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Mollet del Vallès s’adhereix a la Setmana Europea de
l’Energia Sostenible 2014
L’Ajuntament de Mollet s’adhereix un any més a la Setmana Europea de
l’Energia Sostenible que se celebra del 23 al 27 de juny. Fer un ús
sostenible de l’energia és cada vegada més important. Reduir-ne el
consum i aprofitar millor la que utilitzem són dos dels principals reptes
que té l’Ajuntament de Mollet.
L’acció d’engegar una bombeta o qualsevol altra aparell elèctric que necessiti
electricitat afecta molts àmbits. Així doncs, la producció d’energia suposa un
impacte directe en el medi ambient, no només per la utilització de recursos que
tenen una vida limitada, com ara el carbó o el petroli, sinó també per l’emissió
de gasos contaminants que genera la combustió d’aquests materials.
Tampoc no podem obviar un factor important: un mal ús de l’energia no només
afecta al medi ambient sinó també a les nostres butxaques.
Per aquests motius, hem de ser conscients que a partir d’accions diàries com
tancar els llums d’una habitació en sortir-ne, no només estem fent el millor per
al medi ambient, sinó també per a nosaltres.
L’Ajuntament de Mollet ja fa temps que treballa en aquesta direcció. A principis
del 2012 es va redactar el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica Municipal amb
l’objectiu de reduir i/o fer més eficient el consum energètic de les instal·lacions
municipals (equipaments, escoles, enllumenat). Des de llavors, s’han anat
posant en marxa diverses accions, algunes de les quals són:
 Revisió de l’horari de funcionament dels edificis i equipaments
 Optimització dels horaris i del funcionament del servei de neteja.
 Revisió de la regulació dels sistemes de calefacció i climatització de les
instal·lacions que en disposin
 Ajust de la potència contractada de les pòlisses, dels equipaments
municipals, semàfors i enllumenat públic
 Substitució de lluminàries per altres amb tecnologia Led; canvi de
lluminàries convencionals per altres de major rendiment i més eficients
energèticament; i instal·lació de reactàncies electròniques regulables
 Incorporació de noves instal·lacions fotovoltaiques, com la pèrgola
instal·lada a l’escola Sant Jordi
 Reducció del consum energètic dels equips informàtics
 Bones pràctiques com ara senyalització d’interruptors, cartells
informatius



Projecte 50/50 d’estalvi energètic a 5 escoles del municipi i 3
equipaments esportius

Fruit d’aquestes i altres mesures, durant el 2013 i tenint en compte les dades
del 2011 s’ha aconseguit un 12,5% d’estalvi en el consum anual d’electricitat
(equivalent a 876.756 kWh) i un 12,35% de reducció en el cost anual
d’electricitat. Això significa un estalvi superior als 160.000€, malgrat l’increment
desproporcionat de les tarifes elèctriques.

Activitats previstes
El proper 25 de juny, coincidint amb la celebració del Mercat Setmanal, es farà
difusió de bones pràctiques d’estalvi energètic a la Parada Verda de la plaça
de Catalunya (a partir de les 10 del matí).
El dijous 26 de juny, de 6 de la tarda a 8 del vespre, es muntarà l’inflable
Saltem amb Energia!. L’inflable és una casa molt ineficient des del punt de
vista energètic i, tot saltant, els nens/es l’aniran transformant en una casa que
faci un bon ús de l’energia.
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