
Entitats Organitzadores:

Amb el Suport de:	

Amb la Col·laboració de:

Amb la Coordinació de:

del 2 al 10 d’octubre de 2004 al Parc Central Vallesxarxa de ciutats

Aquest mes d’octubre entra en vigor 
l’ordenança solar de Sabadell, de manera 
que es completa amb Barberà del Vallès un 
espai de més de 230.000 habitants en què 
l’eficiència energètica i l’aprofitament solar 
prenen un paper clau en una planificació 
urbanística més sostenible.

Per tal de donar-ho a conèixer a tota la 
població, als professionals i a altres col·lectius 
involucrats, organitzem, en el marc de la 
Setmana de l’Energia, aquesta mostra 
d’equips i serveis relacionats.

Informació i inscripcions: 

Consorci del Parc Central del Vallès
Telèfon :93 712 06 57
A/e: 
Horari: 8 a 15 i de 16 a 18.30 h

Departament d’Esenyament
Centre de Recursos Pedagògics

PLÀNOL DE SITUACIÓ DEL PARCPLÀNOL DE SITUACIÓ DEL PARC

GREMI D’INSTAL·LADORS
ELECTRICISTES I FONTANERIA
   DE SABADELL I COMARCA



Dimarts 5 d’octubre  

De 9.30 a 14 h 
Estratègies locals contra el canvi climàtic: 
Kyoto des de les nostres ciutats .
Coorganització: Xarxa de Ciutats i Pobles per 
la Sostenibilitat i Diputació de Barcelona.

A les 19 h
Conferència inaugural.

       ·  Deu vessants del canvi climàtic i la seva    
         relació amb l’energia, a càrrec de Javier     
        Martín-Vide, catedràtic de Geografia Física  
        de la Universitat de Barcelona. 
       ·  Ecologia domèstica, a càrrec de José Luis 
        Gallego, periodista ambiental. 

Dimecres 6 d’octubre

De 10 a 13 h
Com reduir els costos energètics a la 
indústria. Energies renovables i 
combustibles alternatius.
Coorganització: ACECMA, Cambra de Comerç 
de Sabadell i Comarca, Centre Metal·lúrgic i 
Gremi de Fabricants de Sabadell.

De 18 a 21 h
Presentació de l’Ordenança solar tèrmica de 
Sabadell i de Barberà del Vallès.	 
Coorganització: Delegacions del Vallès del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i del 
Col·legi Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Barcelona.

Dijous 7 d’octubre
       	
De 12.30 a 14 h

Bones pràctiques i recursos educatius a 
l’escola.
Coorganització: Centres de Recursos 
Pedagògics del Vallès Occidental I Sabadell 
i VII Badia del Vallès.

De 18 a 20 h
Presentació de l’Ordenança solar tèrmica de 
Sabadell i de Barberà del Vallès. El paper 
dels instal·ladors.	 
Lliurament de diplomes als instal·ladors 
formats en energia solar.
Coorganització: Gremi d’Instal·ladors 
Electricistes i Fontaneria de Sabadell i 
Comarca. 

A les 20 h
Visita inaugural del Laboratori d’energia 
solar al Parc Central del Vallès.

Tallers per a centres educatius	 

Oferta inclosa en els programes d’educació 
ambiental municipals que contempla la 
programació següent:		

Cuina solar	
Barques solars	
Producció d’aigua calenta sanitària	
Energia solar fotovoltaica	
Eficiència energètica	

Horari: de 9.30 a 12 i de 15 a 17 h.	

Activitats per al públic en general.	

Els dos dissabtes es realitzaran tallers 		
d’eficiència energètica.			

Horari: de 12 a 14 i de 17 a 19 h.

Itinerari guiat

El dissabte 9 d’octubre es farà un 		
recorregut en transport col·lectiu per 		
diferents instal·lacions solars dels 		
municipis de Barberà del Vallès i de 		
Sabadell. El punt de partida i arribada és 	
a les instal·lacions demostratives del Parc 	
Central del Vallès.	

Horari: de 9 h a 12 h..	

Coordinació: Intiam Ruai, SL

	

Exposicions de divulgació sobre energies 
renovables, eficiència energètica i projectes 
emblemàtics.	

·  Exposició sobre l'acompliment dels 		
compromisos del Protocol de Kyoto, 		
Greenpeace		

·  Exposició sobre les energies renovables 	
amb mòduls interactius, Ajuntament de 	
Terrassa		

·  "Segueix el corrent", exposició 		
permanent del Parc Central del Vallès		

·  "Solarízete", exposició sobre la xarxa 		
d'escoles solars a Espanya, Greenpeace		

·  "Projecte Mediterra solar", exposició 		
sobre un projecte d'augment de plaques 	
solars per a l'ús domèstic a la 			
Mediterrània, APERCA	

  Exposició sobre la difusió de l'ús de 		
l'energia solar a les llars, ADENC 

Exposició sectorial de productes i serveis 	
relacionats amb l’estalvi energètic i les 		
aplicacions solars.	

·  20 estands per a empreses relacionades 	
amb mostra d’equips en funcionament 	  	

   4 estands d’institucions representatives	 	

   4 estands d’associacions i col·lectius 		
que treballen en la nova cultura 			
energètica

Horari: de 9.30 a 13.30 i de 15 a 20.30 h

Obert a tots els publics. Es podran visitar des 
del dia 2 fins el dia 10 d'octubre (en cas de grups 
cal reserva prèvia).	

Coordinació: Intiam Ruai, SL
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