
15é Mes de  
 la Sostenibilitat

m
ed

ia
m

bi
en

t.v
ila

-re
al

.e
s



Setmana de l’1 al 6 d’octubre
Presentació de la campanya de la Fundació Tots Units: 
Concurs escolar Joguets amb molta vida
Promoure i premiar les creacions d’un joguet realitzat a partir de materials 
reciclats dels alumnes de 3r i 4t de primària i 5é i 6é de primària. Si vols 
participar-hi, per a més informació sobre les bases cal posar-se en contacte 
amb la Fundació Tots Units al telèfon 964 533 876.

Inici del concurs Ciutat de Vila-real cap al desenvolupament sostenible
En aquest concurs, els alumnes de 4t d’ESO inicien l’elaboració de propostes 
respectuoses amb la producció, distribució i consum dels aliments tenint en 
compte les repercussions socials i ambientals, optant per aquells que deixen 
menor petjada ecològica.

Setmana del 7 al 13 d’octubre

Dilluns 7
Exposició «#HortAttack Reloaded»
18.00 h - Inauguració de l’exposició, visitable en la via pública fins al 20 d’octubre 
Exposició «#HortAttack Reloaded» reivindica la producció agrícola i les 
persones que ho fan possible, mitjançant fruites i verdures gegants als espais 
públics que han estat pintades per artistes urbans com Julieta XLF, Vinz, 
Belén Segarra, Lolo, E1000 i Animalitoland.

Dimarts 8
Taula de debat: «Oportunitats de l’agricultura de Km 0 i ecològica a Vila-real»
19.00 h - Sala d’actes de la Casa dels Mundina
L’objectiu d’aquesta mesa és fomentar el diàleg entre les institucions, 
empreses, associacions i agricultors al voltant de les perspectives, tendències 
i noves oportunitats del sector ecològic i de Km 0 a Vila-real, així com les seues 
dificultats i solucions, tant en la producció com en la comercialització.

Intervenen en la mesa: Sergio Fuster Carda, gerent de la Cooperativa Catòlica 
Agrària de Vila-real; Pasqual Broch Reverter, president de la Comunitat de 
Regants; Cristina de Maya Martínez, Associació Espanyola contra el Càncer; 
Beatriu Gascó Verdier, secretària de la Comissió de Medi Ambient, Aigua i 
Ordenació del Territori de les Corts Valencianes; Constantí Ortells Safont, 
agricultor ecològic del municipi de Vila-real; Paulino Perona García, membre 
del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV); Óscar 
Climent, president de l’ONG Pankara i el representant de l’Associació Local 
d’Agricultors de Vila-real.

Setmana del 14 al 20 d’octubre
Dimecres 16 
Ponència: «Valorització de la fracció orgànica dels residus urbans,  
el gas renovable i sostenibilitat del sector ceràmic»
19.00 h - Sala d’actes de la Casa dels Mundina
A càrrec d’Óscar Bertomeu, enginyer agrònom. Gerent de Biovec,  
enginyeria especialitzada en plantes de biogàs.

Dissabte 19
Ponència: «Tenen futur els biocarburants en el sector del transport?»
11.00 h - Sala d’actes de la Casa dels Mundina
A càrrec de Magín Lapuerta Amigo, professor de la Universitat  
de Castella-la Manxa.

Setmana del 21 al 27 d’octubre
Campanya de reducció d’embolcalls
Durant tot el Mes de la Sostenibilitat, es realitza la sisena edició de la 
campanya de reducció d’embolcalls a l’escola per als alumnes de primer  
de primària, amb un joc participatiu i lliurament a cada xiquet de 
portaentrepans perquè l’utilitzen per a portar l’esmorzar.

Dissabte 26
Contacontes del reciclatge 
11.00 h - Sala d’actes de la Casa dels Mundina
Públic adreçat: xiquets i xiquetes a partir de 5 anys i públic familiar
Sabeu el que són les 3R? Doncs ací vos portem un munt de contes  
per a explicar-vos que hi ha moltes erres: regalar, reparar, reflexionar...

Setmana del 28 al 31 d’octubre
Dijous 31
Gala del 15é Mes de la Sostenibilitat
19.00 h Sala d’actes de la Casa dels Mundina
Cloenda del 15é Mes de la Sostenibilitat, on es realitzarà un repàs del que ha 
estat el Mes de la Sostenibilitat i el lliurament dels premis de la sostenibilitat, 
així com dels alumnes guanyadors del concurs Ciutat sostenible.

Tots els tallers i jornades són gratuïts i els materials estan inclosos.
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