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Prevenir i reciclar els residus, la millor opció!

PRESENTACIÓ
Aquesta nova edició de la Setmana versarà sobre "la prevenció i la gestió dels
residus" i amb el lema: "Prevenir i reciclar els residus, la millor opció!".
Volem reflexionar sobre la generació de residus, la seva quantitat i la
complexitat que comporta gestionar-los, reutilitzar-los, reciclar-los i
eliminar-los. Cada cop hi ha més residus, de més diversitat i complexitat
per a gestionar-los, i en alguns casos, no sabem que fer-ne. Processos
més complexes que necessiten la col·laboració de la ciutadania per a
garantir un bon reciclatge, que garanteixi un bon tractament i la eliminació
correcte dels no reciclables. A més dels impactes ambientals que
comporta els diferents processos de gestió, cada vegada els costos
econòmics son majors, per tant, com millor i més reciclem podem reduir
aquestes despeses.
I a la col·laboració ciutadana, cal afegir els canvis en la indústria envasadora
amb millors comportaments ambientals reduint la quantitat i diversitat
d’envasos generats, les normatives que ajudin a condicionar la generació i
les administracions que han de garantir i millorar la prevenció i la gestió.
Una de les primeres accions són els hàbits de consum i compra responsable,
la separació correcte en origen, o sigui, a cada domicili. També a les activitats
comercials i econòmiques que han d’afavorir aquesta compra responsable i
sostenible. Les entitats i col·lectius diversos,
que han d’afavorir i practicar la responsabilitat
compartida en els temes de
sostenibilitat ambiental en la
promoció de les seves
activitats, on la prevenció
i gestió dels residus
ha de ser una prioritat.

Com sempre la Setmana és un moment per a reflexionar i per a fer un pas
per a avançar en la millora de tots aquells aspectes relacionats amb el Medi
Ambient des de l’acció local fins la global.
A més de fer diferents activitats cada dia ens hem proposat fer accions
sobre cada vector ambiental per a millorar la nostra ciutat tot esperant el
compromís actiu de la ciutadania des de cada àmbit. Accions que
recomanem per cada dia però que volem consolidar al llarg de tot l’any.
Us convidem a gaudir, pensar, participar i sobretot col·laborar amb els
objectius que es plantegen on la ciutadania és fonamental per a garantir la
qualitat de vida de tothom i una ciutat i planeta més sostenible, però cal
recordar que no és la única responsable per a millorar, tots els sectors i
àmbits tenen una responsabilitat compartida i que no poden defugir, i
carregar la responsabilitat sobre un sol àmbit.

Cinema

Conferència Espectacle
Exposició

Visites
Guiades

Sortides

Tallers
i Jocs

Sortides
en bici

ACTIVITATS
Dia Mundial del Medi Ambient
Dilluns 5 de juny
19.30 h. Cinema Catalunya (c. Sant Pere, 9)
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Amb la pel·lícula: “El último lobo”
del director Jean-Jacques Annaud
Entrades gratuïtes: S’han de demanar i reservar
fins a les 14 h del mateix dia 5
al Centre de Documentació i Educació Ambiental. (c. Pantà, 20).
Tel. 93 739 70 00 - Ext. 4131. correu electrònic: cdea@terrassa.cat

L’acció del dia... VOLEM UN AIRE MÉS NET
Avui, anirem a peu, amb bicicleta, patinet i transport públic.

Dimarts 6 de juny
19 h. Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany
(Av Àngel Sallent,55)
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Inscripcions fins el dia 2 de juny: S’han de fer al
Centre de Documentació i Educació Ambiental. (c. Pantà, 20)
Tel. 93 739 70 00 - Ext. 4131. correu electrònic: cdea@terrassa.cat
Organitzen: Ajuntament de Terrassa - Medi Ambient i Sostenibilitat
i Consorci de Residus del Vallès Occidental

L’acció del dia... VOLEM MENJAR PER A TOTHOM, SENSE LLENÇAR-LO
Avui, aprofitarem el menjar i no en llençarem

Dimecres 7 de juny
10.30 h. Teatre Principal (Plaça Maragall, 2)
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Amb l’obra: “La memòria
a càrrec de la Cia. Akwa

de l’aigua”

Per a educació primària.

Entrades gratuïtes.
Inscripcions fins el dia 2 de juny: S’han de fer al
Centre de Documentació i Educació Ambiental (c. Pantà, 20)
Tel. 93 739 70 00 - Ext. 4131. correu electrònic: cdea@terrassa.cat

L’acció del dia... VOLEM AIGUA PER A TOTHOM
Avui, estalviem aigua

Dimecres 7 de juny
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Podreu observar uns horts
de proximitat i ecològics dins
l’Anella Verda de Terrassa.
Hora de sortida: a les 18 h
Duració aproximada: 2 hores. Es farà amb guia i transport
Punt de trobada: Estació d’Autobusos de Terrassa
Visita gratuïta.
Les inscripicions es poden fer fins el dia 2 de juny
al Centre de Documentació i Educació Ambiental (carrer Pantà, 20)
Tel 93 739 70 00 - Ext. 4131.correu electrònic: cdea@terrassa.cat
Organitzen:
Ajuntament de Terrassa Medi Ambient i Sostenibilitat
i l’Heura Jardineria

Dijous 8 de juny
10,30 h. A la Plaça Vella

I
t
a
vit
i
t
Ac

til
n
nfa

Adreçada a tots els nivells educatius (bressol, primària i secundària)
i al públic en general.
Amb “Eco Diver” a càrrec del Mag Selvin
Activitat gratuïta.
Les inscripcions: es poden fer fins el dia 5 de juny
al Centre de Documentació i Educació Ambiental (carrer Pantà, 20)
Tel, 937397000 - Ext. 4131 correu electrònic: cdea@terrassa.cat

L’acció del dia... VOLEM MENYS RESIDUS I RECICLAR TOTS ELS QUE
PUGUEM
Avui, anirem a comprar amb bossa de roba pel pa, cistell, carretó de compra
i bosses reutilitzables. I separarem els residus a casa i els posarem a cada
contenidor

Dijous 8 de juny
19 h. Sala Joaquim Vancells d’Amics de les Arts
i Joventuts Musicals (c.Teatre, 2 / c. Sant Pere, 46. 1a planta)
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“Alternatives participatives
de producció d’energies renovables”
a càrrec del Sr. Josep Puig i Boix president del Consell Rector de Som
Energia i promotor de “Viure de l’Aire del Cel”.
Organitza: Som Energia de Terrassa

Dissabte 10 de juny
11 h. Cinema Catalunya (c. Sant Pere, 9)
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Amb la pel·lícula: “Zootropolis”
del directors Byron Howard i Rich Moore.
Entrades gratuïtes: S’han de demanar i reservar
fins a les 14 h del divendres dia 9 de juny
al Centre de Documentació i Educació Ambiental. (c. Pantà, 20).
Tel. 93 739 70 00 - Ext. 4131. correu electrònic: cdea@terrassa.cat

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

Dissabte 10 de juny
De 9 a 21 h. a la Plaça Vella
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Tallers i activitats diverses amb l’objectiu
d’ensenyar a respectar la Muntanya
i el medi natural.
Organitza: Centre Excursionista de Terrassa

Disabte 10 de juny
De 11 a 14 h. Hort Plantem-nos (c. Montserrat, 151)

Vine a visitar
l’hort ecològic
de Plantem-nos
Visita guiada a l’hort Plantem-nos
tot gaudint d’un vermutet
Organitza: Plantem-nos

Diumenge 11 de juny
De les 11 a les 14 h. Parc de Vallparadís
Torrent de les Bruixes
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- Espai bebès
- Festa i fusta. Jocs de gran format
- Taller de gelats
- Joc de l’aventura dels residus.
- Podràs fer pizzes amb forns solars
- Cabanes i estris prehistòrics
- Jocs amb materials reciclats de Guixot de 8
- Activitat “Aigua va! Del pou a casa” de l’Obrador
...i moltes més sorpreses!
Animat, amenitzat i disbauxat per Roger Canals (trio).
amb l’espectacle "El gran reboombori"
Amb la Fira Activa't pel Medi Ambient organitzada per l’ADENC
Organitza:
Ajuntament de Terrassa - Medi Ambient i Sostenibilitat

L’acció del dia... VOLEM ESTALVIAR ENERGIA I QUE SIGUI RENOVABLE
Avui, estalviarem energia i serem més eficients

SORTIDES
Dissabte 3 de juny
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Excursió matinal que ens permet seguir el tram del Camí de Sant Jaume per
Catalunya, que uneix les poblacions de Sabadell i Terrassa. Aquest traçat
coincideix integrament amb l’històric Camí Ral que uneix les dues poblacions.
Itinerari previst: Sabadell (església parroquial de Sant Feliu, plaça de
l’Àngel, Creu Baixa, plaça del Batlle Marcet, Creu Alta, església parroquial
de Sant Vicenç de Jonqueres, Font Rossella, Can Llong), Plans del Mas
Canals, Hípica, torrent de la Betzuca, entrem al nucli urbà de Terrassa
(pont del Camí dels Monjos, riera de les Arenes, Placeta de la Creu,
carrer Major de Sant Pere, conjunt monumental de la Seu d’Ègara. Sant
Pere, Sant Miquel i Santa Maria). Uns 12 quilòmetres, aproximadament.
Lloc i hora de sortida: Estació de RENFE de Terrassa-Nord, a les 8 h
del matí. El desplaçament d’anada fins a Sabadell es farà en tren.
Arribada prevista a Terrassa als volts de les 14 h.
Pressupost: 2 € (cost del bitllet del tren i llibretó)

Inscripcions i informació: al telèfon 609.403.750 de 18 a 20 h
Organitzen: Excursionistes.cat (Vocalia d'Història), ACEPAC
(Associació Catalana per a l'Estudi i la Protecció d'Antics Camins)
i Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa

Del 5 a l’11 de juny
a les 20 h.
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Del 5 al 11 de juny, a les 20 h,
tens l’oportunitat de descobrir les rutes
més emblemàtiques per fer amb bicicleta per la nostra ciutat. Sortides
fàcils d’uns 10 km per la ciutat i entorns.
Punt de trobada i sortida: Davant Casa Baumann (Av. Jacquard, 1)

No cal inscripció prèvia. Oberta a tothom.
Organitza: Bicicleta Terrassa Club (BiTer)

Dimarts 6 de juny
10 h. Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB)
(Camí dels Plans de Bonvilar, 40)
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Excursió de fàcil recorregut. Camps, boscos i torrents, el paisatge de
l’Anella Verda de Terrassa. Es podrà observar i gaudir dels principals
elements del paisatge de l’Anella Verda: els camps de secà dels plans
de ca n’Amat, el torrent de Gaià i els boscos de la serra de les Aimerigues.
En quin estat es troben aquests elements? Quins projectes s'estan
desenvolupant des del Pla Director de l’Anella Verda per conservar
i millorar el paisatge de l’Anella Verda.
Lloc i hora de sortida i tornada: Des del CIAB de 10 a 13 h
Cal portar calçat adequat, aigua, gorra i protecció solar. Dificultat: Baixa.
Inscripcions fins el dia 2 de juny al CDEA (c. Pantà, 20).
Tel. 93 739 70 00 Ext. 4131
correu electrònic: cdea@terrassa.cat
Organitza: Ajuntament de Terrassa
- Medi Ambient i Sostenibilitat i CIMA

VISITES GUIADES
A INSTAL·LACIONS
I ESPAIS
Dilluns 5 de juny
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Hora de sortida: 11 h
Durada aproximada: 2 h
Es farà amb guia i transport.
Punt de trobada:
Estació d’Autobusos de Terrassa
Inscripcions fins el dia 1 de juny
al CDEA (c.Pantà, 20)
Tel. 93 739 70 00 Ext. 4131
correu electrònic:cdea@terrassa.cat
Organitza: Ajuntament de Terrassa Medi Ambient i Sostenibilitat
Eco-Equip SAM

Divendres 9
de juny
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Hora de sortida: 11 h
Duració aproximada: 1.30 h
Es farà amb guia i transport.
Punt de trobada:
Estació d’Autobusos de Terrassa
Inscripcions fins el dia 6 de juny
al CDEA (c.Pantà, 20)
Tel. 93 739 70 00 Ext. 4131
correu electrònic:cdea@terrassa.cat
Organitzen:
Ajuntament de Terrassa - Medi Ambient i Sostenibilitat
i Centre d’Atenció d’Animals Domèstics (CAAD)

L’acció del dia... VOLEM UNA CIUTAT AMIGA DELS ANIMALS
Avui, passejarem els animals respectant l’espai públic

Dissabte 10 de juny
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Podreu observar on van els residus no reciclats de Terrassa i Comarca.
Veureu l’impacte i la complexitat per a tractar i reciclar els residus que
no es separen correctament.
Hora de sortida: les 10 h
Duració aproximada: 2 hores. Es farà amb guia i transport
Punt de trobada: Estació d’Autobusos de Terrassa
Inscripcions fins el dia 5 de juny
al CDEA (c.Pantà, 20)
Tel. 93 739 70 00 Ext. 4131 correu electrònic:cdea@terrassa.cat
Organitzen:
Ajuntament de Terrassa - Medi Ambient i Sostenibilitat
i Consorci de Residus Vallès Occidental

ALTRES
ACTIVITATS
Diumenge 28 de maig
De les 10 a les 17 h. Plaça Vella
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11 h
12 h
12,50 h
15 h
16 h

La cria de porc ecològic a càrrec de Llavora
Katuma, eines per al consum col·laboratiu i la
producció ecològica
Nous models de consum ecològic cooperatiu
a càrrec de Joan Pi
Dinar econòmic i ecològic
Debat Consumidors - Productors: Propostes per a la
creació d’una associació o cooperativa de producció
i consum ecològic

I amb parades diverses de productes ecològics.

Organitza: Cooperativa de Consum Ateneu Candela

Els dies 30 i 31de maig i 1 de juny
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en els següents punts:
- Plaça del Progrés
- Duquessa de la Victòria / Àngel Guimerà
- Plaça Vella
Organitzen: Cooperativa Atzur,
Cooperativa Candela i Kopikua.

Dijous 1 de juny
19 h a la Sala Joaquim Vancells dels Amics de les Arts (c. Sant Pere, 46)
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“L'alimentació davant el CETA. El CETA no alimenta”

a càrrec del Sr. Fernando "Topo" Saz portaveu d’ASIA-Associació Salut
i Agroecologia d'Ecologistes en Acció.
Organitza: Cooperativa de Consum Ateneu Candela

Dimarts 4 de juny
11 h. Finca de Torrebonica (Ctra. Torrebonica, s/nº)
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Per parlar del mas de Can Viver de Torrebonica cal anar enrere en el
temps i dibuixar camins en la memòria. Aquests camins tracen la història
d'un petit territori del Vallès que va arribar a ser nucli generador d'activitat
agrícola amb els seus horts i granges des de l'època medieval fins
pràcticament finals del segle XX.
Aquest passat agrícola, que mai no ha deixat de ser present en la
identitat del Mas de Can Viver de Torrebonica, serà el fil conductor del
relat i ens prepararà per entrar dins el majestuós edifici i conèixer la seva
història. Obrim les portes del passat de Torrebonica per fer-lo present.
Informació general:
- Les visites estan programades de març a juny.
- En l’apartat de venda de tiquets trobareu informació de les dates
disponibles i de com arribar a Torrebonica.
- Els grups seran màxim de 30 persones.
- Els menors de 12 anys no pagaran entrada.
- L’hora d'inici serà a les 11 h i la durada prevista del recorregut d’1,30 h
- L’accessibilitat és reduïda.
- Pàrquing gratuït ubicat a la mateixa finca.
- El preu d’entrada és de 10 €
Les inscripcions es fan a través de la web de la Fundació Sant Llàtzer.
www.fsll.cat
Organitza: Fundació Sant Llàtzer

Del 5 al 9 de juny

Les Escoles de la Xarxa
d’Escoles per a la
Sostenibilitat
de Terrassa (XEST)
Durant tota la setmana realitzaran diferents accions i activitats
relacionades amb els diferents vectors ambientals en els seus centres.
I el dijous dia 8 de juny totes faran una activitat comuna relacionada
amb la prevenció i gestió dels residus.
Organitzen:
Ajuntament de Terrassa - Medi Ambient i Sostenibilitat
i Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Terrassa (XEST)

Dilluns 5 de juny

18 h. Biblioteca Districte 5 (c. Jocs Olímpics, 5. Tel. 93 735 09 27)

Divendres 9 de juny

17,30 h. Biblioteca Districte 2 (c. Sant Cosme, 157. Tel. 93 786 91 62)

Taller:“Un vestit nou
per a un titella vell”
Infants de 6 a 12 anys. Places limitades
Organitza: Servei de Biblioteques
Amb la col·laboració de:
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa

Dimecres 7 de juny

de 10,30 a 12 h
Biblioteca Districte 2
(c. Sant Cosme, 157. Tel. 93 786 91 62)
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A càrrec de Montse Tartera i els participants del Jardí de contes.
Els participants del taller del Jardí de contes us explicaran els
coneixements bàsics de jardineria i tenir cura de l’hort, i us llegiran un
conte.
Organitza: Servei de Biblioteques

Del 6 al 9 de juny

Biblioteca Districte 2
(c. Sant Cosme, 157. Tel. 93 786 91 62)
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Dimarts 6 de juny a les 17 h

Petit Ficma - Passi documental:
Aquiescence (7,46 min.)
Veure com canvia el món a través dels ulls d’un arbre... Aquiescence és la
història de Fig, una figuera de bendala que va sobreviure a tots els
desgraciats incidents que li varen causar la pèrdua dels seus amics i el
seu entorn.

Organitza: Servei de Biblioteques
Amb la col·laboració de:
FICMA (Festival Internacional de Cinema de Medi Ambient)

Dimecres 7 de juny a les 17 h

Petit Ficma - Passi documental:
Insustentarte (3,4 min.)
Què és més absurd? Tones d’escombraries tirades en el corrent de la
ciutat o un artista castor?

Dijous 8 de juny a les 17 h

Passi documental:
Gaia, la gran mare (45 min.)
Documental sobre l’origen, l’evolució i el futur de la Terra, amb èmfasi en
els conceptes geològics bàsics i el paper de la vida i dels humans. Els
fets i les idees es mostren mitjançant il·lustracions i animacions així com
filmacions realitzades en llocs rellevants de Catalunya, Anglaterra, Escòcia
i el País Basc. També s’hi exposen les amenaces a la sostenibilitat del
planeta.

Divendres 9 de juny a les 16,30 h

Petit Ficma - Passi documental:
“El sueño de Robinson” (11,23 min.)
Robinson es un noi que vol col·laborar a cuidar el planeta promovent
principis com la solidaritat i la creativitats, a través de la conservació del
medi ambient, la correcta utilització dels nostres recursos i de l’estalvi
energètic. Per aconseguir-ho compta amb l’ajuda de cinc amics molt
especials.

Dijous 8 de juny

18 h. Biblioteca Districte 2
(c. Sant Cosme, 157. Tel. 93 786 91 62)
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A càrrec de Candy Guerrero, tècnica de Gent Gran de Creu Roja

Organitza: Servei de Biblioteques

COL·LABOREN
ACEPAC
ADENC
Amics de les Arts i Joventuts Musicals de
Terrassa
Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa
Arqueolític
Bici Terrassa Club (BiTer)

Intiam-Ruai
L’Heura Jardineria
L’Obrador
Llar d’Infants Grimm
Plantem-nos
Roba Amiga / Ecoinserció
Servei de Biblioteques (Biblioteques D2 i D5)

Centre Atenció Animals Domèstics de

Servei de Comerç

Companyia de Terrassa

Servei d’Educació

Centre Excursionista de Terrassa
Centre de Tractament i Recollida del
Vallès Occidental
CIMA S.L.
Consell Municipal de Medi Ambient
i Sostenibilitat
Cooperativa Atzur
Cooperativa de Consum Ateneu Candela
Cooperativa Kopicua
Cooperativa Som Energia
Consorci de Residus del Vallès Occidental
Diputació de Barcelona – Xarxa de Ciutats
i Pobles cap a la Sostenibilitat
Eco-Equip S.A.M.
Escola de Natura de Terrassa
Estructura Territorial i Districtes
Excursionistes.cat
Fundació Mina

Servei de Gestió de l’Espai Públic
Societat Municipal de Comunicació Cinema Catalunya/Club Catalunya
Teatre Principal
TMESA
Usuaris de la Bici Sense Presses
Via Pública
Voluntaris Forestals de Terrassa
Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat
de Terrassa (XEST):
França. El Vallès, Roser Capdevila,
Serra de l’Obac, Mare de Déu del Carme,
Vedruna, El Cingle, Santa Teresa de Jesús,
IES Can Jofresa, Tecnos, Delta, Ponent,
Martí, Llar d’Infants Núria, Escola Bressol
Municipal Vallparadís, IES. Terrassa,
Escola Sant Josep de Calassanz,
CRP Vallès Occidental II,

Fundació Sant LLàtzer

Escola Rosella, Món Idiomes,

Generalitat de Catalunya- Institut Català

Escola Joaquima de Vedruna,

d’Energia

Lumen

26 Setmana del Medi Ambient del 5 a l’11 de juny de 2017

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

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

Medi Ambient i Sostenibilitat

disseny gràfic: www.NEXE.cat

www.terrassa.cat/mediambient

