
Jornades

del24de febrer
al 17de març

2023
#RRR SoStenibilitat XVII per a la

#reduir
#reutilitzar
#reciclar

#RRR

ORGANITZA:

COL.LABOREN:

ACTIVITATS PER ALS ESCOLARS
1, 8 i 15 de març  09h
•Anellatge d’aus_
  per als grups de 5é dels col.legis municipals
  Lloc de partida: CP Bracal i CP Montcabrer
  Lloc de l’anellatge: Paratge Natural Municipal Font del 
                                 Baladre                                 Baladre- Fontanars-Rius d’Agres
1, 8 i 15 de març  09h
•Reconeixement de l’ecosistema de ribera_ 
  per als grups de 5é dels col.legis municipals
  Lloc de partida: CP Bracal i CP Montcabrer
  Lloc de l’activitat: Riu d’Agres

*Per a obtenir-ne més informació, posa’t en contacte 
amb l’Oficina de Medi Ambient (OMAM) 
per correu electrònic (mediambient@vilademuro.net) 
o per telèfon: 673 655 012 - 965531944

al teu abast



Programa

24/2_DIVENDRES  20h.
•Inauguració de les XVII Jornades per a la Sostenibilitat 2023
  Juan Manuel Sanchis_Regidor de Medi Ambient
•Conferència: “Lynn margulis: una revolució en l’evolució.
                          Estimulant les vocacions científiques”
  Juli Peretó- Catedràtic de Bioquímica i Biologia Molecular de 
                                                la Universitat de València.
Darwin va proposar el símil d’un arbre per representar les relacions 
evolutives entre els organismes vivents. Una realitat que Darwin no 
va considerar fou que les branques de l’arbre no sols s’anirien 
bifurcant sinó que, eventualment, podrien fondre’s i unir-se per donar 
una nova entitat evolutiva. La simbiosi entre cèl·lules simples fou el 
procés que va originar una de les discontinuïtats més profundes de la 
biosbiosfera: l’estructura cel·lular procariòtica i l’eucariòtica. A mitjans de 
segle XX la biòloga nord-americana Lynn Margulis va recollir aquest 
testimoni i hi va integrar tota la informació que hi havia, per dibuixar
un gran esquema de l’origen de la complexitat eucariòtica. Aquest 
model simbiòtic ha anat modificant-se i ampliant-se fins a l’explicació 
actual de l’emergència de les cèl·lules nucleades. En aquest sentit, li 
devem a Margulis l’ampliació de l’explicació darwinista de l’origen de 
les esples espècies a través de la cooperació.
 Lloc: Sala d’Exposicions de l’Arxiu Municipal

25/2_DISSABTE 10h-14h
•Taller de reutilització per fer complements sostenibles 
  SECOND LIFE!
  Lulut (Marcel.la Payà) + COBA Complements (Andrea Coderch)
  Inscripció prèvia imprescindible: 10€
Recuperació de materials descatalogats i descartats per a donar-los 
una suna segona vida en forma d'accessoris. Vols viure l'experiència de 
primera mà i crear des de zero una cartera amb pancarta publicitària? 
I fer bosses de compra a partir de samarretes?
Per a les carteres, la costura és pràcticament innecessària. Aprén a 
realitzar dissenys enginyosos a partir de talls i plecs. Per a les bosses 
faràs ús de la costura a mà i la mirada d'aprofitament.
OBJECTIU: Viure en primera persona el procés i creació d’un disseny 
des de des de zero, partint de materials considerats brossa. Valorar i observar 
amb altres ulls diferents materials que t’envolten cada dia.
*Pots portar les teues samarretes que vulgues reutilitzar.
 Lloc: Sala d’Exposicions de l’Arxiu Municipal

26/2_DIUMENGE 10h
•XII Trobada d’intercanvi de llavors tradicionals
  Organitza: Llavors d’ací. Associació per a la promoció i la 
                   conservació de la biodiversitat agrària del País Valencià. 
 Lloc: Turballos

02/3_DIJOUS 18.30h
•Jornada sobre compostatge domèstic
  Jorge Blanco_ Tècnic de Residus de la Diputació d’Alacant
Els bioresidus representen el 41% dels residus municipals i són l'única 
fracció que pot ser gestionada pels ciutadans, mitjançant el compostatge 
domèstic, en aquells llocs on siga fàcilment practicable. És idònia amb el 
principi dprincipi d'economia circular.
Per a això, cal conéixer els conceptes bàsics del procés de compostatge: 
materials necessaris, ubicació del «compostador», paràmetres que s'han 
de controlar i mesurar, quins residus podem compostar, problemes que 
poden sorgir i com solucionar-los, etc. T’explicarem com fer-ho. 
 Lloc: Sala d’Actes de la Casa de Ferro

03/3_DIVENDRES 20h
•Conferència: “Arbres singulars del poble de Muro”
  David Belda_Enginyer forestal redactor del catàleg d’arbres 
                       singulars del terme
L’Ajuntament va elaborar el document en què figuren inscrits arbres i 
arbredes singulars i emblemàtics del poble de Muro. Es tracta d’un 
instrument dinàmicinstrument dinàmic, la informació del qual és revisada i ampliada 
periòdicament. El Catàleg creix a partir del descobriment de nous 
exemplars per aportació de les persones que ens ho comuniquen, es visite 
i es considere digne.
La gestió del Catàleg implica una tasca d'inventari per a incloure 
exemplars amb valors o dimensions destacades. Vine a conéixer-los i/o a 
aportar nous exemplars!.
  Lloc: Sala d’Actes de la Casa de Ferro

04/3_DISSABTE 10h-14h
•Taller de tall de botelles de vidre reciclades
  Nyas (@nyas.artesa)
  Inscripció prèvia imprescindible: 10€
Explicació física del tall de vidre per xoc tèrmic, o contrast, i de 
ferramentes i materials de tall, creant gots, gerrons, i altres elements a 
papartir d’antigues botelles de vidre.
 Lloc: Sala d’Actes de la Casa de Ferro

05/3_DIUMENGE  08.45h
•XVI Volta a les pedanies
  Cal portar l’entrepà. 
  Beguda a càrrec de l’organització, a Turballos.
  Lloc d’eixida: Casa de Ferro

09/3_DIJOUS 18h
•Taller de Fitoteràpia i Creativitat
  Fidel Pascual i Kat Om_Fundació Herbes del Molí
  Inscripció gratuïta i prèvia imprescindible
«La Creativitat requereix el coratge de deixar anar les 
certeses»(E.F). 
GaudeiGaudeix d’una experiència sensorial que ens aproparà al 
nostre meravellós entorn! Vine amb roba còmoda i bloc de 
notes o llibreta.
 Lloc: Sala d’Actes de la Casa de Ferro

10/3_DIVENDRES 20h
•Presentació del llibre: “Atles de les aus de la ZEPA. 
  Serres de Mariola i Carrascar de la Font Roja”
  Pep Cantó i Vicent Ferri
Aquesta guia és una edició de luxe per a les nostres aus i per a les 
persones interessades en aquests éssers vius. Amb 162 espècies 
dd'aus i les seues corresponents fitxes descriptives, mapes de 
distribució, calendaris fenològics i fotografies, aquesta publicació 
tracta de reflectir la situació real de cadascuna de les espècies 
d'aquesta zona ZEPA. Tota la informació es basa en dades 
recopilades en més de 30 anys de treball de camp, observacions 
personals, cites contrastades i prospecció bibliogràfica. 
 Lloc: Sala d’Actes de la Casa de Ferro

DEL 24/2 AL 17/3
•Exposició de gran format al carrer del Papa Joan XXIII: 
 “Serra de Mariola,  i el seu entorn”
  Associació fotogràfica de Bocairent
 

DEL 26/2 AL 17/3
•Visites guiades per als alumnes dels centres educatius de 
  Muro a l’exposició


