La nostra intenció és emmirallar-nos en la filosofia i l’experiència d’altres
municipis que ja han dut a terme polítiques encaminades a la promoció i
implementació de les energies verdes. Ens proposem reduir les emissions
de CO2, ser més sostenibles, ecològics i autosuficients en matèria
energètica al nostre municipi.

Per què?
Són molts els motius que ens porten a apostar per les energies verdes i
renovables. Alguns dels principals són aquests:
-

La salut: de les persones i del nostre entorn.

-

El canvi climàtic:

“Som la primera generació que viurem un canvi climàtic i
l’última que pot fer alguna cosa per evitar-ho.” (Joan Herrera)

- La independència energètica:

Si depenem dels altres ens afectaran els
canvis, els fluxos de preus i les especulacions energètiques. Sense que hi puguem fer
res.

Què ens proposem fer a la Pobla?
● Que tots els edificis municipals consumeixin energia verda, provinent
de companyies que en certifiquin l’origen i producció renovable.
● Impulsar que els poblatans facin el canvi a companyies energètiques
verdes a les seves llars, mitjançant ajudes econòmiques.
● Canviar tot l’enllumenat dels carrers i edificis públics a sistemes de
baix consum.
● Instal·lar panells fotovoltaics i tèrmics als edificis municipals i
promocionar la seva instal·lació també als edificis privats.
● Millorar l’aïllament tèrmic i l’eficiència energètica dels equipaments
municipals.
● Instal·lar sistemes intel·ligents de telegestió, que ens permetin
gestionar de manera més eficient tots els consums municipals, tant de
consum elèctric com de producció d’electricitat i d’energia tèrmica
(plaques solars, tèrmiques, biomassa, etc...)
● Instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Com ho farem?
Promourem l’aprovació d’ordenances municipals que facilitin la
implementació de tecnologies verdes i que facilitin l’execució de les obres
necessàries:
● Reduint o eliminant impostos que dificultin aquestes obres i
instal·lacions.
● Creant línies d’ajudes per finançar obres i instal·lacions privades.
● Modificant el POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) per
permetre la instal·lació de plaques de manera no invasiva i respectuosa
amb el poble i els seus veïns.
● Impulsant polítiques de sensibilització energètica.
● Implicant l’escola en un programa que utilitzi els espais i recursos
municipals pel coneixement, implicació i conscienciació dels nostres
joves amb la necessitat de canviar les fonts d’energia tradicionals per
fonts d’energia renovables i sostenibles.
● Utilitzant i valorant els equipaments municipals existents com la central
de biomassa, els elements de producció d’energia solar, tèrmica i
fotovoltaica, i l’ús i aprofitament dels recursos hídrics del municipi.
● Programant xerrades i auditories energètiques sobre els recursos
municipals.
● Treballant amb les entitats del poble per potenciar els nostres recursos
naturals i per fomentar conductes individuals més sostenibles.

Tot el què aquí us exposem, a tall de resum, forma la base de les nostres
idees relacionades amb l’aprofitament dels recursos naturals i la
sostenibilitat energètica. Són accions que ens proposem portar a terme a la
Pobla. Són propostes que ens han d’encaminar cap a un futur més net,
saludable i respectuós amb el medi ambient.
Comptem amb tots i cadascun de vosaltres per fer-ho possible.
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