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L’Agència de l’Energia de Lleida compleix
3 anys promovent l’eficiència energètica
L’Agència de l’Energia de Lleida es va
crear l’octubre del 2008 en el marc del
projecte Intelligent Energy for Europe,
a iniciativa de l’Ajuntament de Lleida,
amb l’objectiu de dur a terme accions
per augmentar l’eficiència energètica
i promoure un major ús d’energies noves i renovables. En el marc d’aquest
programa, que finalitza enguany, l’Agència actua com a coordinadora d’un projecte comú que es fa amb les agències
de Montpeller i Medjimurje (Croàcia).
Actualment cofinanciada per la Paeria
i la Diputació de Lleida, l’Agència ofereix
serveis als ciutadans, les administracions públiques i les empreses de tots
els municipis de les terres de Lleida i
impulsa la implantació de les tecnologies d'estalvi i eficiència energètica,
fomenta les actuacions en matèria
d'energies renovables i treballa per a
la sensibilització, la informació i la formació en l'àmbit energètic.
L’any 2010, l’Agència va dur a terme
actuacions d’estalvi i eficiència energètica als equipaments municipals dels
pavellons de Pardinyes i Cappont i La
Panera. També s’han instal·lat plantes
fotovoltaiques en quatre escoles (Enric
Farreny, Frederic Godàs, Joan XXIII i
Pràctiques II). A més, s’ha adjudicat a
l’empresa Sofos Energia l’ús de la coberta del Camp d’Esports per a la instal·lació d’una planta fotovoltaica d’una
potència de 108 kW.
Per apropar les energies renovables a
la ciutadania, l’Agència organitza un
mes de portes obertes i visites guiades,
amb especial incidència en l’àmbit escolar, per donar a conèixer les instal·lacions d’energies renovables situades
a les comarques del sud de Lleida. Enguany, les activitats destinades al públic
en general han aplegat 1.500 escolars
i 200 adults. El 4 d’octubre, per encàrrec de l’associació SmartgreencityLleida, l’Agència organitza una jornada
destinada a parlar del vehicle elèctric.
L’Agència disposa d’un Punt d’Informació (carrer Tallada, 32, de Lleida, amb
el telèfon 973 70 04 55) on s’atenen les
consultes dels ciutadans i les ciutadanes en aspectes com la instal·lació
de sistemes d’energies renovables,
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L’entitat organitza
anualment diferents
visites guiades a les
instal·lacions d’energies
renovables lleidatanes

tecnologies i bones pràctiques per a
l'estalvi energètic. A més, es dóna suport en la tramitació de les línies de
subvenció per a la realització
d'instal·lacions d'energies renovables
i per a actuacions en matèria d'estalvi
i eficiència energètica. Per mitjà de
l’Observatori de l’Energia de Lleida,
també s’ofereix als ajuntaments lleidatans una eina de gestió energètica.

