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Mollet del Vallès s’adhereix a la Setmana Europea de
l’Energia 2015
L’Ajuntament de Mollet s’adhereix un any més a la Setmana Europea de
l’Energia Sostenible. Aquest any se celebra del 15 al 19 de juny amb un
seguit d’activitats en les que hi participaran les cinc escoles de la ciutat que
formen part del projecte d’estalvi energètic 50/50.
Els centres que formen part d’aquest projecte que té com a objectiu reduir la
despesa energètica a les escoles són : Can Besora, Joan Abelló, Sant Vicenç,
Sant Jordi i Cal Músic. El projecte es va iniciar al gener del 2013 i es basa en
retornar el 50% d’aquest estalvi a les escoles participants perquè el dediquin a
equipaments.
Pel que fa les activitats de l’edició d’aquest 2015, la Diputació de Barcelona ha
convidat algunes escoles de la província que formen part del projecte 50/50 a una
visita al Museu Marítim. Les de Mollet han estat el Joan Abelló i Can Besora.
Així mateix, el dia 12 de juny, dia sense energia de les escoles de Mollet, els
centres faran una lectura del seu consum a primera hora i al final de la jornada
escolar per tal de fer la comparativa.
Paral·lelament, la Diputació de Barcelona posa a disposició de l’Ajuntament de
Mollet un seguit de recursos perquè organitzi diferents activitats que es duran a
terme en quatre centres. A l’escola St. Jordi l’activitat estarà centrada en el joc
infantil anomenat “ Hola Watty “. Es tracta d’un joc adreçat a nens i nenes a partir
dels sis anys amb l’objectiu de conscienciar als més petits sobre les situacions
quotidianes de consum energètic a la llar o a l’escola. El Centre Sant Vicenç
acollirà un taller de cuina solar sostenible, Can Besora la construcció de enginys
elèctrics i el Joan Abelló organitzarà un Joc de Pistes amb consells
d’estalvi energètic utilitzant codis QR.

L’Ajuntament de Mollet fa temps que treballa en la direcció de l’estalvi i la
sostenibilitat. A principis del 2012 es va redactar el Pla d’Estalvi i Eficiència
Energètica Municipal amb l’objectiu de reduir i fer més eficient el consum
energètic de les instal·lacions municipals com ara equipaments, escoles o
enllumenat. Des de Llavors s’han anat posant en marxa diverses accions com ara
.
 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.
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