
Troba'ns en Facebook Mes de la Sostenibilitat



DEL 15 D’OCTUBRE AL 15 DE NOVEMBRE

Al llarg de tot el mes, al pati de la Casa dels Mundina, hi 
haurà una exposició de les fotografies que van participar 
en el I Concurs de Fotografia organitzat pel Consorci 
Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu 
Millars “Una ullada al Millars”. 

SETMANA DEL 15  AL 21 D’OCTUBRE 

Setmana d’activitats escolars, durant la qual s’han programat contacontes 
per als alumnes de l’últim curs d’educació infantil. El conte s’anomena 
La granota Valentina i el riu Millars; és de temàtica ambiental i parla de 
la contaminació del riu i de les actituds que s’han de tenir per tal de 
conservar-lo.

Divendres 19
Promoció de productes ecològics al mercat ambulant de la plaça Major

SETMANA DEL 22  AL 28 D’OCTUBRE 

Setmana d’activitats dirigida a les associacions veïnals per a oferir-los 
informació pràctica, xarrades i tallers de formació i sensibilització de bones 
pràctiques en la gestió dels residus.
 
Divendres 26
Promoció de productes ecològics al mercat ambulant de la plaça Major

Dissabte 27
Anellament d’aus. Activitat realitzada pel Consorci Gestor del Paisatge 
Protegit del Riu Millars. L’anellament és un mètode científic que s’utilitza 
per a l’estudi de les poblacions d’aus i que permet obtenir informació dels 
moviments migratoris. L’activitat ens permetrà descobrir com treballen 
els ornitòlegs i també veure en directe i identificar les aus capturades. La 
jornada estarà monitoritzada pels membres del Grup Au d’Ornitologia. Punt 
de trobada: a les 9.00 h, a la platja de Santa Bàrbara (Borriana), al marge 
dret del riu. Cal inscriure’s a:
Consorci del Millars. Tel. 964570608, riumillars@gmail.com

SETMANA DEL 29 D'OCTUBRE AL 4 DE NOVEMBRE  

Dimecres 31 d’octubre, a les 11.00 h, a la sala d’actes de Serveis Socials. 
“Líquens: un avís del present per al futur”. Presentació de l’estudi 
guanyador del guardó atorgat per l’UJI dins de la IV reunió científica “El gust 
d’investigar”. Per part del grup de treball del col·legi de Santa Maria de Vila-
real format per Flor Escobedo, Naiara Mancebo, Pablo Monfort i Samuel 
Ortiz. (Codi QR)

Divendres 2
Promoció de productes ecològics al mercat ambulant de la plaça Major

SETMANA DEL 5 A L’11 DE NOVEMBRE 

Dimecres 7 de novembre, a les 13.30 h, a la Casa dels 
Mundina, jornada de Green Commerce. Aquest projecte té com 
a objectiu implicar el petit comerç en la lluita contra el canvi 
climàtic, promoure la responsabilitat mediambiental en el sector 
comercial i reduir el consum energètic i la producció de residus 
mitjançant tècniques senzilles. 
• Obertura a càrrec de Silvia Ordiñaga, directora general de 

Comerç i Consum
• “El projecte Green Commerce”, a càrrec de tècnics de la 

Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç
• Preguntes i debat
• Cloenda a càrrec de José Benlloch, alcalde de Vila-real

 
Divendres 9
Promoció de productes ecològics al mercat ambulant de la plaça Major

Des del divendres 9 fins al diumenge 11 de novembre III Congrés d’Educació 
per a la Sostenibilitat, a la Caixa Rural de Vila-real. Per a inscriure’s:
https://sites.google.com/site/educacioxlasostenibilitat/programa     

SETMANA DEL 12 AL 15 DE NOVEMBRE 

Dimarts 13 de novembre, de 10.00 h a 13.30 h, a la sala d’actes de Serveis 
Socials, jornada “Com estalviar sense desconnectar-se”. Cal inscriure’s a 
l’Agència Local d’Energia i Medi Ambient (964 54 72 50).
Programa:

• Obertura a càrrec de Vicente Tejedo, director general de 
Qualitat Ambiental

• “Ecologia rendible”, Josep Albinyana, gerent de CO2zero
• Pausa  café
• “Redueix fins un 50% la factura elèctrica”, Hernan Cortés, 

tècnic de Kokoh investigación
• “El temps és or”, Emigdio Garcia, consultor de la consultora 

ERA
• “Conducció neta”, Miguel Doménech, assessor comercial de 

Renault
• “Atreveix-te a triomfar”, presenta el sistema un entrenador 

professional
• Preguntes i debat
• Cloenda a càrrec de José Benlloch, alcalde de Vila-real

 
Dimarts 13 de novembre, a les 19.30 h, al centre UNED, jornada: “Els 
aliments ecològics, què són i en què es diferencien”, a càrrec de M. Dolores 
Raigón, catedràtica d’Enginyeria Agrícola de la Universitat Politècnica de 
València. 
 
Dijous 15 de novembre a les 19.00 h, a la sala de plens, gala de lliurament 
dels premis del 8é Mes de la Sostenibilitat.


