
Com sensibilitzar a la ciutadana sobre el Soroll 
12 de novembre de 9 a 14 h, Casal Pere Quart, Rambla, 69, Sabadell

Jornada gratuïta, requereix inscipció prèvia. Places limitades

Organització:         

Any rere any creix el percentatge de persones que viuen en nuclis urbans, de forma que la concentració d’activitats, i el seu 
corresponent impacte ambiental, augmenta progressivament en la majoria de localitats.
Cada vegada, doncs, es fa més necessari gestionar la coexistència en un mateix espai d’activitats com l’oci, els desplaçaments, les 
obligacions laborals o el descans. 
Per això, la sensibilització de la població s’està convertint cada vegada més en una eina essencial per tal d’assolir una satisfactòria 
convivència entre habitants, tot celebrant campanyes innovadores que facin replantejar-se a la població actuacions habituals que 
poden provocar molèstia o queixa al seu voltant, en aquest cas en relació al soroll. 
La jornada va dirigida a responsables i tècnics d’ens locals en l’àmbit de la gestió del soroll i/o la comunicació, sensibilització i 
educació ambiental.

Sabadell sona bé!
Sabadell dorm bé...

9 h. Recepció assistents.
9.30 h. Benvinguda

 Assumpta Farran, Directora general de Qualitat 
Ambiental de la Generalitat de Catalunya

 Lluis Monge, regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament 
de Sabadell

10 h. La importància de la sensibilització i informació 
sobre soroll

 Eva Rodríguez-Valdés (Servei per a la Prevenció de la 
Contaminació Acústica i Lluminosa de la Generalitat de 
Catalunya) 

10.30 h. Ponències d’experiència local: 
 Guia de Mediació Sorolls veïnals?... Parlem-ne!. 

Neus Camacho, Ajuntament de Sabadell 
 Experiències en la gestió i control de les activitats 

d’oci nocturn a Girona. Marta Madrenas / Jordi 
Figueras. Ajuntament de Girona

 Experiència de l’Ajuntament de Barcelona 

11.20 h. Pausa – Cafè

11.40 h. Accions de sensibilització sobre soroll per 
als ens locals 

 Eva Rodríguez-Valdés (Generalitat de Catalunya), 
Lídia Barceló (Àrea Metropolitana de Barcelona), 
Enric Coll (Diputació de Barcelona – Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat)
Presentació dels recursos conjunts per als ens locals:

 Kit L’Orella gegant (Gencat)
 Tallers per a escoles de soroll i salut ambiental 

(AMB)
 Guia per l’organització i la realització d’un 

esdeveniment de sensibilització acústica (DIBA-
XARXA amb Strenghts)

12.30 h. Passejada guiada: Circuit urbà interactiu 
SENT SABADELL 2014 
Dinamitzat per Ana Villena (SIBOC)

14 h. Lliurament d’un exemplar de la Guia i cloenda

PROGRAMA

COM ARRibAR-hi
Per arribar us recomanem, en la mesura del possible, que feu servir el transport públic o que compartiu el vehicle privat
Transports públics:  · Línia autobusos urbans 1, 2 i 3 (www.tus.es)
   · Estació Sabadell Rambla, FGC (www.fgc.cat)
   · Estació Sabadell Centre, RENFE (www.renfe.es)
inSCRiPCiOnS
www.diba.cat/web/cjs/inici/-/cjs/1255/2678


