
Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

L'Ajuntament participa en un congrés sobre l'aigua a Alacant

Dimarts 2 de desembre de 2003
L'Ajuntament de Castellar ha participat al Congrés “Agua y educación ambiental:
nuevas propuestas para la acción” celebrat entre el 26 i el 29 de novembre, a
Alacant. Aquest Congrés s'emmarca dins l'Any Internacional de l'Aigua Dolça
proclamat per les Nacions Unides i ha estat organitzat per la CAM, la Caja de
Ahorros del Mediterráneo. L'objectiu del congrés era crear un fòrum de trobada i
intercanvi d'experiències entre professionals de l'educació ambiental i altres agents
institucionals, socials i empresarials implicats en la sensibilització, gestió i
tractament del recurs aigua. L'Ajuntament de Castellar del Vallès, des de l'Àrea de
Territori i Medi Ambient, va presentar un pòster en l'àrea temàtica “El paper de
l'administració en l'educació ambiental” amb el recull de les activitats de medi
ambient que s'estan portant a terme per a la població, més concretament aquelles
referents al tema de l'aigua. La tècnica de medi ambient i responsable del Pla
Director del Ripoll Mitjà, Laia Planas, va exposar les diferents actuacions que porta
a terme l'administració local en matèria d'aigua. Així, va parlar dels itineraris que es
fan al riu, les visites a la depuradora municipal, i l'evolució del projecte Rius que va
impulsar l'Ajuntament de Castellar a través de la Fundació Hàbitat. El congrés va
servir per a conèixer les propostes d'educació ambiental en el tema de l'aigua que
s'estan portant a terme en l'àmbit estatal, autonòmic i local, i alhora també es va
posar de manifest la importància de l'educació ambiental en les empreses i els
mitjans de comunicació.
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