Nota de premsa
Terrassa, 10 de desembre de 2015

El Centre d’Informació Ambiental Bonvilar tanca la
temporada amb gairebé 1.900 participants en una
vintena d’activitats
La xifra d’assistents s’acosta a la del 2014 tot i que la ventada va retardar l’inici
de la temporada

El Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB) ha tancat la temporada amb un
total de 1.887 participants a les activitats programades. L’equipament romandrà
inactiu durant l’hivern, com cada any, i tornarà a obrir les portes l’1 de març de 2016.
La xifra de 1.887 assistents a les activitats s’acosta als 1.970 de 2014 tot i que
enguany el període de funcionament del centre i la temporada d’activitats han estat
més curts. La ventada del 9 de desembre de 2014 va provocar seriosos danys a
l’edifici i al seu entorn, i per aquest motiu, en lloc d’obrir l’1 de març, com estava
programat, no ho va fer fins l’11 d’abril, un cop es van reparar tots els danys que
impedien el normal funcionament de l’equipament i es van retirar els arbres caiguts
de l’entorn. Les activitats es van reprendre ja al mes de maig.
Amb tot, la xifra d’assistents a les activitats s’ha mantingut a prop de les 2.000
persones pel fet que enguany s’ha posat en marxa per primera vegada un cicle
d’activitats de cap de setmana, que s’ha afegit a les activitats habituals per a centres
educatius. El nou cicle, que s’ha desenvolupat entre el maig i el novembre amb 14
activitats, ha atret un total de 424 persones. La majoria (320) a les activitats
esportives, mentre que 60 van assistir a les activitats infantils i 44 a les activitats no
esportives per a públic en general.
D’altra banda, dins del Programa d’Educació per a la Sostenibilitat de Terrassa
aquesta temporada s’han fet al CIAB sis activitats. Hi han participat 52 grups de
diferents nivells de 26 escoles públiques i privades concertades, amb un total de
1.463 alumnes.
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Pel que fa al funcionament regular del centre durant els caps de setmana (informació
i assessorament als visitants, repartiment de materials editats, recollida de residus,
zona de pic nic, etc) els indicadors són els següents:
Persones que han demanat informació
Persones que han utilitzat la zona de pic nic i serveis
Persones que han utilitzat l’estacionament per anar pels entorns
Persones que van de pas i per la zona i entorns

469
522
2.421
3.300

El CIAB és un equipament municipal de l’àmbit de l’Anella Verda de Terrassa creat
per a fer funcions d’espai d’informació, sensibilització i educació ambiental que ajudi
a conèixer el conjunt de l’Anella Verda com a patrimoni natural de Terrassa, per a
preservar i garantir els seus valors ambientals, patrimonials, socials i econòmics.
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