Nota de premsa
Terrassa, 20 de març de 2018

Terrassa s’adhereix a “L’hora del planeta 2018”, la
campanya mundial per lluitar contra el canvi climàtic
El monument de la Dona Treballadora, l’enllumenat de la Torre del Palau i la
façana de l’Assemblea de Catalunya s’apagaran dissabte de 20.30 a 21.30 h
L’Ajuntament de Terrassa participa un any més a “L’hora del planeta”, la campanya
mundial de conscienciació i lluita contra el canvi climàtic i a favor de la biodiversitat,
que promou el Fons Mundial per a la Natura (World Wide Fond for Nature, “WWF”),
que enguany es presenta amb el lema “Connecta’t al Planeta i Apaga la Llum”.
L’objectiu d’aquesta nova edició és aconseguir mobilitzar un total de 7.000 ciutats i
més de 1.000 milions de persones. Així doncs, el proper dissabte, 24 de març,
s’apagaran els llums dels principals edificis i monuments i s’encoratjarà la ciutadania
per què faci el mateix a les seves llars. L’any passat, hi van participar milers de
ciutats de 187 països i es va apagar l’enllumenat de més de 12.000 monuments i
edificis icònics de les principals capitals del món.
Enguany, a Terrassa, de 20.30 a 21.30 h, es tancarà durant una hora l’enllumenat
ornamental de la Torre del Palau, com també el que hi ha al monument de la Dona
Treballadora i la plaça de l’Assemblea de Catalunya. L’Ajuntament és un dels
municipis compromesos amb els objectius d’estalvi i eficiència energètica, amb
polítiques actives de sostenibilitat que aposten també per la reducció del soroll, la
millora de la qualitat de l’aire i la protecció de la salut ambiental, entre altres
aspectes.
“L’hora del planeta”, que va néixer fa 11 anys a Sidney (Austràlia) com a gest
simbòlic per cridar l’atenció sobre el problema del canvi climàtic, s’ha convertit en
una iniciativa mundial per promoure estils de vida sostenible, lluitar contra la pèrdua
de la biodiversitat, fomentar el desenvolupament renovable i preservar el medi
ambient i els recursos naturals. Per a més informació de la campanya podeu
consultar el web https://www.horadelplaneta.es/
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