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Proposta per la organització de l’Ecoforum’20
Transició Energètica a Terrassa

1. Antecedents.

L’Ecofòrum.

L’Ecofòrum neix com a espai comú de debat i d’intercanvi de coneixements tècnics i pràctics
sobre  diferents  aspectes  mediambientals,  sobre  problemes,  experiències,  novetats,  etc.
Inicialment  l’Ecofòrum  té  el  doble  objectiu  de  ser  lloc  de  trobada  d’experts,  científics,
professionals  i  polítics,  i  també  d’incorporar  espais  adreçats  a  la  ciutadania,  per  la  seva
formació i participació en els debats sobre les polítiques públiques i la gestió del medi ambient.

El primer Ecofòrum es va realitzar l’any 2003, amb unes «Jornades d’edificació sostenible» i al
llarg  dels  anys  ha  anat  variant  adequant-se  als  temps i  les  disponibilitats  pressupostàries.
L’Ecofòrum ha reduit el seu format per centrar-se als àmbits més tècnics i professionals, i des
del 2008 es celebra cada dos anys, en aplicació de criteris d’austeritat en la despesa, que
aquest mandat cal replantejar, recuperant aquesta activitat com anual.

El darrer Ecofòrum es va celebrar l’any 2018 sobre la nova governança de l’aigua, i enguany
l’Ecofòrum’20 serà la onzena edició.

2. Context de la proposta i objectiu.

La Crisi Climàtica i l’energia fotovoltaica.

La transició energètica s’està plantejant a nivell global. La crisi climàtica i els compromisos de
reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és  l’argument suficient per iniciar
aquest  procés de transició  energètica i  descarbonització  de l’economia;  el  model  energètic
actual  té  uns  costos  econòmics,  socials,  ambientals  i  per  a  la  salut  de  les  persones molt
elevats.

En contraposició al model energètic actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret social
a  l’accés  a  l’energia,  a  democratitzar  l'energia  i  fomentar  la  participació  ciutadana,  a  la
producció d’energies renovables autòctones, distribuïdes i  properes als punts de consum, a
l’abandonament  de l’energia nuclear  i  del  consum de combustibles fòssils  per la  producció
d’electricitat,  de  calor  i  per  desplaçar-nos,  a  la  transformació  dels  nostres  edificis,  la
modernització de la xarxa, i a desenvolupar eines tecnològiques per gestionar de manera més
efectiva.

Les ciutats i la ciutadania tenen un paper clau en aquest procés. L’Ajuntament no pot actuar
només com a consumidor d’energia i difusor de missatges ambientals; ha de liderar la transició
a  la  ciutat  reforçant  el  seu  paper  de  productor  d’energies  renovables,  tenir  capacitat
d’intervenció en el mercat i participar en la comercialització d’energia verda pels seus consums
i els de tercers, modificar el seu marc normatiu i regulador per facilitar la transició a empreses i
particulars,  i  acompanyar-los  en  aquest  procés.  El  teixit  empresarial  i  la  ciutadania  han

ECOFÒRUM’20. LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA - Serveis de Medi Ambient                                                           3

http://icaen.gencat.cat/ca/plans_programes/transicio_energetica/eixos/#bloc6


d’adquirir també un paper actiu, passant de ser consumidors a ser productors i proveïdors de
serveis energètics a la xarxa.

D’acord amb aquest  context,  l’Eix  97 «La crisi  climàtica:  per  una Terrassa energèticament
eficient i 100% renovable» del Programa de Govern 2019-2013 aprovat estableix un conjunt
d’accions entre les que en destaca la creació d’un operador elèctric municipal d’energia verda,
l’impuls  de  la  transició  energètica  a  Terrassa  a  un  model  més  democràtic  i  sostenible,
l’ampliació  de  la  xarxa  d'instal·lacions  fotovoltaiques  per  la  producció  d’energia  verda  i
descentralitzada, la definició d’un Pla de mobilitat elèctrica, o l’adopció dels nous compromisos
del Pacte d’Alcaldes 2030.

En  aquest  context  es  proposa  que  el  programa  de  l’Ecofòrum’20  desenvolupi  algun  dels
aspectes de la transició energètica que siguin d’interès per la ciutat.

2. Metodologia.

El Comitè organitzador.

L’Ecofòrum  s’organitza  mitjançant  un  comitè  integrat  pels  serveis  municipals,  per  altres
administracions, per la universitat, per entitats i associacions ciutadanes o professionals, i per
col·legis  professionals.  Segons  la  temàtica  i  la  orientació  que  es  vulgui,  el  comitè  ha
d’incorporar  els  agents  rellevants  en  cada  cas.  La  seva  funció  és  proposar  el  tema  de
l’Ecofòrum, el programa concret d’activitats, i contribuir a la seva difusió.

La  coordinació  del  comitè  correspon al  Servei  de  Medi  Ambient,  que  també assumeix  les
tasques de suport per atendre les necessitats del comitè, i totes les tasques operatives que
s’acorden per una bona organització i funcionament de les activitats previstes i la seva difusió.
Una aproximació al comitè per la organització de l’Ecofòrum’20 podria ser la següent:

- Representants del serveis municipals: medi ambient, urbanisme, habitatge, empresa, etc.

- Representants de la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat del campus de la UPC a Terrassa.

- Representants  de les entitats i grups polítics del Consell Municipal de Medi Ambient.

- Representats de la Diputació de Barcelona i de l’ICAEN.

- Representats del sector empresarial local, i professionals de l’energia.

- Representants del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.

- Representants del grup local de Somenergia de Terrassa.

3. Format i calendari.

Tardor 2020.

Es proposa una jornada de matí, de 9 a 14h, el dijous 15 o el dijous 22 d’octubre de 2020. El
lloc de realització podria ser el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Com en l’edició anterior, el programa es podria completar amb una conferència inicial la tarda
anterior, destinada a un públic més ampli. 
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4. Pressupost.

Buscar sinergies.

Es disposa de pocs recursos i s’espera poder comptar amb el suport econòmic de la Diputació
de Barcelona. Caldrà cercar també altres suports o col·laboracions, ja siguin econòmiques o
d’altra  forma.  El  pressupost  aproximat  per  a  la  realització  de  l’Ecofòrum’20  seria  d’uns
11.500,00 euros.

Despesa Import

Realització i edició de cartells, tríptics, anuncis, baners 2.500

Anuncis i baners als mitjans de comunicació 4.000

Càtering - pausa cafè 1.000

Lloguer de la sala, so, imatge 1.000

Altre material de suport, banderoles, retolació 2.000

Despeses ponents 1.000

Total 11.500

8. Annex.

Programa de l’Ecofórum 2018.
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JORNADES SOBRE 
LA NOVA 
GOVERNANÇA
DE L’AIGUA

Terrassa, 
10 i 11 d’octubre 
de 2018
Sala d’actes del 
Vapor Universitari de Terrassa



Sr. Marc Armengol i Puig tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa

Presentació

Una de les accions de l’Agenda 21 Terrassa, era promoure un espai de debat i 
reflexió ciutadana sobre aspectes relacionats amb la sostenibilitat ambiental. Fa 
quinze anys varem iniciar un espai de debat i reflexió que anomenàrem 
ecofòrum. En les diferents edicions hem debatut sobre diferents vectors 
ambientals: l’edificació sostenible, la gestió dels residus, la gestió de l’aigua, la 
ciutat i el seu entorn, la contaminació de l’aire, la gestió del soroll, el canvi climàtic, 
l’Anella Verda, el malbaratament alimentari i la contaminació de l’aire i la salut.

En aquesta edició parlarem d’un tema de plena actualitat a la nostra ciutat, la 
remunicipalització de l’aigua a Terrassa amb la posada en marxa d’una empresa 
municipal que gestionarà el servei a finals d’aquest any 2018. Per tant, les 
jornades reflexionaran sobre la nova governança de l’aigua, tant a nivell general 
com del nostre municipi. 

En aquest sentit, vull convidar a totes les persones interessades a participar en 
aquestes jornades dirigides a tècnics municipals i de les administracions, entitats, 
col·lectius, institucions, empreses, mestres, professorat i alumnat, i ciutadania, en 
general. És una bona oportunitat per a entendre aspectes relacionats amb el tema 
proposat, i conèixer de primera ma aquest procés al nostre municipi, sobre un 
tema molt important com és un recurs com l’aigua, on la ciutadania te un paper 
fonamental sobre un bé públic de primera necessitat.
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10
octubre

 La nova governança de l’aigua

18.30 h Benvinguda i presentació institucional

Conferència:
“L’aigua, signe dels temps” 

Sr. , director de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Il·lm. Sr. Alfredo Vega López, alcalde de Terrassa.

Sr. Abel La Calle, professor de dret internacional públic de la Universitat d’Almeria. 

Jordi Agustí Vergés

19 h 
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11
octubre

 La nova governança de l’aigua

9.15 h Recollida de documentació i acreditacions

Ponència:
“Nova cultura de l’aigua, per a què?” 

Ponència:
“La conca, un espai compartit”

Ponència:
“L’aigua i les seves garanties sanitàries” 

Sr. Juan Martínez, professor de la UPC i de la Taula de l’Aigua de Terrassa.

Sr. Narcís Prat, 

cap de Salut Ambiental de la Subdirecció General de Seguretat Alimentària 
i Protecció de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 
catedràtic d’Ecologia de la UB.

Descans - cafè

Irene Corbella, 

9.35 h 
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10.40 h 

11.30 h 

11.50 h 



 La nova governança de l’aigua

Sr. Marc Cadevall, director de l’Àrea deTerritori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa

Sr. Eloi Badia, president de l’AMAP.

Sr. Marc Armengol i Puig tinent d’Alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament 
de Terrassa.

Moderació de les Jornades: Sra. Beatriz Escribano de la Càtedra UNESCO-UPC.

Ponència:
“La remunicipalització de l’aigua a Terrassa, com ho 
hem fet?”

Presentació de l’Associació de Municipis per l’Aigua 
Pública

Cloenda:

 

Il·ltre. Sr. Valentí Junyent i Torras, president-delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona.

12.40 h 

11
octubre

13.45 h 

14 h 
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Informació d’interès

Destinataris de les Jornades:

Les Jornades són gratuïtes.

Termini d’inscripció: 

Inscripció:  

Fins el dia 5 d’octubre a les 14 h

Per correu electrònic al: cdea@terrassa.cat  
(Heu de posar nom i cognoms, entitat/institució, correu electrònic, municipi)

Centre de Documentació i Educació Ambiental (CDEA) 
c. Pantà, 20 · 08221 Terrassa · 93 739 70 70 ext. 4131 

+ Informació:

www.terrassa.cat/mediambient

És necessària fer la inscripció. Les places són limitades.

Tècnics municipals i de les administracions, entitats, col·lectius, institucions, empreses, 
mestres, professorat i alumnat, i ciutadania, en general, i totes les persones relacionades i 
interessades en aquest tema.
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Plànol de situació. Accés al Vapor Universitari, c. Colom, 114 · 08222 Terrassa’18
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Organitza: Col·labora:

 

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL

Centre de Documentació i Educació Ambiental (CDEA)
Pantà, 20 · 08221 Terrassa 
Tel. 93 739 70 00  ext. 4131
correu electrònic: cdea@terrassa.cat
www.terrassa.cat/mediambient

JORNADES SOBRE
LA NOVA
GOVERNANÇA
DE L’AIGUA

Terrassa, 10 i 11 d’octubre 
de 2018.
Vapor Universitari
Colom, 114 · 08222 Terrassa
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