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L’OFIMAPE organitza 44 tallers d’estalvi energètic i
consum energètic eficient per a persones grans
Les sessions les impartirà personal de la Fundació Gas Natural Fenosa

L’Ajuntament de Terrassa, a través de l’Oficina Municipal d'Atenció a la Pobresa
Energètica i Promoció Eficiència Energètica (OFIMAPE) oferirà al llarg dels propers
mesos 44 tallers sobre estalvi energètic i consum energètic eficient, adreçats a
persones grans. Els tallers són fruit d’un acord entre l’OFIMAPE i la Fundació Gas
Natural Fenosa, a través de la seva Escola d’Energia.
Les 44 sessions programades van començar a impartir-se el passat mes d’abril i
s’allargaran fins a final d’any, repartides per equipaments de tota la ciutat. Els tallers
van dirigits a les persones grans, per tal que aquestes adquireixin recursos de cara a
l’estalvi d'energia. A les sessions s’explica als assistents com adaptar el consum a
les seves necessitats reals, afavorint així l'estalvi energètic. També es donen les
pautes per entendre una factura elèctrica i s’informa sobre les tarifes per a
consumidors vulnerables, qui les pot sol·licitar i els tràmits necessaris, entre altres
qüestions.
Els tallers aniran a càrrec de personal especialitzat de l'Escola d'Energia, una
iniciativa de la Fundació Gas Natural Fenosa que forma famílies en situació de
vulnerabilitat, professionals del tercer sector i treballadors socials sobre bones
pràctiques per reduir el consum dels subministraments. Durant l’últim any, l’Escola
d’Energia ha ofert formació a més de 4.000 persones en prop de 400 sessions a tot
el territori de l’Estat.
La iniciativa de dur a terme aquests tallers, que es preveu que arribin a mig miler de
persones, s’emmarca en el programa “Paga menys i viu millor”, de l’OFIMAPE. Dins
d’aquest programa, l’oficina ha dut a terme des de fa més d’un any xerrades i altres
accions de formació i divulgació adreçats a dotar la ciutadania de coneixements i
recursos per a l’estalvi energètic
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