
 

 

  
 

 

NOTA 
 
 
 
Folgueroles, 13 de novembre de 2020 
 
 

15 anys de la Setmana de Medi Ambient a Folgueroles 
 
 
La 15a edició de la Setmana de Medi Ambient a Folgueroles enguany presenta una 
programació més reduïda i adaptada a la situació sanitària 
 
La Setmana de Medi Ambient tindrà lloc del 23 al 27 de novembre i s’emmarca en la 
programació de la Setmana europea de la prevenció de residus. Té programades diverses 
activitats educatives a l’Institut Escola Mossèn Cinto i una activitat d’autoreparació oberta a tota 
la ciutadania.  
 
Durant la setmana es faran diverses activitats d’educació ambiental a l’Institut Escola Mossèn 
Cinto, destinades a tots els nivells (des d’educació infantil fins a secundària), i relacionades 
amb la gestió i la prevenció de residus i també amb el consum responsable. 
 
La tradicional activitat A l’escola hi vaig a peu, que té per objectiu potenciar una mobilitat més 
sostenible, canviarà de format i no es farà un dia en concret, sinó que es fomentarà que les 
famílies hi participin durant tota la setmana, i es farà un mural conjunt a l’entrada del centre per 
recollir els resultats.  
 
El dimecres 25 de de novembre de 4 a 7 de la tarda a la Plaça Verdaguer tindrà lloc l’activitat 
Reparatruck a càrrec de l’entitat Solidança. Es tracta d’un servei mòbil d’assessorament 
tècnic en l’autoreparació de petits aparells elèctrics i electrònics i bicicletes. Qui hi vulgui 
participar podrà portar l’aparell que vulgui arreglar i rebrà atenció individualitzada. És una 
activitat gratuïta i oberta a tothom que es farà a l’aire lliure i amb totes les mesures de 
seguretat. Cal fer inscripció prèvia al telèfon 697455651 o a mediambient@mancoplana.cat.  
 
Aquest any, a causa de la situació sanitària, no s’organitza la festa final el cap de setmana.  
 
La Setmana de Medi Ambient d’enguany ha estat organitzada per l’Ajuntament de Folgueroles, 
l’Àrea de medi ambient de la Mancomunitat La Plana, l’Institut Escola Mossèn Cinto i l’AMPA 
de l’Institut Escola Mossèn Cinto, amb la col·laboració de Solidança i la Diputació de Barcelona.  
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