La Setmana Europea de l'Energia Sostenible, una iniciativa de la Comissió Europea,i se
celebra del 24 al 30 de juny quan es centrarà el moment màxim de difusió, si més no
els actes es reparteixen entre els mesos de juny i juliol. Té com a objectius presentar
les activitats dedicades a l'eficiència energètica i les energies renovables, difondre les millors
pràctiques, inspirar noves idees i construir aliances per ajudar a satisfer les necessitats
energètiques de la UE i els objectius climàtics. Els municipis signants del Pacte d'Alcaldes per
una Energia Sostenible Local es van comprometre a organitzar anualment un acte de
sensibilització sobre energia. Granollers des de l’any 2009 té i compleix aquest compromís.

SETMANA EUROPEA DE L’ENERGIA
SOSTENIBLE
GRANOLLERS JUNY DE 2013

1. Prova els vehicles elèctrics a la fira ECOGRA Dissabte i diumenge 1-2 de juny.
Lloc: Carrer Joan Prim de Granollers des de l’alçada del carrer Torres i Bages fins
el carrer Ramon Llull (Pujada l’hospital). Amb la col·laboració d’AUTOMÒBILS
PRUNA podreu provar el Twizy i algun altre model de cotxe elèctric.
2. Granollers en Transició . A l’espai xerrades (2) de la fira ECOGRA Taules rodones de la Gran Transició: Dissabte 1 de juny a les 18:00 - Alimentació local: salut i
necessitat. A les 19:00 Energia: Alternatives de consum i producció. Diumenge 2 de
juny a les 17:00 Monedes complementàries i socials. Org: Granollers en transició Col: La Magrana Vallesana.
3. Visita comentada a la Tèrmica Diumenge 9 de juny a les 12h. Construcció
singular en què es produïa energia mitjançant primeres matèries com el carbó i el
fuel, i més tard el gas natural. La Tèrmica era el cor de l'antiga fàbrica tèxtil, la
instal·lació que produïa l'energia necessària per a la fàbrica durant les restriccions
energètiques de la postguerra, i s'ha conservat íntegra, amb les peces originals
amb què es va construir: calderes, generadors, motors, refrescadors, etc. Preu
visita: 2,5€ (descomptes del 50% a jubilats) Menors de 12 anys gratuït. No cal
inscripció prèvia. Aforament limitat. Dinamitzada per un actor.
4. Joc de pistes amb codis QR Amb el suport de la Diputació de Barcelona. Què
en saps sobre l'energia i el consum responsable? Posa't un repte i participa al joc
de pistes que trobaràs durant tota la setmana de l’energia a Roca Umbert (del 15
de juny al 30 de juliol). Aquestes pistes, col·locades pel recinte, contenen
informació i consells sobre com estalviar amb un ús més intel·ligent de l'energia. Es
poden llegir a través d'un telèfon mòbil intel·ligent i entre tots els participants es
farà un sorteig amb diversos premis.

5. Taller familiar sobre l’energia, dins del marc de la setmana de l'energia a
càrrec de Marc Boada Divendres 28 de juny La Troca (Aplegador) de 17.30 h a
19.00 h Entrada lliure. Aforament limitat. Veniu amb la família per treballar junts i
descobrir com aprofitar l'energia fent un petit escalfador solar.
6. Sopar temàtic: menú de platillos energètics Divendres 28 de juny. Lloc: Bar de la
fàbrica Roca Umbert durant tot el vespre.
7. Cinefòrum sobre energia i canvi climàtic: Documental: Energy Crossroads
(USA) Director: Cristophe Fauchere(2007) Lloc: Antiga tèrmica de Granollers
(després de visita, projecció i cinefòrum) Dia 28 de juny Hora: 20:00 h
Quanta energia necessita Granollers? Com podem organitzar-nos a escala local
per reduir el consum d’energia i anar cap a una societat descarbonitzada? Com
podem evitar la crisi del consum energètic tradicional? Amb el cinema com a eina
de comunicació i educació ambiental parlarem amb Jaume Gil i Llopart (Director
del FICMA) i amb membres de Granollers en transició (ciutadans cap a models
energètics i alimentaris renovables i de proximitat).
8. Activitats als casals d’estiu pels matins (dimarts i dijous) del mes de juliol
que visiten la Tèrmica de Granollers: Enguany els tallers de suport als casals
d'estiu de la ciutat que s'organitzen anualment des de Roca Umbert també han
aprofitat la celebració de la setmana de l'energia i prop de 500 infants podran
gaudir de tallers, jocs i cinema que es desenvoluparà a l'antiga tèrmica i que
compta amb a participació del Museu del Gas i del Consorci per la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental.
Durant les diverses activitats programades es difondran també consells i pautes sobre
“comptabilitat energètica domèstica” per disminuir el consum i la despesa energètica a
casa i fulletons i pòsters amb consells per estalviar energia a la llar.
Per consultar la programació de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible 2013
visiteu el bloc del PAES http://wp.granollers.cat/paes/ i l’obert per vacances.

