompanyats d'un adult i estar

degudament autoritzats pels seus pares o tutors.

Si estàs interesssat, ompli la fitxa d'inscripció i entrega-la en l'Ajuntament

El programa de Voluntariat Ambiental d'Almussafes

és una iniciativa que l'Ajuntament, a través de la seua

Regidoria de Medi Ambient i amb el suport de l'Agenda

21 Local, vol impulsar per tal d'aconseguir una millora

de la qualitat ambiental de la localitat.

· Fomentar iniciatives de participació social per a la defensa dels

  valors naturals en el propi terme municipal.

· Suport i difusió dels principis bàsics de l’educació ambiental.

· Desenvolupament de programes de formació ambiental.

· Creació i foment d’una consciència i sensibilització ambiental

  entre la ciutadania.

· Realització d’accions dins del marc del desenvolupament

  sostenible.

· Impuls als valors de solidaritat, cooperació, responsabilitat  i

  igualtat.

· Restauració, conservació i protecció d’espais naturals.

· Millora de la qualitat ambiental i de vida a la localitat.

Objectius

AccionsAccions


