Recursos
hídrics,
gotes
de vida

31a Setmana
del Medi Ambient
Reptes per afrontar
el canvi climàtic

Del 4 al 12 de juny de 2022
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Programa d’Activitats
Dissabte 4 de juny

A les 8 h

A les 10.30 h

A les 11 h

Dimarts 7 de juny

Excursió

Camí de Sant Jaume de Terrassa a Ullastrell
Xerrada/taller

Autoconsum fotovoltaic i les comunitats
energètiques
Taller

Impressionats per la natura
Conferència

A les 18 h

“Experiències de la gestió i de la reutilització
d’aigües del Prat”

A les 19 h

Cinema ambiental

Dimecres 8 de juny

A les 18.30 h

Dijous 9 de juny
A les 18.30 h

Divendres 10 de juny
A les 10 h

Dissabte 11 de juny

A les 8 h

“La fuente de las mujeres”
Conferència

“Vida sostenible”
Conferència

“Mesurant l’estat ecològic dels nostres rius”
Visita

Dipòsit de Can Boada
Cursa amb recollida de residus

Ultra Clean Marathon

De 10 a 13 h

Acció de neteja

De 10 a 13 h

Observació de la natura

A les 11 h

Diumenge 12 juny
D’11 a 14 h

“Per una Terrassa sense residus”
Bioblitz Vallpardís
Taller

Afrontant l’ecoansietat
Cloenda

Festa del Medi Ambient

Setmana del Medi Ambient de Terrassa 2022
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Excursió
Camí de
Sant Jaume
de Terrassa
a Ullastrell
Excursió matinal que ens permet
seguir el tram del Camí de Sant
Jaume per Catalunya, que uneix
les poblacions de Terrassa i
Ullastrell. Aquest traçat coincideix
íntegrament amb l’històric Camí Ral
que uneix les dues poblacions.

Dissabte 4 de juny
A les 8 h
Lloc de sortida: Plaça Vella.
Arribada a Ullastrell al migdia.
Important:
• El desplaçament de tornada es farà
en transport públic, el cost del qual
va a càrrec de cada participant.
• Pressupost: Uns 2-3 € (bitllet
d’autobús d’Ullastrell a Terrassa).
• Cada participant s’haurà
d’emportar l’esmorzar i beguda.

Itinerari previst:
Terrassa (plaça Vella, carrer Major,
portal de Sant Roc, rambla d’Ègara,
carrer Watt, avinguda d’Àngel Sallent,
transvasament de la riera del Palau,
carretera de Martorell), camí de
Can Poal, Can Poal, carrer Camí Vell
d’Ullastrell, Montagut, carrer del
Falciot, carrer del Xot, ca n’Amat, torre
del Rodó, Ullastrell (església parroquial
de Santa Maria, Ajuntament i alberg de
pelegrins). Uns 9 km aproximadament.

Cal inscripció:
609 40 37 50 (de 18 a 20 hores)
Data límit: dijous 2 de juny.
Activitat gratuïta.
Places limitades.
Organitza: Excursionistes.cat i Amics
del Camí de Sant Jaume de Terrassa.
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Xerrada/taller
Autoconsum
fotovoltaic i
les comunitats
energètiques
Es realitzarà una explicació i un taller
pràctic mostrant el funcionament
d’una instal·lació fotovoltaica, i una
breu introducció a què són les
comunitats energètiques.

Setmana del Medi Ambient de Terrassa 2022

Dissabte 4 de juny
A les 10.30 h
Biblioteca del districte 3
c/ Germà Joaquim, 66

Cal reservar:
medi.ambient@terrassa.cat
Activitat gratuïta.
Places limitades.
Organitza: Ajuntament de Terrassa.
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Taller
Impressionats
per la natura
Es treballaran tècniques d’impressió
utilitzant els elements que la natura
ens ofereix. Es poden fer servir
vegetals, fruites, fulles, flors o branques.
La sessió començarà amb una petita
recol·lecció, observació i tria del
material que es farà servir, usant-lo
com tampons o fent servir la tècnica
de la reserva. Tota la pintura feta
servir al taller serà respectuosa amb
el medi ambient. L’objectiu final és
crear petites obres personalitzades
que els participants puguin endur-se
a casa.

Dissabte 4 de juny
A les 11 h
Centre d’Informació
Ambiental Bonvilar (CIAB)
Camí dels Plans de Bonvilar, 40

Cal reservar:
medi.ambient@terrassa.cat
Activitat gratuïta.
Places limitades.
Organitza: Viu el parc.
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Conferència
“Experiències
de la gestió
i de la
reutilització
d’aigües
del Prat”

Dimarts 7 de juny
A les 18 h
Sala de conferències
del TR1 ESEIAAT
Colom, 1
A càrrec de:

Aureliano García - Director
Gerent d’Aigües del Prat.
Irene Monteagudo - Tècnica
responsable de la implantació de la xarxa
d’aigua no potable d’Aigües del Prat.

Reserves:
www.oat.cat
Entrada gratuïta.
Aforament limitat.
Organitza: Observatori de l’Aigua de
Terrassa (OAT).

Bea Escribano, Presidenta de l’OAT
i Càtedra UNESCO de Sostenibilitat
- UPC com moderadora.
Explicaran l’experiència com a gestió
pública de l’aigua des del 1989,
l’abastament propi al municipi, la
reutilització de les aigües regenerades
i la creació de vies separatives (aigua
potable i no potable) d’Aigües del Prat.
Seguidament, hi haurà un debat al
voltant dels temes exposats.
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Cinema
ambiental
“La fuente
de las mujeres”
Dimarts 7 de juny
A les 19 h
Cinema Catalunya
C/ Sant Pere, 9

Cal reservar:
medi.ambient@terrassa.cat

Sinopsis

En un petit poble de l’Orient Mitjà,
la tradició exigeix que les dones
vagin a buscar l’aigua a una font
que neix a dalt d’una muntanya.
Leila, una jove casada, proposa a la
resta de les dones una vaga d’amor
fins que els homes col·laborin en
el transport de l’aigua al poblat.
Director: Radu Mihaileanu.

Entrades gratuïtes.
Aforament limitat.
Organitza: Ajuntament de Terrassa.
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Conferència
“Vida
sostenible”

Dimecres 8 de juny
A les 18.30 h
Biblioteca Central de Terrassa
Passeig de les Lletres, 1

A càrrec de:

Yve Ramirez, la ecocosmopolita.
S’abordarà el problema de la
cultura d’un sol ús i traçarem un
camí cap a un millor demà. Parlarem
sobre el creixent moviment Residu
Zero proposant senzills canvis
d’hàbits que ens ajudaran a viure
amb menys escombraries.
Revisarem la nostra alimentació, les
rutines d’higiene personal i neteja
de la llar i, fins i tot, què vestim.
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Cal reservar:
medi.ambient@terrassa.cat
Entrada gratuïta.
Aforament limitat.
Organitzen: Viu el Parc.

9

Conferència A càrrec de:
“Mesurant
l’estat ecològic
dels nostres
rius”

Carolina Solà. Biòloga, doctora
en Ciències Biològiques. Cap
del Departament d’aigües
superficials. Departament de
Control i qualitat de les aigües.
Agència Catalana de l’Aigua.

Dijous 9 de juny
A les 18.30 h
Centre Excursionista
de Terrassa
C/ Sant Llorenç 10

Parlarem sobre què és l’estat
ecològic, quins organismes ens
ajuden a mesurar-lo, què són els
indicadors biològics i per què poden
servir-nos. Ens centrarem al riu
Llobregat i farem una pinzellada
dels principals problemes amb què
es troba. Com està el riu Llobregat?
Com nosaltres, els ecosistemes
aquàtics també tenen el seu estat
de salut. Avaluar l’estat ecològic
d’un riu és mesurar el seu estat
de salut general, veure com és
l’aigua, els hàbitats, l’entorn i,
sobretot, estudiar com s’hi troben
els organismes que hi viuen.

Cal reservar:
medi.ambient@terrassa.cat
Entrada gratuïta.
Places limitades.
Organitzen: Agència Catalana de
l’aigua i Ajuntament de Terrassa.
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Divendres 10 de juny
A les 10 h
Lloc de trobada: porta de les
instal·lacions a la Ronda de
Ponent, 153

Cal reservar:
medi.ambient@terrassa.cat
Activitat gratuïta.
Places limitades.
Organitza: TAIGUA i
Ajuntament de Terrassa.
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Visita
Dipòsit
de Can Boada
Visita a les instal·lacions de TAIGUA
a Can Boada entrant a l’interior
del dipòsit gran, edifici construït el
1943, que entra en funcionament
el 1946 i es reforma al 2012,
obtenint el premi Bonaplata .
Aquest dipòsit emmagatzema
l’aigua (10 milions de litres,
10.000 m³) que arriba procedent
de les instal·lacions de captació
i tractament d’aigües potables
d’Abrera. Actualment, a Can
Boada hi ha quatre dipòsits
més, de 1.800 m³ cada un. La
capacitat total de volum d’aigua
emmagatzemada a Can Boada per
abastir principalment Terrassa i
també parcialment els municipis
de Viladecavalls i Matadepera,
és de 17.200 metres cúbics.
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El dissabte 11 de juny se celebra
la quarta edició de l’Ultra Clean
Marathon. Aquesta cursa consisteix
en una carrera en format plogging,
és a dir retirant residus abandonats
als espais naturals. Té l’inici a
Terrassa i arriba fins al Moll de
Marina a Barcelona, passant
per Sant Cugat, el Parc Natural
de Collserola i l’Eix Besòs.
Els participants sortiran a les 8
hores del carrer d’Extremadura,
a la confluència de l’avinguda del
Vallès, als voltants del CD Sant
Cristòbal i aniran, en direcció est,
fins a l’Anella Verda. Discorreran
pel carrer de Ciudad Real i, després
de la segona rotonda, s’endinsaran
pel camí de Terrassa a Sabadell per
enllaçar, de seguida, amb el camí
vell de Sant Quirze a Matadepera.
El recorregut total de la cursa és de
60 km, dels quals 13 km circulen
per Terrassa. Aquest recorregut
discorre per part del camí circular
de l’Anella Verda i està situat en
terrenys de titularitat pública.

Ultra Clean
Marathon
(UCM)
Dissabte 11 de juny
A les 8 h
Carrer d’Extremadura
(confluència de l’avinguda
del Vallès)
Organitzen: per la Xarxa per a la
Conservació de la Natura i l’Agència de
Residus de Catalunya, amb el suport
de les empreses BBVA i Urbaser i
la col·laboració de l’Ajuntament de
Terrassa i de la resta d’ajuntaments dels
municipis per on transcorre la cursa.
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Acció de
neteja “Per
una Terrassa
sense residus”
#Greenfluencers, un grup de joves
promogut per l’organització Vibria
Intercultural, en col·laboració amb
el Punt de Voluntariat de Terrassa,
organitzen una acció de neteja
i recollida de residus en motiu
de l’Ultra Clean Marathon, que
aquest any tindrà inici a Terrassa.
L’espai escollit per dur a terme
aquesta acció de neteja forma part
de l’Anella Verda de Terrassa,
més concretament als entorns
de Bonvilar.
Els grans canvis comencen amb
petites accions, t’hi esperem!!!
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Dissabte 11 de juny
De 10 a 13 h
Lloc de trobada:
Centre d’Informació
Ambiental Bonvilar (CIAB)
Camí dels Plans de Bonvilar, 40

Cal reservar:
info@vibria.org
633 699 306
(fins al 10 de juny)
Organitza : #Greenfluencers de Víbria
Intercultural, amb el suport de la
Taula d’entitats del Voluntariat i el
Punt del Voluntariat de Terrassa.
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Bioblitz
Vallpardís
Observació, registre fotogràfic i
identificació d’exemplars de flora
i fauna del parc acompanyats
de naturalistes experts.

Dissabte 11 de juny
De 10 a 13 h
Lloc de trobada: Claustre
del Castell de Vallparadís
Activitat familiar

Cal portar descarregada l’app
iNaturalist al telèfon mòbil.
Cal reservar:
https://amgali.cat
Activitat gratuïta.
Places limitades.
Organitzen: Associació de Mestres
Alexandre Galí i Diputació de Barcelona.
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Taller
Afrontant
l’ecoansietat
Taller per donar resposta a les
incerteses causades per la crisi
ecosocial.
Serà un espai on compartir i
entendre les inquietuds i incerteses
que ens genera la crisi ecològica i
intentar buscar maneres de poder
afrontar-la de forma alternativa.

Dissabte 11 de juny
A les 11 h
Espai TOC del Vapor Ros
c/ Portal Nou, 1
No cal reservar.
Places limitades.
Organitza: La Paparola.
Ecologista de Terrassa.
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Festa
del Medi
Ambient

Torna la Festa del
Medi Ambient al
Parc de Vallparadís!
Farem crispetes amb l’energia
del sol, fabricarem molinets de
vent, farem bombolles i jugarem
amb jocs gegants, farem tastes
d’aigua i moltes coses més!

Diumenge 12 juny
D’11 a 14 h

Lliurarem els premis del concurs
de relats curts sobre l’aigua.

Torrent de les Bruixes
a Vallparadís
Activitat familiar

I ens acompanyarà l’espectacle
de L’home Blau i el científic!

Jornada gratuïta.
No cal reservar.

Us esperem!!!
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medi.ambient@terrassa.cat

@trsmediambient
@TerrassaMediAmbient
@TerrassaMediAmbient

Col·laboren:

