
 

 
 

 
  

La Setmana Europea de l'Energia Sostenible, una iniciativa de la Comissió Europea,i se celebra del 23 al 27 de 

juny quan es centrarà el moment màxim de difusió, si més no els actes es reparteixen entre els mesos de maig, 

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 MAIG-JUNY-JULIOL DE 2014 
 
 

1. L’energia de la primavera: El sol  

Dissabte 10 de maig de 17.30 a 19.00  Entrada lliure. 
Aforament limitat. Veniu amb la família per treballar junts i 
descobrir com aprofitar l'energia solar, l’energia de la 
primavera. 

Visitarem la Tèrmica per veure com es produïa energia i quina contaminació hi ha 
associada a cada tipus de combustible que es va utilitzar al llarg dels anys: carbó, fuel i 
gas. Aquest procés, que va començar amb la revolució industrial, ha continuat fins ara però 
té un alt cost per al medi ambient, ja que emet CO2 a l’aire entre d’altres i el contamina. 
L’energia del sol es una font energètica que la natura sap aprofitar molt bé i a la primavera 
la seva inclinació es important igual que ho és sobre els captadors o la cuina solar per a 
que funcionin. Podria ser possible fer funcionar una fàbrica actual només amb energia 
solar? 

Per conèixer millor l’energia solar el dissabte dia 10 a les 17:30 farem un taller obert on 
aprendrem quines son les energies renovables i quins avantatges tenen. Tindrem un forn 
solar i si fa sol, podrem veure com funciona (i provar una xocolata escalfada amb el sol). 
L’energia del sol es bàsica a la primavera en la germinació de les llavors i en la floració i 
regalarem als assistents llavors i els ensenyarem a fer-les créixer. Igual que l’energia solar 
l’activitat es gratuïta. Us hi esperem!  

2. Concurs fotogràfic Engega l'Estalvi Energètic! (del 23 de maig al 30 de juliol)  

Animat a fer fotografies a Catalunya amb algun element diferenciador i 

identificable amb l’energia eficient i sostenible que il·lustri els  aspectes 

més rellevants de l’eficiència energètica i les energies renovables. 

Posa-li un títol a la fotografia, preferiblement identificatiu del lloc o 

l’acció fotografiats. Publica fotografies fins el 30 de juliol a les 10h amb 

l’etiqueta #Apago #Engego i #EUSEW14 a la xarxa Instagram. El premi 

del concurs consisteix en: Una estada a l’Hotel Avenida Sofia de 

Sitges.      

CONSULTA LES BASES 

 

http://hotelavenidasofia.com/?lang=ca
http://hotelavenidasofia.com/?lang=ca
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=6287a6d911ff4410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=6287a6d911ff4410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#Bloc596165e54ecb5410VgnVCM1000008d0c1e0a____


 

3. Jornada de presentació del “PROGRAMA D'ESTALVI ENERGÈTIC ALS 
EQUIPAMENTS CULTURALS DE GRANOLLERS” Data i hora: 28 de maig de 2014, de 13 
a 14:00 h. Lloc: sala d'actes del Centre de Formació i Serveis (antic CTUG). c. Mare de 
Déu de Montserrat, 36 08401 Granollers. Destinataris: responsables, usuaris i entitats dels 
equipaments participants; representants dels serveis implicats de l'Ajuntament; 
representants de les empreses participants. Organitza: Servei de Medi Ambient i Espais 
Verds. 

4. Fira ECOGRA 8 de juny al matí. Lloc: Carrer Joan Prim de Granollers 
des de l’alçada del carrer Torres i Bages fins el carrer Ramon Llull 
(Pujada l’hospital). En l'espai proper a l'escenari, a l’alçada del carrer 
Francesc Vives durant tot el matí:. 

a. Crispetes a pedals i pila d’hidrogen: una màquina de 
crispetes que  s’alimenten de l’energia generada 
pedalant i una pila d’hidrogen Els assistents podran fer i 
tastar una paperina de crispetes, que han estat generades 

amb zero emissions de carboni. 
 

b. Diumenge dia 8:  Joc "Juguem amb energia" entre 11:30 i 13:30 hores 
Veniu i a jugar amb conceptes com energies renovables, l’estalvi i l’eficiència 
energètica, l’aplicació de l’energia solar, etc. Punt d'informació energètica 
municipal: amb les activitats organitzades entorn a l’energia, la Tèrmica de Roca 
Umbert. 

 
 
 
 
 
 
  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. EL NOU SISTEMA DE FACTURACIÓ Santi Martínez Farrero,  Director de la 

Divisió Elèctrica d'Estabanell i Pahisa Lloc: Can Jonch, Centre de Cultura per la 
Pau.Día: 18 de juny  Hora: 13:30 a 15:00 h  

 
A partir del dia 1 de Juliol apareix un nou sistema de 
facturació elèctrica. Vols venir a enterar-te de com va i 
entendre-la? Segons Indústria s'abaratirà el rebut de la llum 
un 3% de mitjana. Ara podem començar a comprovar-ho, 
saps com?. Vine a conèixer el nou model amb el que es fixa 
el preu de l'energia directament lligat a les variacions 
contínues del mercat majorista. els consumidors pagaran 
l'electricitat consumida al preu mitjà del mercat elèctric en el 
període de facturació. Aquells que disposin de comptador 
amb discriminació horària, pagaran cada hora de consum al 
preu exacte que hagi tingut el mercat en aquest moment. Hi 
ha més opcions? 



 

  
5. Sabeu que són les societats en transició?  

El dia 29 de juny durant la setmana de l'energia pròpiament hi ha un acte que organitza 
Granollers en transició al Museu de la Tela. JORNADA DE PRESENTACIÓ DE 
GRANOLLERS EN TRANSICIÓ.PAREM MÀQUINES, HISSEM VELES 

 
a. 09:30 Inscripcions 
b. 10:00 "La Crisi energètica"  
c. 11.00 "La proposta de les ciutats en transició! 
d. 12:00 Descans i al Jardí : Imaginem el Granollers del 2030 
e. 13:00 Iniciem Granollers en transició 
f. 14:00 Dinar La Magrana (8 a 10 eur) 
g. 16:00 Concert 

6. El casal amb energia! Activitats als casals d’estiu pels matins (dimarts i dijous) del 
mes de juliol que visiten la Tèrmica de Granollers: 

a. Amb la casa si que s’hi juga. Tallers infantils per a la sensibilització energètica 
d’habitatges El col•legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers 
d’edificació de Barcelona han dissenyat un taller guiat per un monitor i adreçat a 
nens i nenes de 8 a 12 anys, on es treballen els temes de l’eficiència energètica 
en els edificis de forma didàctica i participativa, mitjançant senzills experiments i 
exemples pràctics, on la rehabilitació d’un habitatge servirà com exemple per 
conèixer materials i recursos. 

L’objectiu d’aquest taller per a 
la sensibilització energètica 
d’habitatges és donar a 
conèixer la importància de 
l’estalvi d’energètic i descobrir 
les possibilitats d’eficiència 
energètica que ens ofereix un 
habitatge. Es tracta d’aportar 
als nens i als joves uns valors 
i coneixements que els 
permetin entendre la relació 
entre habitatge i l’energia i 
així utilitzar-los més 
eficientment. Un interactiu 
ofereix un espai per 
experimentar des de casa 
amb els elements i construir 
un habitatge més confortable i 
energètica-ment sostenible 
aplicant mesures de millora 
per reduir els consums.  

 
http://www.testenergia.cat/casa_juga.html 

b. L’energia solar tèrmica. Taller "Building a thermosolar 
heater" Construeix un escalfador solar amb material 
reciclat i fem xocolata amb la cuina solar de La Tèrmica. 
Taller destinat a grups de nenes entre 10 i 16 anys.   

 

http://www.testenergia.cat/casa_juga.html


 

 

c. Taller sobre residus. Ofertat pel Consorci per a la gestió de residus del Vallès 
Oriental. Amb documentals complementaris Videos sobre 
fonts energètiques (ICAEN-TV3·) i sobre la generació 
d’energia a partir dels residus (Video Entitat Metropolitana)  

d. Joc “Hola Watty!” per al dia 8 de juliol Joc de gran 
format per conscienciar els infants sobre les situacions 
quotidianes de consum energètic a la llar i la seva solució 
més eficient. L’objectiu de l’activitat es aprendre d’una 
manera pedagògica bons hàbits energètics en l’àmbit 
domèstic i quines són les mesures eficients que s’hi poden 
aplicar. Els nens han de relacionar les fitxes taronges 
(solució ineficient) que estan situades boca avall al tauler, 
amb les fitxes verdes (solució eficient) que s’han repartit 
entre els jugadors.  

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 2014 
visiteu el bloc del PAES 
http://wp.granollers.cat/paes/ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Servei de Medi Ambient i 
Espais Verds 

Ajuntament de Granollers  
Maig 2014 

 
 

http://www.cresidusvo.cat/
http://www.cresidusvo.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.22da170691e506ffc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=9e98c74bfa6ec210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9e98c74bfa6ec210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.22da170691e506ffc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=9e98c74bfa6ec210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9e98c74bfa6ec210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://wp.granollers.cat/directorienergia/2013/02/07/generar-un-enllac-al-web-del-paes-on-hi-ha-els-videos-relacionats/
http://www.amb.cat/web/emma/publicacions/residus_energia
http://wp.granollers.cat/paes/

