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sostenibilitat 3F. Premis a l’innovació social i urbana 

Introducció 

Aquest document mostra el desenvolupament i resultat del projecte 

sostenibilitat 3F que es presenta a la V edició dels Premis a la innovació 

social i urbana de la ciutat de València en la seua modalitat Ciutat 

Sostenible - Societat civil. 

 

Sostenibilitat 3F ha sigut desenvolupat per l'Associació Veïnal i Cultural 

Tres Forques, l'AMPA Escoleta Infantil SOLC, l'AMPA CEIP Ciutat de 

Bolònia, l'Associació de Comerciants del Mercat de Castella, els 

col·lectius Colecamins i València per l’Aire i totes les empreses que 

col·laboren en la Mostra Sostenible 3F. 

1. Context i objectius 

a. Context 

La cura del medi ambient i la promoció d'una vida més sostenible 

sempre ha sigut una de les preocupacions de l'Associació Veïnal i 

Cultural Tres Forques i les entitats escolars del barri. 

 

En aquesta lìnia Sostenibilitat 3F és el projecte que recull 

nombroses activitats i iniciatives impulsades en el context del 

canvi climàtic i de la sostenibilitat. 

 

b. Persones beneficiades 

Els col·lectius beneficiats són principalment les comunitats 

educatives de les entitats escolars participants (AMPA Escoleta 

Infantil SOLC i AMPA CEIP Ciutat de Bolònia) que constitueixen 

més de 1.000 persones. 
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A més de les activitats realitzades en els centres escolars també 

s'han dut a terme activitats obertes a la ciutadania, per la qual 

cosa de manera indirecta el projecte també involucra a les veïnes 

i veïns dels barris de Tres Forques i Vara de Quart que són 

aproximadament més de 20.000  persones. 

 

c. Problema 

L'Associació Veïnal i Cultural Tres Forques i l'AMPA del col·legi 

Ciutat de Bolònia tenen una llarga trajectòria en treball conjunt per 

la millora del medi ambient. Totes dues associacions abordem la 

sostenibilitat i l'emergència climàtica com a temes transversals en 

les nostres activitats. 

 

El context social i educatiu del barri mostra la importància de 

mostrar la capacitat de cadascuna de les persones de millorar 

l'entorn físic en el qual vivim, cuidant-lo i generant consciència 

sobre aquest. La possibilitat d'actuar de manera coordinada i 

conjunta per a augmentar l'abast i impacte d'aqueixes accions 

motiva a les entitats del barri a iniciar el projecte. 

 

d. Propuesta y objetivos 

El projecte pretén mostrar a través de l'experiència que totes les 

persones som capaces de canviar el món. A petita escala si 

actuem a nivell individual i a molta major escala si actuem a nivell 

col·lectiu. Per a aconseguir aquest objectiu es duen a terme 

accions en diferents col·lectius aprofitant la xarxa de contactes 

teixida en els barris de Tres Forques i Vara de Quart de la ciutat 

de València. 
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Cada entitat participant realitza les seues pròpies accions a nivell 

local i aquestes s'entrellacen i es difonen conjuntament generant 

un projecte de barri. Amb la implicació de les entitats 

s'aconsegueix arribar a molta més gent i es mostra que amb 

xicotets canvis en els nostres hàbits som capaços d'influir per a bé 

en l'entorn que ens envolta. 

 

També s'han tingut en compte en la formulació dels objectius 

específics, els ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible, 

alineant-los amb els mateixos i desenvolupant els seus continguts. 

 

L'objectiu principal és: 

- Treballar la conscienciació de les persones en el consum 

responsable a través d'accions previstes. Visibilitzar la 

necessitat d'actuar sobre la sostenibilitat. Intentar modificar 

els hàbits de les persones que s'acosten al projecte 

transmetent que el canvi ha de sorgir de totes les persones i 

entitats. 

 

Els objectius específics són: 

- Foment de la mobilitat sostenible / reducció d'emissions 

CO₂. ODS nº11 Millorar la mobilitat de la comunitat escolar 

als centres, augmentant la seua autonomia i promovent els 

mitjans de transport sostenibles. 

- Conscienciar sobre la reducció de residus. ODS nº11 

Treballar la necessitat del reciclatge, la reutilització i la 

reducció (les 3 “R” de l'ecologia). 

- Promoure el consum responsable. ODS nº12 Donar a 

conéixer alternatives de consum més sostenibles que les 

tradicionals. Informar sobre la necessitat de canvis en el 

nostre comportament per a treballar la sostenibilitat. 
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- Interconnectar a les associacions participants ODS nº17 fent 

difusió dels projectes de barri a través de les xarxes socials 

de cadascuna de les entitats i col·lectius. 

- Sostenibilitat de la salut ODS nº3 Promoure estils de vida 

saludables i col·laborar amb els agents sanitaris del barri en 

la seua difusió. 

 

2. Metodologia 

a. Estrategia 

Les entitats participants del projecte formulen una triple estratègia: 

- Activació de la xarxa d'entitats de barri. Comunicació del 

projecte i invitació a participar a la resta d'entitats i agents 

del barri. 

- Disseny conjunt d'accions que desenvolupen els objectius. 

Es dissenyen una sèrie d'activitats de manera conjunta amb 

totes les entitats participants per a cadascun dels objectius 

previstos. Aquestes accions busquen treballar i conscienciar 

sobre l'objectiu específic adaptant-lo al destinatari (comunitat 

escolar o ciutadania en general). 

- Incorporació d'espais informals i festius. Cuidar la 

convivència dins del projecte amb espais per a la conversa i 

l'oci suposa un focus d'atracció per a la ciutadania. 

 

b. Activitats realitzades 

Atenen els cinc objectius específics: el foment de la mobilitat 

sostenible, la conscienciació sobre la reducció de residus, la 

interconnexió entre les associacions i la sostenibilitat de la salut. 
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Objectiu 1. Foment de la mobilitat sostenible (ODS nº11) 

VI Bicipasseig  

per Colecamins i Associació Veïnal i Cultural Tres Forques 

 

Sisena edició del Bicipasseig, una iniciativa creada per cinc 

ampes que conformen l'associació Colecamins (AMPA Ciutat 

Bolònia, AMPA Sector Aeri, AMPA 8 de Març, ACPA La 

Puríssima, AMPA Humanista Mariner) i que pretén fomentar i 

potenciar l'ús de mitjans de transport alternatius per a 

desplaçar-es cada dia, així com els col·legis de proximitat. 

 

Xarrades i divulgació  

per Colecamins, València per l’aire i l'Associació Veïnal i 

Cultural Tres Forques 

Accions complementàries dutes a terme al llarg de l'any 2019. 

 

Activitats entorn de la mobilitat  

per AMPA CEIP Ciutat de Bolònia 
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Activitats realitzades entorn de mobilitat sostenible. Foment 

del transport sostenible (bicicleta, patins, patinets, etc.) 
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Objectiu 2. Conscienciar sobre la reducció de residus ODS 

nº11 

Cistella de Tresors i Joc Heurístic 

per AMPA Escoleta Infantil SOLC 

 

Descobrir jugant a través de materials reutilitzats fàcilment 

manipulables entregats des de les famílies els xiquets i 

xiquetes aprenen a manipular els objectes. 

 

Racó dels llibres alliberats 

per AMPA Escoleta Infantil SOLC 

Compartir amb el col·legi i les famílies els llibres que en casa 

ja no hem de llegir perquè els llibres circulen i siguin 

reutilitzats. 

 

Reciclatge d’oli i roba  

per Associació Veïnal i Cultural Tres Forques 

Campanya de difusió sobre els contenidors de reciclatge 

d’oli i roba que tenim dins de l’espai de l’Associació. 
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Esmorzars saludables 

per AMPA CEIP Ciutat de Bolònia

 

Campanya de conscienciació per reduir els embolcalls 

d’un sol ús provocats pels esmorzars. 

 

Mobiltzat pel medi ambient 

per AMPA CEIP Ciutat de Bolònia 

Campanya de reciclatge de móbils per a protegir els 

ecosistemes africans. 
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Objectiu 3. Promoure el consum responsable ODS nº12 

Mostra de Sostenibilitat 

per Associació Veïnal i Cultural Tres Forques 

 

Se realizaron también talleres de yoga y reciclaje. Participaron 

más de una decena  de empresas e iniciativas: Bioagradables, 

Manos de lana, Pyörä Jewels, Carao Moda infantil sostenible, 

L’hefet artesanía, Metandia, La buena estrella, Silvieta, etc. 

 

Visita al Mercat de Castella 

per AMPA Escoleta Infantil SOLC 

Excursió realitzada amb els més majors de l'escola, perquè els 
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xiquets coneguen el barri, comerç local i el producte de 

proximitat. 

 

Hort del co·legi Ciutat de Bolònia 

per AMPA CEIP Ciutat de Bolònia 

 

Dinamització de l’hort del col·legi Ciutat de Bolònia 

facilitant l'accés i manteniment als més xicotets del col·legi. 

 

Compra al barri 

per Associació Veïnal i Cultural Tres Forques 
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Difusió i visibilització del comerç local del barri, fomentant el 

consum local i pròxim. 

 

Objectiu 4. Interconnectar a les associacions ODS nº17 

Trobades sostenibilitat 3F 

per Associació Veïnal i Cultural Tres Forques 

 

Xarrades, exposcions o reunions amb empreses i col.lectius 

que treballen al voltant de la Sostenibilitat: Colecamins, 

València per l’Aire, Aeioluz... 
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Objectiu 5. Sostenibilitat de la salut ODS nº3 

Centre de Salut Tres Forques 

per Associació Veïnal i Cultural Tres Forques 

 

Es tracta d'una reivindicació veïnal que prompte es 

materialitzarà en el barri. 

 

Comando mascaretes Patraix 

per Associació Veïnal i Cultural Tres Forques i Comando 

mascaretes Patraix

 

Cesió de espai per a la fabricació de mascaretes per a 

combatre la crisi de la COVID19. 
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Makers pantalles 

per Associació Veïnal i Cultural Tres Forques i Makers 

pantalles 

 

Cesió de espai per a la fabricació de pantalles per a combatre 

la crisi de la COVID19. 

 

Carrera Galápagos 3F 

per Club de Atletisme Gálapagos i Associació Veïnal i Cultural 

Tres Forques 

 

Col.laboració en l’organització de la carrera Galápagos 3F. 
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Activitats per a persones majors 

per Associació Veïnal i Cultural Tres Forques 

Col.laboració en l’organització de activitats per a les persones 

majors. 

 

Trobada interassociatiu de salut 

per Associació Veïnal i Cultural Tres Forques i Departament 

de Salut de l’Hospital General 

Col.laboració en l’organització de la trobada. 

 

c. Canals de comunicació 

La comunicació del projecte es realitza de manera física i digital: 

- Comunicació física. Es dissenya cartelleria i altres lliurables 

que anuncien les accions públiques del projecte. Així mateix 

es comunica a les comunitats escolars pels canals habituals 

de cada centre els detalls de cada activitat. 

- Comunicació digital. S'utilitzen les xarxes socials de cada 

entitat per a donar a conéixer i difondre les activitats obertes 

del projecte. 

 

3. Resultats i aprenentatges 

a. Viabilitat econòmica 

A continuació es desglossa el pressupost del projecte secundat 

per totes les entitats participants. 

Material d’emmagatzemament 600 € 

15 



sostenibilitat 3F. Premis a l’innovació social i urbana 

Material per a la Mostra de Sostenibilitat i altres 
accions que es desenvolupen al projecte 

900 € 

Material per al Bicipasseig Colecamins 300 € 

Ferramentes de treball per a l’hort urbà del cole 300 € 

Despeses de contractació i/o dietes per a 
persones convidades a les xarrades o activitats 
sobre sostenibilitat 

600 € 

Material de difusió: disseny de cartelleria, 
impressió... 

900 € 

Total de costos 3400 € 
 

b. Dades i indicadors 

Un dels indicadors utilitzats és la participació i assistència a les 

activitats. 

- Participació intergeneracional. Entorn del 50% dels 

assistents van ser menors d'edat i més del 10% són majors 

de 65 anys. 

- Participació paritària. Més del 50% són dones. 

 

Un altre dels indicadors ressenyables del projecte és el 

reconeixement públic que ha rebut. Sostenibilitat 3F ha sigut un 

dels deu projectes premiats en la 26 edició d'Ajudes a Projectes 

Interasociativos per la Fundació Horta Sud. 
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c. Avantatge 

Sostenibilitat 3F es recolza en el treball d'iniciatives anteriors 

també impulsades per les entitats escolars que han aconseguit 

conscienciar a la comunitat escolar i a la ciutadania sobre la 

sostenibilitat i el medi ambient. Aquests projectes són: 

 

- “Fibrociment? No gràcies” sorgeix 

de la problemàtica de l'amiant en 

els col·legis, reivindicant la seua 

retirada dels edificis escolars. 

 

 

- “Colecamins” és també un 

projecte de camins escolars sorgit 

del treball de mares i pares de sis 

col·legis de la zona (AMPA Ciutat 

Bolònia, AMPA Sector Aeri, 

AMPA 8 de Març, ACPA La 

Puríssima, AMPA Humanista 

Mariner) que decideixen 

col·laborar per a augmentar 

l'autonomia de les xiquetes i 

xiquets i millorar els entorns 

escolars. 
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- “València per l’Aire” és una 

plataforma per a la millora de la 

qualitat de vida de les persones 

que habiten a València, a través 

de la millora de la qualitat de l'aire 

de la ciutat. L'Associació Veïnal i 

Cultural Tres Forques és membre 

fundadora i participant actiu en la 

iniciativa. 

 

Altres projectes: 

- Instal·lació de mesuradors de qualitat de l'aire. Projecte 

presentat a Decidim VLC. 

- Millores parcs Emilio Lluch, c/Torrent i Plaza Magúncia. 

Projecte presentat a Decidim VLC. 

- Realització del carril bici c/Tres Forques. Projecte presentat 

a Decidim VLC. 

 

d. Aprenentatges i idees generadores 

Alguns dels aprenentatges extrets del projecte que es tindran en 

compte per a les següents edicions són: 

- Augment de la conscienciació sobre temes com el medi 

ambient i el consum responsable. Sense fer cap de bestiar la 

conscienciació no apareix sola. Una manera d'aconseguir-ho 

és posant en marxa aquest tipus d'accions. Els accions 

realitzades poden inspirar a altres persones a generar noves 

idees i projectes o, almenys, portar-los a xicotets canvis 

d'hàbits que ajuden a la sostenibilitat. 

- Compromís col·lectiu amb el canvi climàtic. Els grans 

accions que actuen contra el canvi climàtic hauran de vindre 
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dones dels governs i els administracions, però nosaltres 

podem canviar els nostres hàbits i els dels persones que ens 

envolten. Creiem que és fonamental la intercooperació entre 

totes els entitats del barri, així com incloure la sostenibilitat 

en els nostres agendes com un aspecte transversal. 

 

 

Annex documental de les activitats 
- Reportatge sobre el projecte (en ser guardonat per la Fundació Horta 

Sud) Levante EMV 27/04/2020 
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- Fullet comunicatiu de la V edició del Bicipasseig.  

 

- Reportatge sobre la V edició del Bicipasseig. Levante EMV 6/11/2019 
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