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Europa celebra enguany la Setmana Europea de l’Energia Sostenible
del 22 al 26 de juny amb l’objectiu de conscienciar a la societat amb
actuacions i activitats al voltant de l’eficiència energètica. És la
campanya anual de difusió i sensibilització a la ciutadania sobre la
transició energètica, l’estalvi, l’eficiència i les energies renovables. 
 
La situació creada per la COVID-19 ens ha posat a prova a tots, ens ha
fet repensar i adaptar-nos a una situació canviant; ara, més que mai,
hem de trobar maneres noves i creatives de confluir i de treballar per a
un futur sostenible. En aquest esperit, la Setmana Europea de l'Energia
Sostenible es proposa com a Setmana de l’Energia virtual, amb accions
per fer #desdecasa, amb el suport de les administracions locals.
 
L'estalvi i l'eficiència energètica en un context de transició
energètica són ara conceptes a seguir tenint en compte, en uns
moments que bona part de la ciutadania ens hem de quedar a
casa moltes hores. Entenem que des de les administracions públiques
cal ajudar, formar i sensibilitzar sobre aquests conceptes en tot
moment, però ara especialment tant pel valor ambiental associat, però
també per la importància econòmica i social. 
 
Durant el mes de juny, el Consell Comarcal del Vallès Occidental
organitza amb la Diputació de Barcelona, amb la coordinació de la
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, una programació de
tallers virtuals per avançar cap a la transició energètica.   
 
En el conjunt del cicle es vol d’ajudar les famílies, comerços i empreses
a estalviar energia i molta despesa econòmica, i introduir conceptes
com l’autoconsum fotovoltaic i la mobilitat elèctrica. Al Vallès
Occidental s’han programat diversos tallers en directe a traves de les
plataformes Youtube i Zoom. 
 
Terrassa participa enguany amb un programa d’activitats virtuals.
L’objectiu és sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la
transició energètica, encaminada a construir un model que sigui més
sostenible, descarbonitzat i democràtic.



Cal inscripció prèvia

Taller
 
Aprèn a estalviar al teu comerç
Taller en directe per YOUTUBE LIVE a les 19 hores.
Organitzen: Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació de
Barcelona, amb la coordinació de la Xarxa de Ciutat i Pobles cap a la
Sostenibilitat.
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PROGRAMACIÓ

Cal inscripció prèvia 

Taller
 
Aprèn a estalviar energia a la teva empresa
Taller en directe per YOUTUBE LIVE a les 19 hores. 
Organitzen: Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació
de Barcelona, amb la coordinació de la Xarxa de Ciutat i Pobles
cap a la Sostenibilitat.

Divendres 19

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrnw15sgjl_8Ilni8zb3Sj_s7WVqK7u6IXzKdP1kSYgO_ljw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrnw15sgjl_8Ilni8zb3Sj_s7WVqK7u6IXzKdP1kSYgO_ljw/viewform


Challenge energètic des de casa.
 
Estalvia energia a casa 
Demostrem el compromís amb el canvi climàtic i la transició energètica
en una situació de crisi sanitària, de confinament i de postconfinament
que ens han portat a replantejar-nos el nostre model de consum, també
energètic. Ara que estem més a casa potser podem aprofitar per fer
una ‘petita auditoria energètica’ pròpia i millorar com consumim energia
diàriament.
Però cal fer-ho en equip i compartir tot allò que apreneu!
 
Diputació de Barcelona i Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.

Dilluns 22

Dimarts 23

FECHA

CLIENTE

Cal inscripció prèvia

Taller
 
Biomassa , l’energia renovable de proximitat
Taller en directe per YOUTUBE LIVE a les 19 hores. 
Organitzen: Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació
de Barcelona, amb la coordinació de la Xarxa de Ciutat i Pobles
cap a la Sostenibilitat.

Escape Room
 
Ajudan’s a vèncer l’emergència climàtica.
El compte enrere ha començat. Podràs evitar la catàstrofe?
El teu municipi es troba en risc imminent d’inundació.El teu equip és
l’última esperança per salvar-lo.
 
Diputació de Barcelona i Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrnw15sgjl_8Ilni8zb3Sj_s7WVqK7u6IXzKdP1kSYgO_ljw/viewform


Jocs virtual
 
Vols aprendre sobre l'Energia tot jugant ?
Pels més petits de casa, sols o acompanyats, disposeu de 6 jocs virtuals per aprendre'n
molt sobre l'energia sostenible
 
 
1.L'ús de l'energia a casa - Ruleta de paraules 
2.Efectes de l'ús de l'energia - Mots encreuats 
3.Renovables o no renovables - Test
4.Busca les energies renovables - Sopa de lletres
5.Estalvi d'energia - Memory
6.Repensem pobles i ciutats! - Interactiu 
 
Diputació de Barcelona i Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
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Challenge energètic des de casa. 
 
Us atreviu a cuinar amb l’Energia del Sol?
Es proposen tres formes de construir una cuina i forn solars,
pensant en materials existents a les llars o fàcils d’adquirir, i en els
espais disponibles (ja queno totes les cases compten amb espais
exteriors grans o assolellats). 
 
Diputació de Barcelona i Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.



Divendres 26

FECHA

CLIENTE

Dijous 25

Cal inscripció prèvia

Webinar 
 
Autoconsum Fotovoltaic en empreses industrials. Estalvia generant la
teva pròpia energia. 
A les 11 hores 
Organitza : CECOT

 

 
Exposicions virtuals
 
A l'exposició virtual  Treballem per una energia sostenible
t'exposem el paper de l’Ajuntament en el marc del Pacte d’Alcaldes
i Alcaldesses per l'Energia Sostenible.
 
T'aportem informació i consells d’accions a realitzar en l’àmbit
domèstic sobre estalvi i eficiència energètica contra el canvi
climàtic, en l’ús dels electrodomèstics, en la il·luminació, en
climatització i en mobilitat sostenible.
 
Diputació de Barcelona i Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.

http://inscripcions.cecot.org/?id=CMP-01633-S1F7Z0


Divendres 26
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Cal inscripció prèvia

Webinar  
 
Electrificació del transport. Transició energètica i competitivitat. 
A les 11 hores 
Organitza :CECOT

 

 
L'exposició virtual Actuem amb energia  ens mostrarà:
1.Com, a partir d'un recurs que es troba a la natura, podem acabar
encenent un llum
2.Els avantatges i els inconvenients derivats d'aquest procés
3.Com es pot veure influenciat per l'estalvi i l'ús eficient de l'energia
en el nostre dia a dia
4.I com les administracions locals, nacionals i internacionals hi tenen
un paper important. 
El canvi climàtic és un problema que ja ens afecta i cada cop ens
afectarà més. El dia després del confinament també. 
La resposta al canvi climàtic passa per una transició energètica i
una acció climàtica. Cal actuar perquè com hem pogut comprovar,
els problemes globals ens afecten localment.
 
Diputació de Barcelona i Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.

http://inscripcions.cecot.org/?id=CMP-01634-G1Q7H3


Cal inscripció prèvia

Taller
 
Autoconsum, plaques solars....de què estem parlant
Taller en directe per YOUTUBE LIVE a les 19 hores.  
Organitzen: Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació
de Barcelona, amb la coordinació de la Xarxa de Ciutat i Pobles
cap a la Sostenibilitat.

Cal inscripció prèvia

Taller
 
Ha arribat l’hora de comprar un cotxe elèctric ( o no)
Taller en directe per YOUTUBE LIVE a les 19 hores.  
Organitzen: Consell Comarcal del Vallès Occidental i la Diputació
de Barcelona, amb la coordinació de la Xarxa de Ciutat i Pobles
cap a la Sostenibilitat.

Dilluns 29
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Altres Activitats

Dins del marc de la Setmana de l’Energia s’han organitzat altres activitats durant tot el mes

Dimarts 30

Tota la informació la trobareu a la web i les xarxes socials del Servei de Medi Ambient
de l'Ajuntament de Terrassa:
 
Web : https://www.terrassa.cat/mediambient
Instagram: @terrassamediambient
Facebook: @Terrassareciclabe
Twitter:@trsreciclabe

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrnw15sgjl_8Ilni8zb3Sj_s7WVqK7u6IXzKdP1kSYgO_ljw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrnw15sgjl_8Ilni8zb3Sj_s7WVqK7u6IXzKdP1kSYgO_ljw/viewform

