


L’objectiu general de “La Xarxa sona bé”
 

és que els ens locals impulsin i 
desenvolupin una campanya d’actuacions de sensibilització

 
en l’àmbit de la 

prevenció
 

del soroll.

Per fer-ho se’ls ofereix un catàleg de recursos i suports
 

personalitzats per 
part de les diverses administracions supramunicipals ofertants.

Es proposa doncs que els ens locals incorporin la sensibilització
 

ambiental 
en la gestió

 
del soroll

 
i la contaminació

 
acústica

 
als seus municipis i cada ens 

local organitzi la seva campanya “Nom del municipi sona bé”.

El primer municipi
 

on s’han aplicat aquest recursos conjuntament ha estat...

Pel 2015, hi ha 6 municipis més
 

que ja han sol·licitat els recursos





Veiem el Catàleg breument...





Coneguem més del que hi ha 
darrera aquests conceptes…

innovadora, 
mediàtica, 

autogestionable.



L’organització d’aquest esdeveniment permetrà sensibilitzar d’una forma 
original, innovadora i interactiva al llarg d’una sèrie d’activitats dirigides al 
carrer, sense desvetllar el seu objectiu fins al final de la jornada.

Els principals objectius propis de l’esdeveniment SENT 2014 són:
- Sensibilitzar i informar sobre el soroll a l’entorn urbà
- Conscienciar

 
al ciutada

 
sobre els diversos focus de soroll existents als nuclis 

urbans
o Soroll produït durant les activitats d’oci a l'aire lliure
o Soroll produït pel trànsit
o Soroll produït per altres tipus d’activitats

- Conscienciar

 
al ciutadà sobre la importància de gaudir d’espais sense soroll



El present document és, doncs, una guia que té com a objectiu 
orientar en l’organització a l’entorn urbà de l’activitat de sensibilització 
al soroll SENT 2014. 

Aquesta guia indica de forma precisa els passos a seguir per tal 
d’organitzar satisfactòriament l’activitat i sense cap suport addicional, 
des de la fase inicial de preparació de l’esdeveniment fins a la fase 
final de comunicació post-activitat al públic. 

SENT 2014 pot anar destinada al públic 
en edat escolar o a la ciutadania en 
general. Es contempla l’opció de que 
l’esdeveniment es dugui a terme amb 
l’ajuda d’un monitor, qui guiï als 
participants al llarg de la jornada.

Per últim, la Xarxa contempla també la 
possibilitat de donar suport en 
l’organització d’aquest esdeveniment.



Ara viure
 

l’experiència Sent Sabadell 2014, 
com a mostra de l’adaptació

 
i aplicació

 
d’aquesta 

proposta.

Com
 

a participants
 

a l’activitat rebreu també
 

un 

exemplar de la Guia
 

i una bossa amb 
material

 
per l’ús durant l’activitat.
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