Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

L’Ajuntament de Mollet presenta els resultats del Pla
d’Estalvi i Eficiència Energètica
En el marc de la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient el
proper 5 de juny, aquest migdia s’ha fet una roda de premsa en la qual
s’han presentat els resultats del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica que
ha aconseguit reduir en un 7,84% el consum elèctric, amb un estalvi de
120.000 euros.
L’Ajuntament de Mollet actua per protegir el medi ambient en els diferents
àmbits en els quals té competència: recollida de residus, parcs i jardins,
mobilitat, enllumenat públic, aigua i clavegueram, etc.
Una de les principals accions s’estan potenciant especialment és l’Estalvi i
l’eficiència energètica, en el marc del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica
Municipal 2012/13 que es va presentar a finals del 2012 amb l’objectiu d’estalvi
del 20% d’energia i d’emissions de CO2 l’any 2020. Les accions principals
d’estalvi s’han fet a l’enllumenat públic, els equipaments municipals i les
energies renovables (més informació en el document adjunt).
Totes aquestes mesures han aconseguit durant el 2012 un estalvi en el consum
anual d’electricitat municipal del 7,84% i una reducció en el cost anual de
l’ordre del 9,23%. Això ha representat un estalvi de més de 120.000€
(equivalent a uns 550.120 kWh), malgrat l’increment de les tarifes elèctriques.
En aquest sentit, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, afirmava que a
l’Ajuntament de Mollet “no ens hem quedat en discursos buits a favor del
medi Ambient; aquestes dades demostren estem plenament
conscienciats en la sostenibilitat”.
I afegia que la gran feina que s’està fent darrerament és en els àmbits de
sensibilització ciutadana envers el medi ambient i en l’estalvi econòmic que
suposa, molt important en el context actual. “Aquest és el camí que volem
continuar seguint i volem que ens hi acompanyi la societat”, explicava i
posava com a exemple el pla pilot “50/50” en el qual hi participen algunes
escoles i equipaments esportius* i que consisteix en conscienciar-los de la
necessitat d’estalviar energia tot retornant-los, a finals d’any, la meitat dels
diners que estalviïn.
La regidora de Promoció del Medi Ambient, Ester Safont, també explicava les
bones xifres en matèria de residus i destacava que Mollet continua sent una
ciutat referent, ja que té uns índex molt positius de recollida selectiva entre les

ciutats majors de 50.000 habitants. Això, en paraules de Safont “és fruit de la
feina persistent que hem fet al llarg dels anys i que ha suposat facilitar la
feina a la ciutadania, tot apropant-los els serveis: instal·lant més àrees de
recollida selectiva, posant en marxa la deixalleria mòbil, les
minideixalleries, etc.”

5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient
Un any més, l’Ajuntament s’adhereix a la commemoració del Dia Mundial del
Medi Ambient. El proper dimecres 5 de juny, a partir de 2/4 de 5 de la tarda, es
farà l’acte de presentació de les plaques fotovoltaiques de l’Escola Sant
Jordi. Aquestes plaques van entrar en funcionament el maig del 2012 i es
troben localitzades al pati de l’escola. En total són 90 mòduls amb una potència
de 20.000Wp. Està previst que es facin diverses activitats pel públic escolar
(jocs relacionats amb l’Energia, construcció d’un escalfador termosolar amb
material reciclat, etc.) així com també es muntarà la Parada Verda i
s’ensenyarà un dels vehicles elèctrics dels que consta la Brigada de Parcs i
Jardins de l’Ajuntament.
El mateix dia, de les 10 del matí a la 1 del migdia, s’obrirà el Punt d’Informació
Ambiental del Quiosc de la plaça de Catalunya i es donaran una sèrie de
materials com bosses per anar a comprar, davantals, kits d’estalvi d’aigua,
imans per a la nevera, etc.

Del 24 al 30 de juny, Setmana Europea de l’Energia
En motiu d’aquesta celebració l’Ajuntament de Mollet ha organitzat diverses
activitats de sensibilització. Així, es farà un joc de pistes sobre estalvi i
eficiència energètica basat en els codis QR que es poden llegir a través d’un
telèfon mòbil intel·ligent. Els adhesius amb els codis QR estaran en diversos
centres cívics del municipi. Entre tots els participants es farà un sorteig amb
diversos premis.
A més, també es farà difusió de bones pràctiques d’estalvi energètic a la
Parada Verda el dia 2 de juliol. En aquesta activitat es podrà accedir,
mitjançant un ordinador portàtil, a diversos interactius: Calculadora del CO2
domèstic, l’Energia a casa: segueix-li la pista i els vídeos: Trucs per estalvia
energia.
*Participants al programa 50/50: escoles Sant Jordi, Can Besora, Abelló i
Sant Vicenç. Properament s’hi incorporarà Cal Músic. Centres Esportius: Pista
d'Atletisme, Pavelló de Bàsquet i el Camp de Futbol de Can Vila. Properament
s’hi incorporarà el Camp de Germans Gonzalvo.
Adjuntem document i fotografia.
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