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Imatge promocional de L'Hora del Planeta 2022.

L’Ajuntament de Castellar apagarà els llums de diferents espais
municipals dissabte 26 de març durant “L’Hora del Planeta”

Dimarts 22 de març de 2022

L’Ajuntament de Castellar del Vallès s’ha adherit un any més a L’Hora del Planeta,
una crida mundial impulsada per World Wildlife Fund (WWF) que va néixer fa 15
anys a Sidney com a gest simbòlic de la lluita contra el canvi climàtic i les seves
conseqüències.

Aquesta iniciativa proposa apagar aquest proper dissabte, 26 de març, els llums de
llars, edificis i monuments emblemàtics entre les 20.30 i les 21.30 h. L’Ajuntament
hi participarà amb l’apagada, durant aquest horari, dels llums que il·luminen la
façana del Palau Tolrà i les lletres de la rotonda que dona la benvinguda a Castellar
venint des de Sabadell.

Fins a 200 països participen cada any d’aquest moviment ambientals en què
s’apaguen més de 17.000 monuments. Tothom qui es vulgui sumar a la iniciativa
tan sols haurà d’apagar els llums i aparells elèctrics de la seva llar durant una hora.
Podeu trobar més informació clicant el següent enllaç:
http://www.horadelplaneta.es/.

22 de març, Dia Mundial de l’Aigua

D’altra banda, com cada any, aquest dimarts, 22 març, se celebra el Dia Mundial de
l’Aigua, una iniciativa que té per objectiu centrar l’atenció en la importància de
l’aigua dolça i la defensa de la gestió sostenible dels recursos hídrics.

Enguany, la temàtica de la jornada és “les aigües subterrànies: com fer visible
quelcom invisible”, unes aigües que no es veuen però que tenen un impacte visible a
tot arreu. L’Agència Catalana de l’Aigua, la Diputació de Barcelona i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, amb la coordinació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap
a la Sostenibilitat, han elaborat un portal interactiu recursos virtuals que portat per
títol “L’Aigua per a mi”. Hi podeu accedir al web municipal, a l’enllaç
www.castellarvalles.cat/diamundialdelaigua.
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