Nota de premsa
Terrassa, 28 d’abril de 2014

L’Ajuntament de Terrassa organitza una jornada pel
Dia Internacional de Sensibilització vers el Soroll
Hi intervindran professionals de la UPC, la Generalitat i sis ajuntaments

L’Ajuntament de Terrassa, juntament amb la Diputació de Barcelona, la Generalitat
de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers
Tècnics i Graduats en Telecomunicacions de Catalunya, organitza una jornada amb
motiu del Dia Internacional de Sensibilització vers el Soroll, que se celebra el 30
d’abril. Amb aquesta iniciativa, el consistori vol oferir un espai de discussió i reflexió,
adreçat bàsicament al sector públic i professional que té a veure amb la mesura i la
gestió de la contaminació acústica.
La jornada tindrà lloc al Vapor Universitari entre les 9.30h i les 14h. La regidora de
Medi Ambient i Sostenibilitat, Eva Herrero, i la directora general de Qualitat
Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Assumpta Ferran, en faran l’obertura. Les
ponències, que s’estructuraran en quatre taules temàtiques, aniran a càrrec de
professionals de la UPC, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els
ajuntaments de Terrassa, Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet,
Cornellà i Sant Just Desvern, l’escola Rosella de Viladecavalls i la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat (veure programa). En total intervindran onze ponents,
que faran presentacions d’aproximadament 15 minuts, i quatre moderadors, un per
cada bloc temàtic. Els continguts de les quatre taules giraran al voltant dels següents
temes:
La tasca de la Policia Municipal vers el soroll.
Control del soroll de les activitats recreatives amb mitjans telemàtics.
Plans de reducció del soroll en temps de crisi.
Sensibilització vers el soroll.
Precisament, en aquestes dies s’està tramitant l’aprovació de l’actualització del
Mapa Estratègic de Soroll i Mapa de Capacitat Acústica del municipi, així com la del
Pla per la Reducció del Soroll derivat de l’actualització del mapa.
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