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Cinc escoles de la ciutat participen en el projecte 50/50
per promoure l’estalvi energètic
Les escoles de Can Besora, Cal Músic, Joan Abelló, Sant Jordi i Sant
Vicenç participen en el projecte 50/50 impulsat per l’Ajuntament de Mollet
per promoure l’estalvi energètic als equipaments municipals.
Aquest migdia ha tingut lloc la signatura del conveni pel qual l’Ajuntament de
Mollet es compromet a pagar el 50% del total de diners que cada escola
aconsegueixi estalviar en els propers 3 anys en la factura energètica.
D’aquesta manera es pretén incentivar
La signatura i presentació del projecte ha anat a càrrec dels directors de les
escoles que hi participen: l’Escola Can Besora (Mireia Oliva), l’Escola Cal
Músic (Rafael Reyes), l’Escola Joan Abelló (Anna Duñach), l’Escola Sant Jordi
(Juan José Baños) i l’Escola Sant Vicenç (Montserrat Farell); el regidor de Medi
Ambient, Josep Garzón; i la regidora d’Educació, Alícia Domínguez.
El projecte 50/50 s’inclou en el Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica de
l’Ajuntament que té per objectiu reduir el consum energètic i les emissions de
CO2, i sensibilitzar la ciutadania envers el medi ambient i l’estalvi econòmic.
“L’Ajuntament es compromet a reduir el consum energètic en les
instal·lacions municipals i enteníem que calia implicar la ciutat per
aconseguir-ho”, afirmava el regidor de Medi Ambient, Josep Garzón. 50/50
prové d’un projecte europeu impulsat per la Diputació de Barcelona del qual
Mollet n’és un dels primers municipis en dur-lo a terme, ja que va començar a
implantar-se el curs passat en algunes d’aquestes escoles de manera pilot i
donarà els primers fruits properament.
Actualment, cada escola ha creat un equip energètic (amb professors,
conserges, alumnes) que ha fet un reconeixement energètic a cada escola amb
l’ajuda dels tècnics municipals. Properament es recopilaran totes les dades per
conèixer l’estalvi aconseguit i elaborar un pla d’estalvi adequat a cada centre.
“L’objectiu principal és aconseguir un canvi d’hàbits a les escoles i que
aquests transcendeixin també a les famílies”, apuntava la regidora
d’Educació.
I és que, tot i que les escoles reconeixen que la recompensa econòmica pot ser
un motor per a l’estalvi en els nois noies, l’aprenentatge de tot el que poden fer
per estalviar energia porta els nens a ser molt estrictes i a proposar cada
vegada més mesures. De fet, Mireia Oliva, directora de Can Besora, explicava

que “els nens són els primers que, si no fas algunes de les accions per
estalviar, t’ho recorden”.
Ara per ara, i amb dades encara provisionals, l’Ajuntament ha estimat que
l’estalvi aconseguit conjuntament per les cinc escoles en el darrer anys (des de
març de 2013 a març 2014) és de 93.000 kw.
Adjuntem fotografia.
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