Adhesió al programa

ENTITATS PER LA SOSTENIBILITAT
DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Des del Programa d’Entitats per la Sostenibilitat ens impliquem amb la sostenibilitat a la ciutat i assumim el
compromís de treball per la millora del medi ambient. Volem un medi saludable i de qualitat per a les persones que hi
viuen.
A través del treball conjunt i la participació de tothom volem contribuir de forma activa en el camí cap a la
sostenibilitat ambiental al municipi.
Per totes aquestes raons, l’entitat ___________________________________________, amb NIF ________________,
número
de
registre
municipal
__________
i
email
i
telèfon
de
contacte
__________________________________________________________, assumeix el compromís de treballar per la
sostenibilitat i d’aquesta manera passa a formar part del Programa d’Entitats per la Sostenibilitat de Cornellà de
Llobregat.
Les entitats adherides a aquest programa treballaran d’acord amb les següents línies estratègiques:
1.
2.
3.
4.
5.

Espais naturals i biodiversitat: conèixer i potenciar els espais verds i la biodiversitat de la ciutat.
Espai públic de qualitat: tenir cura de l’espai públic, per produir menys residus i gestionar-los correctament.
Ciutat saludable: contribuir a una ciutat més saludable, amb una bona qualitat de l’aire, lliure de soroll i
treballant per fomentar l’ús de la bicicleta i el transport públic i fomentant uns models adequats d’alimentació.
Cultura de la sostenibilitat: promoure els valors de la sostenibilitat i enfortir l’educació i comunicació ambiental.
Ús eficient i sostenible dels recursos naturals i eines per afrontar el canvi climàtic: fer un consum racional de
l’aigua i altres recursos naturals, tot reduint-ne l’ús i millorant les característiques dels materials que consumim,
perquè siguin més respectuosos amb el medi ambient.

L’adhesió al Programa implica l’adquisició dels següents compromisos per part de l’entitat:





Designar un referent de sostenibilitat dins l’entitat.
Desenvolupar algunes de les línies estratègiques a través de l’execució d’accions.
Presentar un document amb la valoració de les accions realitzades anualment.
Compartir experiències amb les altres entitats i treballar en xarxa.

Signatura del representant legal i segell de l’entitat

Cornellà de Llobregat, _______ de ____________________de 20__

