Nota de premsa
Terrassa, 25 de febrer de 2019

L’Ajuntament impulsa el concurs "Ets A++?" per
estimular l’eficiència energètica entre la ciutadania
Per participar-hi caldrà omplir unes butlletes als mercats municipals
L’Ajuntament de Terrassa, a través de l’Oficina municipal d’atenció a la pobresa
energètica i promoció de l’eficiència energètica (OFIMAPE) organitza el concurs "Ets
A++?", que tindrà la seva primera edició el proper mes de març. En aquest concurs,
qualsevol persona por optar a diferents premis contestant preguntes sobre
l’eficiència energètica.
L’objectiu final del concurs és afavorir l’interès de la ciutadania per l’eficiència i
l’estalvi energètic, per tal d’afavorir bons hàbits en aquest sentit. El nom del concurs
juga amb la terminologia de la classificació tècnica d’eficiència energètica, aplicant-la
a les persones. Així, el que es vol és que la ciutadania "sigui A++", és a dir, que
adquireixi comportaments quotidians per esdevenir energèticament eficient,
rebaixant així les despeses sense reduir el confort. La intenció de l’OFIMAPE és
convocar dues edicions del concurs cada any, a la primavera i a la tardor.
Per participar al concurs cal omplir unes butlletes amb preguntes senzilles sobre
l’eficiència energètica a la llar. En aquesta primera edició, les butlletes es podran
trobar als mercats municipals. A cadascun dels mercats hi haurà una urna a partir
del 4 de març on dipositar les butlletes. Els premis del concurs inclouen vals de
descompte als mercats i productes i serveis relacionats amb l’eficiència energètica,
gràcies a la col·laboració del Gremi d’Instal·ladors de Terrassa i Comarca, l’empresa
encarregada de les auditories energètiques de l’OFIMAPE i les empreses membres
del Magatzem Energètic Solidari de Terrassa. A més, totes les persones participants
obtindran un regal.
El concurs "Ets A++?" és una nova iniciativa de l’OFIMAPE per a estendre entre la
ciutadania les bones pràctiques de cara a una major eficiència energètica, dins del
programa "Paga menys i viu millor". L’OFIMAPE ha impulsat des de la seva creació,
el 2016, diverses accions en aquesta mateixa línia, com ara la contractació
d’informadores energètiques, que han fet tasques de divulgació en diferents
equipaments, o els tallers organitzats per a públic en general i per a col·lectius
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específics. Actualment l’oficina treballa en una campanya en xarxes socials i mitjans
de comunicació que veurà la llum properament.
Les empreses i entitats col·laboradores del concurs són les següents:














Gremi d’Instal·ladors de Terrassa i Comarca
Trenchs Enginyeria i Arquitectura
Circutor
Grupo Decasa
Euroelèctric
Fontgas
Molalum
Vector Motor Control
Lamp
Calsi
La Factoria del Recambio
La Eléctrica
Mercats de la Independència i del Triomf
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