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Ferran Tarradellas als estudis de Ràdio Castellar

El portaveu d’Energia de la Unió Europea, Ferran Tarradellas,
visita l’Ajuntament

Dimecres 4 de març de 2009

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, i el regidor de Medi Ambient, Aleix
Canalís, s’han entrevistat aquest migdia amb el portaveu d’Energia de la Unió
Europea, Ferran Tarradellas. La reunió, que ha tingut lloc a l’Ajuntament a la vila,
ha servit per posar damunt la taula diverses possibilitats d’actuació per tal  que el
municipi compleixi amb els objectius fixats en el Pacte d’Alcaldes impulsat per la
Comissió Europea.

Segons aquest pacte, l’Ajuntament ha adoptat el compromís, des d’ara i fins a l’any
2020, de reduir les emissions de CO2 del municipi en un 20%, incrementar en un
20% l’eficiència energètica i aconseguir que un 20% del subministrament energètic
procedeixi de fonts renovables. En aquest sentit, Tarradellas ha pogut conèixer de
mà de l’alcalde i el regidor de Medi Ambient quines són les mesures d’estalvi i
eficiència energètica que s’han previst dur a terme a Castellar.

Entre d’altres, destaquen la realització d’un Pla d’Acció d’Energia Sostenible, que
respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i
Energia de la Unió Europea, i que es durà a terme amb el suport de la Diputació de
Barcelona. El regidor de Medi Ambient també ha presentat al portaveu el projecte
d’instal·lació de plaques solars a les cobertes d’edificis municipals. Segons ha
explicat Canalís, diversos municipis estan estudiant la possibilitat de portar a la
pràctica de forma conjunta aquesta experiència, un fet que permetrà garantir la
viabilitat econòmica d’aquesta mesura. 

Per la seva banda, el portaveu d’Energia de la Unió Europea ha explicat algunes de
les iniciatives que s’estan duent a terme en l’àmbit local per tal d’evitar
l’escalfament global del planeta. Entre d’altres experiències, destaquen els projectes
que utilitzen la biomassa generada amb el manteniment dels boscos o l’aprofitament
d’energia que desprenen les bombes de calor.

Un altre dels temes abordats a la trobada ha estat les diverses vies de finançament
que existeixen per dur a terme els projectes relacionats amb l’estalvi i l’eficiència
energètica.

Després de visitar l’Ajuntament, Tarradellas ha participat al magazine Dotze que
emet Ràdio Castellar.
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