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SETMANA DE L’ 1 AL 4 D’OCTUBRE

DIMECRES 1

LIFE + “UN REFUGI SEGUR PER A LES AUS SILVESTRES” 
CAMPANYA VOLAR, VIATJAR, VIURE
Lloc: sala de les Cavallerisses
Horari: de 18.00 a 20.30 h
Descripció: la jornada vol fomentar, en un format 
presencial, l'intercanvi dialogat i pausat d'opinions i punts 
de vista sobre la pràctica del parany. Capacitat limitada.

INICI DEL CONCURS CIUTAT DE VILA-REAL I FYDU, ELS 
ESPAIS VERDS CAP AL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Els espais verds són els pulmons de la nostra ciutat i 
ens aporten grans beneficis. A més del valor estètic que 
ofereixen a la ciutat, contribueixen de manera important en 
la salut i el benestar social dels vila-realencs. En aquest 
concurs Espais verds de Vila-real cap a la sostenibilitat, es 
vol conéixer la visió dels nostres joves a través de propostes 
de millora dels espais verds de Vila-real. Els alumnes 
de 4t d’ESO avaluaran, en un primer lloc, la qualitat i 
sostenibilitat dels espais verds de la ciutat, els quals per a 
aquest concurs engloben els parcs urbans, la zona agrícola 
i zona del Termet. I, en segon lloc, es faran les propostes de 
millora, bé en la seua gestió, distribució, manteniment, etc. 
Quins canvis portarien a terme o, fins i tot, què és allò que 
troben a faltar en els espais verds de Vila-real.

SETMANA DEL 6 AL 12 D’OCTUBRE

DIMARTS 7

JORNADA PARTICIPATIVA DELS ALUMNES DE QUART 
D’ESO. CONCURS ELS ESPAIS VERDS DE VILA-REAL CAP 
A LA SOSTENIBILITAT
Lloc: Biblioteca Universitària del Coneixement, 
avinguda de Pius XII, 43
Horari: tres passades de l’activitat en horari de 10.00 a 
14.00 h
Descripció: una xarrada dirigida als alumnes participants 
en el concurs Els espais verds de Vila-real cap a la 
sosteniblitat, als quals es vol fer reflexionar de la 
importància del desenvolupament sostenible i les 
possibilitats de la comunicació com a instrument de canvi. 
La conferència que porta per títol "Deixa't anar Peter" i 
comença amb un vídeo en el qual s'explica el mecanisme 
pel qual vola un avió.

DIMECRES 8

SOLAR DECATHLON, ÉBRICKHOUSE
Lloc: Biblioteca Universitària del Coneixement, 
avinguda de Pius XII, 43
Descripció: Solar Decathlon Europe és una competició 
entre universitats de tot el món que té com a objectiu 
dissenyar i construir habitatges sostenibles i autosuficients 
d'energia a partir de l'energia solar.
La Universitat Jaume I, mitjançant l'équipe VIA-UJI format 
per un grup d'alumnes i professors de la Universitat Jaume 
I de Castelló i la VIA University College de Dinamarca, ha 
realitzat el projecte éBRICKhouse per a aquesta competició.
éBRICKhouse és el desenvolupament i la construcció d'una 

casa que reuneix característiques urbanes i renovables que 
cobreix:

• la renovació de zones urbanes a les ciutats, la 
disminució dels terminis de construcció a 30 dies 
aproximadament i del consum d'electricitat i els costos.

10.30 h Inauguració de l’exposició del prototip 
éBRICKhouse

• José Benlloch Fernández. Alcalde de l’Ajuntament de 
Vila-real

11.00 h "Estratègies bioclimàtiques"
• Núria Sánchez. Project Manager i coordinadora 

d’arquitectura en el projecte éBRICKhouse d'équipe 
VIA-UJI

12.00 h Pausa
12.15 h “Solucions constructives en éBRICKhouse”

• Teresa Gallego Navarro. Professora titular de l’Escola 
Universitària, àrea de Construccions Arquitectòniques, 
Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

12.45 h Clausura de la jornada

DURANT TOTA LA SETMANA
TALLERS DE RECICLA AMB ELS 5 SENTITS 
(ONG i associacions):

• Consum responsable (taller debat): sensibilitzar els 
assistents sobre el consum responsable d’envasos, 
aparells elèctrics i electrònics.

• La rebotica ambiental (taller pràctic): mitjançant 
consells i bones pràctiques ambientals útils en la 
vida diària es guia els assistents cap a un consum 
responsable.

• Excuses per a no reciclar (taller de risoteràpia): 
sensibilitzar i motivar la separació i recollida dels 
residus a través de la rialla.

SETMANA DEL 13 AL 19 D’OCTUBRE

DIMECRES 15

OCUPACIÓ VERDA I FINANÇAMENT EUROPEU A 
VILA-REAL
Lloc: Biblioteca Universitària del Coneixement, 
avinguda de Pius XII, 43
Descripció: la jornada pretén informar emprenedors, agents 
de desenvolupament local, estudiants, professionals i públic 
en general, posant en relleu el notable desenvolupament i 
consolidació d'aquesta categoria d'ocupacions en el marc 
de l'economia verda, conformada per un ampli espectre 
d'organitzacions l'activitat de les quals se centra en la 
prevenció, gestió i correcció dels impactes generats per 
l'activitat humana sobre el medi ambient.
10.30 h Presentació

• José Benlloch Fernández. Alcalde de l’Ajuntament de 
Vila-real

10.45 h Economia i ocupació verda i ocupació sostenible, 
una alternativa a la crisi econòmica

• Luis Jiménez Herrero. Professor honorífic de la 
Universitat Complutense de Madrid (UCM) expert en 
economia ecològica i desenvolupament sostenible. 
President de l'Associació per a la Sostenibilitat i el 
Progrés de les Societats (ASYPS)

11.30 h Presentació estudi El emprendimiento verde de 
España 2014



• Eduardo Amer. Responsable de Formació i Empresa de 
l’Institut Mediterrani per al Desenvolupament Sostenible 
(Imedes)

12.00 h Descans
12.15 h Presentació : “Els fons estructurals 2014-2020 
per a entitats locals”

• Juan Viescas. Director general de Projectes i Fons 
Europeus de la Conselleria d’Hisenda i Administració 
Pública

12.45 h Taula redona : “Experiències de foment de 
l’ocupació verda en l’àmbit local”
L’objecte d’aquesta taula redona és presentar experiències i 
iniciatives en matèria de foment d’ocupació verda en l’àmbit 
local.
Ponents:

• Rafael Ajenjo - ADL Quart de Poblet. Presentació 
experiència Centre Integral de Desenvolupament 
Empresarial (CIDE) cofinançat pel FSE a través de la 
Fundació Biodiversitat

• José Manuel Balaguer - Associació d'Aturats de 
Vila-real (Adavi)

• Projecte Sabor Cooperatiu (ASGECO)
13.30 h Clausura de la jornada

DISSABTE 18
CAMPANYA MANS AL RIU: jornada de neteja del riu, 
que començarà a les 10.00 h a l'aparcament de l'ermita. 
Inscripcions en l'adreça electrònica limne@limne.org o en 
els telèfons de la Fundació Limne 963 156 841 / 635 475 706.

DURANT TOTA LA SETMANA
TALLERS DE RECICLA AMB ELS 5 SENTITS
(comunitat educativa):

Dirigits a infantil i primària:
• Recicla amb els cinc sentits (taller joc): mitjançant jocs 

aprendran a separar correctament els residus.
• Històries del reciclatge (taller conte): a través de contes 

improvisats començaran a familiaritzar-se amb els 
principals aspectes del reciclatge i sistemes de gestió.

• Els colors del reciclatge I (taller exposició): a través 
d’exposicions aprendran els diferents aspectes sobre el 
cicle de vida dels envasos domèstics i aparells elèctrics 
i electrònics.

Dirigits a secundària, batxillerat i cicles formatius:
• Reutili-fem (taller manipulatiu): mitjançant manualitats 

amb materials reciclats, en les quals posaran en 
pràctica la segona regla de les 3R.

• Els colors del reciclatge II (taller exposició): exposició 
didàctica, lúdica i manipulativa en la qual aprofundiran 
en la gestió dels residus i en la seua importància, 
coneixeran a més la situació actual quant a reciclatge i 
sistemes de gestió.

• Consum responsable (taller debat): sensibilitzar 
els joves i fer-los reflexionar sobre cada una de les 
etapes del cicle de producció perquè, des d’una posició 
informada i crítica, puguen decidir a l’hora d’adquirir un 
determinat article.

• La dissecció d’una bossa de fem (taller investigació): 
reflexionar sobre la quantitat de fem que produïm 
diàriament a les nostres cases i posar en pràctica la 
correcta separació dels residus per a la seua gestió 
posterior.

SETMANA DEL 20 AL 26 D’OCTUBRE

DIMECRES 22

GESTIONA’T: “EL MERCAT ENERGÈTIC I LA TEUA 
FACTURA ELÈCTRICA”
Lloc: Biblioteca Universitària del Coneixement, 
avinguda de Pius XII, 43
Descripció: la jornada pretén donar una visió del 
funcionament i dels darrers canvis del mercat elèctric 
espanyol. Seguidament es presentaran els resultats 
i les impressions del servei Gestiona’t, per acabar es 
realitzarà una conferència participativa on es vol ajudar els 
assistents a entendre la factura elèctrica, conceptes com 
ara empreses comercialitzadores, potència contractada, 
mercat lliure, PVPC, consums, impostos, etc.; així com 
també donar a conéixer mesures d’estalvi energètic en 
l’àmbit domèstic.
La jornada s’adreça a un públic ampli, donat que vol ser un 
punt de partida per a tots aquells consumidors que volen 
realitzar un consum eficient.
19.00 h Presentació de la jornada

• Xus Sempere Muñoz. Regidor de Sosteniblitat de 
l’Ajuntament de Vila-real

19.15 h Funcionament i darrers canvis del mercat 
elèctric

• Raúl Cepriá. Enginyer industrial per l’UJI, Executive 
MBA i actualment CEO de la comercialitzadora elèctrica 
IBEROELECTRA 3000, SL

19.45 h Pausa
20.00 h Servei Gestiona’t i la nostra factura

• Jorge Mompó. Arquitecte tècnic per la Universitat 
Politècnica de València, grau d’Enginyer d’Edificació per 
l’UJI, màster en Càlcul d’Estructures, tècnic superior 
en Prevenció de Riscos Laborals, màster en Eficiència 
Energètica i Sostenibilitat en Instal·lacions en Edificació 
per l’UJI. Tècnic en Certificació Energètica per l’Agència 
Valenciana de l’Energia

• Manuel Font. Llicenciat en Ciències Químiques per l’UJI, 
màster en Enginyeria Ambiental i màster experimental 
en Medi Ambient. Executive MBA i actualment treballa 
com a responsable d’operacions de la comercialitzadora 
elèctrica IBEROELECTRA 3000, SL

20.45 h Clausura de la jornada

DIVENDRES 24
Jornada inaugural del IV SIMPOSI EDUCACIÓ PER A 
LA SOSTENIBILITAT. Educació compromesa, educació 
transformadora. Sala d’actes de la Caixa Rural Vila-real 
(de 18.00 a 20.30 h)

• Obertura Simposi
• Imatges resum Simposi (Abel Campos)
• Taula inaugural (Ajuntament, AVEADS, Educació, Caixa 

Rural, Diputació)
• Salutació de Federico Mayor Zaragoza
• Conferència: Araceli Senantes (presenta AVEADS)
• Acte lúdic

DISSABTE 25
Jornada del IV SIMPOSI EDUCACIÓ PER A LA 
SOSTENIBILITAT
Educació compromesa, educació transformadora. Caixa 
Rural de Vila-real (de 9.30 a 20.00 h)
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De 9.30 a 13.00 h Reflexions per al debat (3 accions 
simultànies)
Dinàmica: un ponent de reconegut prestigi dóna resposta 
a qüestions plantejades per 3 persones (seleccionades 
prèviament) que li presenten situacions a resoldre; anàlisi 
d’experiències personals o escolars, en relació a la 
temàtica presentada en les taules següents:

• El poder de l’educació per a transformar la societat
• Noves fórmules docents per treballar la sostenibilitat
• L’educació ambiental en el context del treball per 

competències
De 13.15 a 14.00 h Ple (a càrrec dels ponents de cada taula)
De 14.00 a 16.00 h Dinar
De 16.00 a 18.00 h Tertúlies (4 accions simultànies)
Dinàmica: un ponent de reconegut prestigi modera les 4 
experiències que presenten els assistents (seleccionats 
prèviament) i aporta després la seua visió sobre els 
següents temes plantejats:

• Horts escolars – horts urbans
• Ciutadania activa
• Els equipaments ambientals en la societat actual
• Acció ambiental i TIC

De 18.15 a 19.00 h Ple (a càrrec dels ponents de cada 
taula)
De 19.00 h Acte cultural

DURANT TOTA LA SETMANA
CONTINUACIÓ DELS TALLERS RECICLA AMB ELS 5 
SENTITS 
(comunitat educativa)

SETMANA DEL 27 AL 30 D’OCTUBRE

DIMECRES 29

ELS HORTS URBANS, EXPERIÈNCIES, CONTEXT ACTUAL I 
PERSPECTIVES
Lloc: Biblioteca Universitària del Coneixement, 
avinguda de Pius XII, 43
Descripció: l’Ajuntament de Vila-real està impulsant la 
creació d'horts urbans en la trama periurbana, uns espais 
on la ciutadania podrà cultivar per al seu propi consum. 
Aquestes iniciatives es consoliden com a eines de suport 
comunitari que es basen en els principis de l'autogestió, la 
integració social, l'educació ambiental i el desenvolupament 
local.
Però els horts urbans són ja una realitat en moltes ciutats, 
per això la jornada també aborda altres experiències, així 
com es mostren la claus del ressorgiment dels valors dels 
horts urbans.
18.30 h Presentació

• Emili Obiol Moreno. Regidor d’Agricultura de 
l’Ajuntament de Vila-real

18.45 h “Horts urbans ecològics a Vilanova i la Geltrú, 
experiències”

• Enric Garriga Elies. Cap del Servei de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

19.15 h Descans
19.30 h “Els horts urbans comunitaris en el context de la 
crisi actual”

• Ernest Cano, professor titular del Departament 
d'Economia Aplicada de la Universitat de València, degà 
de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de 

València i membre dels Horts Veïnals de Benimaclet
20.00 h "Perspectives de futur dels horts municipals de 
Vila-real"

• Héctor Cabedo, coordinador del projecte Horts urbans 
municipals a la ciutat de Vila-real

20.30 h Clausura de la jornada
• José Benlloch Fernández. Alcalde de Vila-real

DURANT TOTA LA SETMANA
TALLERS RECICLA AMB ELS 5 SENTITS
(majors):

• La rebotiga ambiental (taller pràctic): guiar els 
assistents cap a un consum responsable mitjançant 
consells i bones pràctiques ambientals útils en la 
vida diària. D’aquesta manera aprendran a separar 
correctament els residus reciclables de forma més 
còmoda, senzilla i eficaç.

• Excuses per a no reciclar (taller risoteràpia): 
sensibilitzar i motivar la separació i recollida dels 
residus a través de la rialla, és a dir, mitjançant jocs, 
dansa i altres dinàmiques d’expressió corporal que 
facen canviar els nostres hàbits i actituds davant el 
reciclatge.

DIJOUS 30

GALA DEL 10é MES DE LA SOSTENIBILITAT
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19.00 h
Aquest any, i amb motiu del 10é Mes de la Sostenibilitat, 
es realitzarà un repàs del que ha estat el Mes de la 
Sostenibilitat en les seues darreres edicions.
Durant la gala també es realitzarà una breu presentació 
de les propostes dels alumnes del concurs Ciutat de Vila-
real, Els espais verds cap a la sostenibilitat, així com el 
lliurament del premi a la millor proposta.
Per acabar i com cada any es lliuraran els premis del Mes de 
la Sostenibiltat, que en aquesta edició recauran en aquelles 
institucions i col·lectius que han tingut una trajectòria 
ressenyable vinculada a la sostenibilitat de la seua activitat.
Finalment celebraren la desena edició amb un vi d’honor 
amenitzat amb música en directe.

CAMPANYA DE REDUCCIÓ D’EMBOLCALLS
Durant tot el mes d’octubre, segona edició de la Campanya 
de reducció d’embolcalls a l’escola per als alumnes de 
primer de primària, amb un contacontes, i lliurament a 
cada xiquet de portaentrepans perquè l’utilitzen per a 
endur-se l’esmorzar.

PROGRAMA RECICLA AMB ELS 5 SENTITS
Pretén abordar els diferents aspectes del reciclatge de 
residus d’envasos lleugers, vidre, paper i cartó, restes de 
medicaments i de xicotets aparells elèctrics i electrònics. 
Amb els tallers, els assistents comprendran per què és 
tan important separar els residus per al reciclatge, com es 
realitza i quina és la destinació final d’aquests materials.
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TROBA'NS EN FACEBOOK MES DE LA SOSTENIBILITAT


