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Organització de la 29a Setmana del Medi Ambient
2020. La Transició Energètica.

1. Antecedents.
La Setmana del Medi Ambient.
La Setmana del Medi Ambient, que aquest any arriba a la 29ª edició, pretén ser el moment de
confluència i balanç anual per a continuar avançant amb criteris de sostenibilitat en la millora
del medi ambient i la qualitat de vida a la ciutat. El 5 de juny Dia Mundial del Medi Ambient és
un bon moment per a la reflexió col·lectiva.
L’objectiu és plantejar tot un seguit d’accions i activitats que ens permetin reflexionar sobre els
problemes ambientals, per conscienciar i sensibilitzar a la ciutadania, a les entitats,
organitzacions i institucions públiques i privades de la necessitat de protegir, cuidar i millorar el
medi ambient.

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
d’adquirir també un paper actiu, passant de ser consumidors a ser productors i proveïdors de
serveis energètics a la xarxa.
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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 la Setmana del Medi Ambient 2020
desenvolupi algun dels aspectes de la transició energètica que siguin d’interès per a la
ciutadania.

2. Metodologia.
La comissió tècnica.
L’organització de la Setmana del Medi Ambient recau en el Serveis de Medi Ambient de
l’Ajuntament. S’organitza mitjançant una comissió on hi participen persones dels diferents
àmbits del servei. També es col·labora amb diferents entitats ciutadanes i organitzacions, que
organitzen activitats dins del programa general. Hi ha la opció que les entitats del Consell
Municipal s’incorporin a la comissió organitzadora.

3. Format i calendari.
Juny 2020.
Es proposa que la 29ª Setmana del Medi Ambient es celebri de l’1 al 7 de juny de 2020, al
voltant del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny.
Es podria recuperar, en funció del pressupost disponible, l’acte de presentació inicial que en els
darrers anys no s’ha realitzat, amb una activitat lúdica realitzada en un lloc emblemàtic amb
presencia de públic. Aquesta activitat es podria realitzar el divendres dia 29 de maig a la tarda,
o fer-la el mateix dilluns dia 1.
Com habitualment, es programaran diferents activitats destinades a la ciutadania i les escoles,
centrades quan sigui possible en la temàtica principal: cinema ambiental, xerrades, tallers i
visites comentades. La Setmana finalitza el diumenge 7 de juny amb la Festa del Medi Ambient
al Parc de Vallparadís com ja és tradicional, sent una activitat que aplega molta gent i que ha
esdevingut un acte més de ciutat.
Destacar que coincidint amb la Setmana del Medi Ambient, es celebraran també a Terrassa el
congrés Som elèctrics, i unes jornades sobre gestió pública de l’aigua organitzades per
l'Associació de Municipis per l’Aigua Pública.
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4. Pressupost.
Buscar sinergies.
Es disposa de pocs recursos. El pressupost aproximat per a la realització de la Setmana del
Medi Ambient és d’uns 28.500,00 euros.

Despesa

Import

Realització i edició de cartells, tríptics, anuncis, baners i altre material de suport

8.000

Repartiment de tríptics i cartells

1.500

Anuncis i baners als mitjans de comunicació

4.000

Lloguer de taules, cadires, tarimes, punts de llum

3.000

Tallers, xerrades , visites , cinema i altres activitats

5.000

Festa del Medi Ambient

7.000

Total

28.500

8. Annex.
Programa de la Setmana del Medi Ambient 2019.
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28
Setmana
del
Medi
Ambient
del 3 al 9 de juny / 2019

Enxarxa’t al Medi Ambient!

AGENDA D’ACTIVITATS
Dissabte 1 de juny
d’11 a 12.30 h
Centre d’Informació Ambiental Bonvilar CIAB
(Camí dels Plans de Bonvilar, 40 )

IMPRESSIONATS
PER LA NATURA
Taller d’estampació amb elements naturals. Amb elements que
trobarem ben a prop:fulles, vegetals, flors o branques treballarem
tècniques d'impressió creant petites obres personalitzades.
Inscripcions i informació: Cal inscripció prèvia al CDEA.
Tel. 93 739 70 00, ext. 4131
o al correu electrònic: cdea@terrassa.cat fins el 30 de maig.
Organitzen: Ajuntament de Terrassa i Diputació de
Barcelona - Servei de Parcs i Programa Viu el Parc.

Diumenge 2 de juny
d’11 a 13 h
Museu Tèxtil (Salmerón, 25)

NO PERDIS PASSADA...
RECICLA'T LA SAMARRETA
Taller on a partir d’una samarreta farem “trapillo” i juntament amb
llanes farem un petit tapís decoratiu utilitzant petits telers de fusta.

Cal portar una samarreta.
Públic: Infantil a partir de 5 anys acompanyats d’un adult.
Inscripcions i informació: Cal inscripció prèvia al
Tel. 93 731 52 02 o al correu electrònic: inscripcions@cdmt.cat
fins el 30 de maig.
Organitzen: Museu Tèxtil i Ajuntament de Terrassa

Dilluns 3 de juny
L’acció del dia...

VOLEM UN AIRE MÉS NET
Avui, anirem a peu, amb bicicleta,
patinet i transport públic.

a les 17.30 h
Cinema Catalunya (Sant Pere, 9)

CINEMA
AMBIENTAL
INFANTIL
Amb la pel·lícula:

Lorax: En busca de la Trúfula Perdida
dels directors Chris Renaud i Kyle Balda.
Entrades gratuïtes: Cal reservar al Tel. 93 739 70 00,
ext. 4131 o al correu electrònic: cdea@terrassa.cat
fins les 14 h del mateix dia 3.
Organitzen: Ajuntament de Terrassa

Dilluns 3 de juny
de 18 a 19 h
Biblioteca Districte 5 (Jocs Olímpics s/n)

CIÈNCIA AL MÒBIL:
ATMOOS
I PLANT.TES,
APPS PER
IMPLICAR-TE,
CONÈIXER
I MILLORAR EL TEU ENTORN
Xerrada on descobrirem Apps de ciència ciutadana de la mà dels
seus creadors i la seva aplicació a la vida quotidiana per millorar
personal, social i ambientalment.
A càrrec de Xavier Serra de Thigis i responsables del Punt
d’Aerobiologia de la UAB.
Organitzen:
Ajuntament de Terrassa i Servei de Biblioteques

Dilluns 3 de juny
de 19 a 20.30 h
Biblioteca Districte 5 (Jocs Olímpics s/n)

COM
ESCALFAR
CASA TEVA
SENSE
QUE LA
FACTURA
ENERGÈTICA
ES DISPARI?
Taller on descobrirem els aspectes importants per tenir la llar a
una temperatura confortable a un cost econòmic raonable. Es
parlarà de la importància d'aïllar bé la casa, dels problemes de les
humitats i de les millors tecnologies per escalfar/refrigerar la casa.
Inscripcions i informació: Cal inscripció prèvia al CDEA.
Tel. 93 739 70 00, ext. 4131
o al correu electrònic: cdea@terrassa.cat fins el 31 de maig.
Organitzen: Ajuntament de Terrassa i Servei de Biblioteques

DiMARTs 4 de juny
L’acció del dia...

VOLEM MENJAR
PER A TOTHOM,
SENSE LLENÇAR-LO
Avui, aprofitarem el menjar i no en
llençarem

Hora de la sortida: 16.40 h
Duració aproximada: de 17 a 19 h
Punt de trobada: Estació autobusos a la Ctra Montcada

VISITA-TALLER
MASIA
CA N'OLIVERÓ.
Organització
a l'hora
de comprar
i cuinar.
La visita-taller estarà dividida en dos parts, la primera farem un
recorregut per les diferents plantacions de la finca i l’altre un taller
on es parlarà de productes segons criteris bàsics de salut,
avantatges dels productes ECO i d’organització tant a l’hora de
comprar com per cuinar. Es conclourà el taller amb un tast
sensorial dels aliments escollits.
Inscripcions i informació: Cal inscripció prèvia al CDEA.
Tel. 93 739 70 00, ext. 4131
o al correu electrònic: cdea@terrassa.cat fins el 3 de juny.
Organitza: Ajuntament de Terrassa

DiMARTs 4 de juny
A les 17.30 h
Cinema Catalunya ( Sant Pere, 9)

CINEMA AMBIENTAL
INFANTIL

Wall-E

Amb la pel·lícula:
del director Andrew Stanton.

Entrades gratuïtes: Cal reservar al Tel. 93 739 70 00,
ext. 4131 o al correu electrònic: cdea@terrassa.cat
fins les 14 h del mateix dia 4.
Organitzen: Ajuntament de Terrassa

DiMARTs 4 de juny
de 18 a 19.30 h
Biblioteca Districte 4 (Infant Martí, 183)

XERRADA SOBRE EL
CANVI CLIMÀTIC

Què és exactament el canvi climàtic? La contaminació pel
transport és la gran causant? Quin impacte tenen les noves
tecnologies? L'alimentació té alguna cosa a veure?

Organitzen:
Ajuntament de Terrassa i Servei de Biblioteques

DiMecres 5 de juny
a les 18.30 h
Biblioteca Districte 2 (Sant Cosme, 2)

QUINA BOMBETA EM
COMPRO?

Taller on descobrirem amb equips i bombetes de diferents tipus
quina és la millor tecnologia/bombeta per il·luminar casa nostra.

Inscripcions i informació: Cal inscripció prèvia al CDEA.
Tel. 93 739 70 00, ext. 4131
o al correu electrònic: cdea@terrassa.cat fins el 4 de maig.
Organitzen: Ajuntament de Terrassa i Servei de Biblioteques

DiMecres 5 de juny
a les 19 h
Centre Excursionista de Terrassa (Sant Llorenç, 10)

CONFERÈNCIA:
CONSUM RESPONSABLE
I ESTALVI ENERGÈTIC

A càrrec de la Sra. Sílvia Invers, enginyera industrial i consultora
energètica.

Organitza: Centre Excursionista de Terrassa

Dijous 6 de juny
L’acció del dia...

VOLEM UNA CIUTAT
AMIGA DELS ANIMALS
Avui, passejarem els animals
respectant l’espai públic

a les 19 h
Centre Excursionista de Terrassa (Sant Llorenç, 10)

UTILITZACIÓ
DEL GPS
A LA
MUNTANYa

A càrrec de Pep Mas, soci del Centre Excursionista de Terrassa

Organitzen: Ajuntament de Terrassa
i Centre Excursionista de Terrassa

Dijous 6 de juny
Punt de trobada i sortida: 20 h davant la Casa Baumann
a la Plaça de les Teixidores.

VINE A PEDALAR
AMB EL BITER
(BiciCLETA
Terrassa
Club)

Tens la oportunitat de descobrir les rutes més emblemàtiques per
fer amb bicicleta per la nostra ciutat.
No cal inscripció prèvia. Oberta a tothom

Organitza:
Bicicleta Terrassa Club (BiTer)

DiVENDREs 7 de juny
L’acció del dia...

VOLEM AIGUA
PER A TOTHOM
Avui, estalviem aigua

Hora de la sortida: 9.15 h
Duració aproximada: de 10 a 12.30
Punt de trobada: Estació autobusos a la Ctra Montcada

COM ARRIBA L'AIGUA A
TERRASSA?

Visita a la planta Potabilitzadora d’Abrera.
Inscripcions i informació: Cal inscripció prèvia al CDEA.
Tel. 93 739 70 00, ext. 4131
o al correu electrònic: cdea@terrassa.cat fins el 5 de juny.
Organitza: Ajuntament de Terrassa

Divendres 7 de juny
a les 18 h
Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany (Av. Àngel Sallent, 55)

MEMÒRIES LÍQUIDES

Xerrada/espectacle basat en la memòria històrica entorn al paper
dels safareigs on les dones rentaven i es trobaven per socialitzar
les seves tasques.
A càrrec de Rosa Vendrell comunicadora i dinamitzadora cultural.

Organitzen: Ajuntament de Terrassa i Dones d’Aigua.

DiVENDREs 7 de juny
a les 19 h
Punt de trobada: Estació Terrassa Est

ITINERARI
D'ART I NATURA:
UN
CAPVESPRE
AL PARC
GRÍPIA
RIBATALLADA
Visitarem el parc Grípia Ribatallada on observarem la problemàtica
de la vegetació invasora i descobrirem els rescats artístics.
A càrrec de Joan Ignasi Ros, escultor impulsor del grup Art i Natura
de l’ADENC i de Gerard Codina de l'ADENC.
Inscripcions:
https://adenc.cat/calendari/itinerari-dart-i-natura-un-capvespreal-parc-gripia-ribatallada/
Organitza: ADENC

Divendres 7 de juny
de 16 a 20 h
Carrer Major (al costat de la Plaça Vella)

TALLER
QUIN
SOROLL
FEM?

Taller per prendre consciència de l’existència del soroll ambiental a
la ciutat amb l’ús de sonòmetres.

No cal inscripció prèvia. Oberta a tothom
Organitzen:
Ajuntament de Terrassa i Diputació de Barcelona

DiSSABTE 8 de juny
L’acció del dia...

VOLEM GAUDIR DE
L’ANELLA VERDA
Avui, sortirem a coneixer l’Anella
Verda i les seves funcions socials,
naturals i econòmiques

de 11 a 13 h
Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB)
Camí dels Plans de Bonvilar, 40

EL GEOCACHING
DE L’ANELLA
VERDA
Amb aquest geocaching viurem l’Anella Verda combinant la
passejada amb l’enginy i la descoberta de l’entorn. A partir de la
recerca de cinc “tresors” coneixerem l’avi Josep, la seva néta Alba
i diversos habitants de l’Anella Verda que ens explicaran el passat,
el present i el futur d’aquest entorn natural.
Inscripcions i informació: Cal inscripció prèvia al CDEA.
Tel. 93 739 70 00, ext. 4131, o al correu electrònic:
cdea@terrassa.cat fins les 14 h del 7 de juny.
Organitza: Ajuntament de Terrassa

Us recomanem portar calçat adequat per caminar, protecció
solar, gorra i aigua. Cal dur un GPS o un mòbil amb
geolocalització (Google maps, per exemple).

DiumengE 9 de juny
L’acció del dia...

VOLEM ESTALVIAR ENERGIA
I QUE SIGUI RENOVABLE
Avui, estalviarem energia i serem
més eficients

d’11 a les 14 h
Parc de Vallparadis. Torrent de les Bruixes

FESTA
DEL MEDI
AMBIENT
Jocs i tallers per a totes les edats!
Dinamitzat per Elisabet Carnicé
Animat, amenitzat i disbauxat per Carles Cuberes
amb l’espectacle “Dançons”
Amb la Fira Activa't pel
organitzada per l’ADENC.

Medi Ambient

Organitza: Ajuntament de Terrassa

DiJous 13 de juny
a les 19 h
Ateneu Candela (Montserrat, 136)

TECNOLOGIES
PER A LA
MOBILITAT
SOSTENIBLE:
VEHICLE
ELÈCTRIC
I ENERGIES
RENOVABLES
A càrrec de Pere Soria enginyer tècnic, responsable de
Desenvolupament de Negoci a CIRCUTOR, i Joan Pallisé enginyer
tècnic, responsable de Relacions Institucionals a CIRCONTROL.

Organitza: Som Energia

Del 3 al 9 de juny

I CONCURS
D'INSTAGRAM
#SETMANAMEDAMTRS2019
Publica les teves fotos amb el hashtag #setmanamedamtrs2019
Anima't hi ha eco-premis molt interessants! Les fotos guanyadores
s'utilitzaran en el programa de la Setmana del Medi Ambient de
l'any vinent!
BASES DE PARTICIPACIÓ:
1 - Penjar fotografies relacionades amb la setmana del medi
ambient del 3 al 9 de juny.
2 - Ser seguidor de @terrassamediambient
3 - Etiquetar la fotografia amb #setmanamedamtrs2019
4 - No hi ha límit de fotografies a presentar per usuari.
5 - Realitzades tant amb dispositiu mòbil com amb càmera.
6 - Sigues l’autor de la imatge.
7 - Temps límit per participar fins diumenge dia 9 de juny a les
23.59 h.
8 - Si es presenten fotografies on apareixen menors d’edat, l’autor
haurà d’haver obtingut les autoritzacions corresponents i
presentar-les a l’organització.
9 - L’organització es reserva el dret de publicar o reproduir les
imatges participants amb finalitats de comunicació o exposició,
citant sempre el nom de l’autor.
10 - Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per
l’organització.
Per a més informació consulta el perfil d’Instagram de
@terrassamediambient

ALTRES ACTIVITATS
DiSSABTE 1 de juny
a les 9.30 h i a les 11.15 h
Mas de can Viver de Torrebonica

BENVINGUTS A PAGÈS 2019
VINE A CONÈIXER
“ELS SECRETS DE
TORREBONICA”
DE TERRASSA
Visita guiada al Mas de Can Viver de Torrebonica i recorregut pels
horts de Torrebonica de la mà dels productors de la Vímet
Cooperativa
Preu: 10 euros per persona
Inscripcions i informació:
teresa@lagunter.cat i al tel. 626 537 033
Organitza: Fundació Privada Sant Llàtzer, Ajuntament
de Terrassa - Terrassa Gastronòmica i Vímet Cooperativa.

col·laboren
i Participen
ADENC

Manetes

ADF

MEL Educació Ambiental

BICI TERRASSA CLUB (Biter)
Centre d’Atenció Animals
Domèstics de companyia de
Terrassa
Centre Excursionista de
Terrassa
Centre Cívic Maria Aurèlia
Capmany

Museu Tèxtil Terrassa
Servei de Biblioteques
(Biblioteques D2, D4 i D5)
Servei de Gestió
de l’Espai Públic
Societat Municipal
de Comunicació
Som Energia

CIMA S.L
Sunset Planet
Consell Municipal de Medi
Ambient i Sostenibilitat

Cinema Catalunya
/ Club Catalunya

Diputació de Barcelona
Taigua
Dones d’Aigua de Terrassa
Thigis Serveis Ambientals S.L.
Eco-Equip S.A.M
TMESA
Intiam - Ruai
Via Pública
L’Obrador
Masia Ca n’Oliveró

Xarxa d’Escoles per a la
Sostenibilitat de Terrassa (XEST)

Les activitats senyalades amb aquest pictograma es realitzen en
espais accessibles per a persones amb mobilitat reduida.
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Per a més informació:

CDEA
Centre de Documentació
i Educació Ambiental.
c. Pantà, 20.
Tel. 93 739 70 00 - Ext. 4131.
correu electrònic: cdea@terrassa.cat

www.mediambient.terrassa.cat
Per a més informació:

Medi Ambient i Sostenibilitat
disseny gràfic: www.NEXE.cat

www.terrassa.cat/mediambient

