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NORMES PER A LA PRESENTACIÓ
DE RESUMENS D'EXPERIÈNCIES
Totes aquelles persones de l'àmbit
professional, polític, social i/o universitari que desitgen presentar
experiències a aquesta jornada
hauran d'atenir-se als següents
terminis i requisits:
1) Presentar abans del 20 de
JUNYde 2016 el títol de la comunicació i un resum de 5 a 10 línies on
descriuen l'experiència duta a terme sobre la sostenibilitat com a
element de desenvolupament local.
L'e-mail al que han d'enviar el títol
i el resum és:
jdl.gridet@gmail.com
2) Els treballs seran revisats pel
Comitè Organitzador, que valorarà
l'adequació del tema a fi de la jornada. Abans del 30 de juny de
2016 es farà saber als autors i
autores si la proposta ha sigut
acceptada. En aquest cas deuran el
text complet de l'experiència abans
del 15 setembre de 2016 i serà
valorat per un Comitè Científic
Extern que valorarà la seua qualitat i originalitat. Aquells textos
acceptats definitivament s'inclouran en la publicació que es farà a
aquest efecte i que es lliurarà en la
celebració de la jornada. En la qual
s'exposaran algunes d'aquestes
experiències.

La consideració del desenvolupament com a sostenible ha tornat a prendre força en l'agenda política a tots els nivells. Tant és així que l'ONU presenta la seua Agenda 2030 com a Objectius de
Desenvolupament Sostenible, la Unió Europea centra la seua estratègia 2020 en un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador, apostant per una economia circular., i fins i tot la Generalitat
Valenciana ha creat una Conselleria dedicada específicament a l'economia sostenible.
El desenvolupament sostenible és aquell que respecta, acompanya i aprofita tots aquests processos ecològics i els fluxos de béns sòcio-naturals dins de les seues possibilitats: La naturalesa és
font de béns que, presos com a recursos (entre uns altres, energia, aliments, aigua, aire, terra,
éssers vius, matèries primeres o paisatge), es converteixen en insumos necessaris per a molts
dels processos que tenen lloc en les economies modernes.
Si un sistema socioeconòmic desborda la bio-capacitat del seu territori, consumint “capital natural” i no reintegrant al sistema productiu els residus generats (economia circular), no és sostenible, ja que encara que pot generar riquesa avui implicarà costos inassolibles en el futur. Per contra, els nostres territoris i ecosistemes ens ofereixen una suma de possibilitats socioeconòmiques
per a aconseguir un alt grau de qualitat de vida sense haver de trencar els seus equilibris bàsics.
En aquesta setena edició de les Jornades sobre Desenvolupament Local a la Comunitat Valenciana
(VIIJDL2016), cerquem poder comptar amb aquelles iniciatives socioeconòmiques reeixides basades en les possibilitats que ens ofereix la naturalesa i el territori i que, sense deteriorar-ho, contribueixen al desenvolupament local. Valga com a exemples d'elles: agricultura ecològica, energies renovables i eficients, eco-turisme, agendes 21 locals, reducció/reutilització de “sobrants/
restes” de processos productius, mobilitat saludable, gaudi del paisatge, eco-disseny, desenvolupament rural, comerç
de proximitat, ciutats
lentes i habitables,
ocupació digna verd,
inversió responsable, i
aquelles altres que
suposen un ben
econòmic respectuoses amb la naturalesa. Iniciatives respectuoses amb els ecosistemes des del principi, més que aquelles
de final de canonada
o correctores d'impactes sense evitar l'origen dels mateixos.
Us animem al fet que
ens feu arribar les
vostres experiències o
iniciatives en les quals
hagueu participat en
la línia d'un desenvolupament sostenible
orientada a la qualitat
de vida de les societats i el seu entorn.

