Formentera celebra la primera jornada d’eficiència energètica
dimecres, 2 de març de 2016 20:27

El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Medi Ambient i l'àrea de Mobilitat, ha presentat
avui la primera Jornada d’Eficiència Energètica que se celebra a l’illa amb motiu del Dia
Internacional que du el mateix nom i que tindrà lloc el pròxim dissabte 5 de març. Per aquesta
jornada s’han muntat a la plaça de la Constitució 8 estands amb informació sobre mobilitat i
edificació sostenible, així com energies netes.

La consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, ha explicat que la idea d’organitzar aquesta
jornada va nàixer en el col·loqui posterior a la projecció del documental “Eivissa i Formentera
100% renovables”, el passat 15 de desembre, “on es va veure que una gran part de la població
de Formentera demandava informació i assessorament sobre eficiència energètica”.

“Per això avui hem reunit aquí a les administracions i agents relacionats amb l’eficiència
energètica amb l’objectiu final d’ajudar a la reducció de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle ara que el canvi climàtic és evident”, segons ha declarat Aguilera.

Per l’acte, l’ONG Amics de la Terra, la cooperativa sense ànim de lucre Som Energia, l’Institut
Balear de l’Habitatge, l’IBAVI i ECOform, una empresa d’energia sostenible han muntat 4
estands amb informació del seu sector. A més, l’arquitecte de l’IBAVI, Carlos Oliver, ha fet dues
visites guiades, entre les 12.00 i 14.00 hores, i els 16.00 i 17.00 hores als habitatges de
protecció oficial que estan construint a Sant Ferran i que “són pioners en eficiència energètica a
totes les illes”, segons ha recordat la consellera.

Mobilitat sostenible

Pel que fa a l’àrea de Mobilitat, el conseller Rafael González ha explicat que un dels principals
objectius de la seva conselleria és “potenciar la mobilitat sostenible i els vehicles elèctrics a
l’illa”. Aquest tipus de transport “va en la línia de la tranquil·litat i protecció del medi ambient que
volem per Formentera”.
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El conseller ha recordat que a l’illa hi ha “12 punts de càrrega elèctrica gratuïta on poden
recarregar fins a 28 vehicles”. A més el Consell ofereix “incentius fiscals com que els vehicles
elèctrics només paguen el 25 per cent del impost de circulació”. Altra dels avantatges que ha
presentat avui Rafael González és que els vehicles elèctrics poden aparcar gratuïtament a
l’aparcament regulat de la Savina i accedir de franc al Parc Natural de Formentera.

A la celebració de les jornades 3 lloguers de vehicles elèctrics, Ok Cars, Cooltra, Europcar han
exposat part de la seva flota i també ha estat present l’empresa Es Brolls, de venda de
bicicletes elèctriques. Per part seva, el director general d’Energia i canvi climàtic del Govern,
Joan Groizard ha assistit a la presentació de la jornada i ha destacat que “a les illes fa falta un
canvi de model energètic”.
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