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L’Ajuntament de Terrassa participa en la 2a Marató
d’Estalvi Energètic durant el mes de febrer
L’estalvi econòmic que s’aconsegueixi es destinarà a la lluita contra la pobresa
energètica
L’Ajuntament de Terrassa se suma per primera vegada a la Marató d’Estalvi
Energètic contra la Pobresa Energètica, que tindrà lloc de l’1 al 28 de febrer i
acompleix la seva segona edició, amb la participació de 12 ajuntaments. La iniciativa
consisteix en una campanya de sensibilització i de bones pràctiques en l’ús i el
consum d’energia i aigua, amb la voluntat afegida de destinar a la lluita contra la
pobresa energètica l’estalvi econòmic que s’aconsegueixi durant aquest període.
Amb aquest objectiu, s’anima als treballadors municipals a fer petits esforços diaris
que reverteixin en un estalvi d'energia, com ara pujar escales en lloc d'agafar
l'ascensor, aprofitar la llum natural o ajustar la calefacció, entre d’altres.
A títol d'exemple, un estalvi de 4.000 euros equivaldria al consum energètic de 70
famílies en risc d'exclusió social de la ciutat durant un mes sencer. L'Oficina
Municipal d'Atenció a la Pobresa Energètica (OFIMAPE) serà l'encarregada de
definir exactament el destí dels estalvis que es generin.
Els equipaments escollits per participar en la Marató són l’edifici de Serveis Generals
de l'Ajuntament de plaça Didó, l’edifici de Glòries, l’edifici de l'Escola de Música i
Auditori Municipal, el Zona Esportiva Municipal Can Jofresa i l’edifici del carrer del
Pantà. S'han triat aquests cinc edificis perquè junts suposen un consum mitjà de més
de 200.000 kWh, una xifra prou elevada per poder tenir potencial d'estalvi.
Es tracta d’un projecte dirigit a les persones, no a serveis o àrees. Són, per tant, les
persones, amb el seu esforç, les que aconseguiran més o menys estalvi. Per això, la
campanya demana que siguin els mateixos treballadors els que proposin possibles
mesures d'estalvi energètic. Tècnics del Servei de Medi Ambient, amb el suport dels
companys i companyes que de forma voluntària hi col·laboren com a corresponsals,
s’ocupen de les tasques d'organització i coordinació d’aquesta iniciativa.
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