Vila-real i el Fons Valencià treballen junts per apropar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS

Vila-real, 9 de novembre de 2018. Aquest divendres, 9 de novembre, a les 18:30 hores el
projecte #InSostenible del Fons Valencià per la Solidaritat va estar a Vila-Real. L'acte de
presentació que va tindre lloc a la Casa dels Mundina, estigué presidit per l'Alcalde del
municipi, José Benlloch i va comptar amb la presència del Regidor de Serveis Socials i
representant de l'Ajuntament al Fons, Álvaro Escorihuela. Per part del Fons, el seu
representant va ser el Tècnic d'Educació, Natxo Peñarrocha.
Amb aquest projecte el Fons vol donar a conèixer i sensibilitzar la població valenciana sobre
què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i de la importància de la seua
participació per a aconseguir-los, incidint en l'ODS número 12: producció i consum sostenibles,
per tal d'enfortir la presa de consciència al voltant dels hàbits de consum responsables
mitjançant actuacions concretes. Aquest és un projecte cofinançat per la Direcció General de
Cooperació de la Generalitat Valenciana.
El projecte #InSostenible està de forma itinerant fent una gira per diferents municipis de la
Comunitat Valenciana i ha aconseguit una gran mobilització de diferents col·lectius socials. A
Vila-real, a més, han tingut lloc diverses activitats realitzades per l'Ajuntament i el Fons, com
ara la Fira de la Solidaritat del passat mes d'octubre amb una gran acceptació per part dels
col·lectius i associacions del municipi castellonenc.
En aquests pròxims dies en què l'exposició #InSosteniblle estarà a Vila-real, cal destacar una
sèrie d'activitats proposades pel Fons, com per exemple el taller amb el títol "Sóc conscient de
quin consum faig", dirigit a diferents col·lectius i associacions de Vila-real.
Però per anar entrant en matèria hi haurà una representació teatral per part de la contacontes,
Elisa Matallín, de l'obra "Vamos a buscar un tesoro" de Janosch, en la que aprofundirà amb el
tema de la producció i consum responsables. Aquesta representació tindrà lloc el diumenge 11
de novembre a les 12:00 a la Plaça Major.
L'exposició es podrà visitar de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00
hores fins al 16 de novembre a la Casa dels Mundina.
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