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Bones idees per estalviar energia omplen el
concurs de la Diputació de Tarragona amb
motiu de la Setmana de l?Energia
Tapar les olles perquè bullin més ràpid, utilitzar la bicicleta o
baixar les persianes quan toca el sol a l?estiu són alguns
dels hàbits o consells per reduir la despesa energètica que
hi han compartit els participants
El concurs impulsat per la Diputació de Tarragona amb motiu de la Setmana de l?Energia ha
deixat bones idees i consells per reduir la despesa energètica en el dia a dia a les xarxes social.
Sota el lema #EstalvioEnergia, la institució ha animat aquests dies a la ciutadania a compartir a
Facebook, Twitter i Instagram hàbits, consells i idees per estalviar energia en el dia a dia amb
l?objectiu de promoure l?estalvi energètic i el foment de les energies renovables a través de les
xarxes socials, a més d?incentivar la reflexió sobre la importància de les accions individuals per
contribuir al consum responsable d?energia.
Els hàbits i consells per estalviar energia que han compartit els participants al concurs han estat
molt diversos. Apagar el llum al sortir de l?habitació; evitar posar menjar calent dins el frigorífic;
utilitzar bombetes de baix consum; aprofitar la llum natural; utilitzar un endoll amb programador
horari en el calentador elèctric; apagar el televisor i no deixar-lo en mode d?espera; instal·lar
una caldera de biomassa per a la calefacció; utilitzar llums solars per a la il·luminació del jardí, i
fer servir programes eco en la rentadora i rentavaixelles són algunes de les idees que han sorgit.
D?entre tots els missatges i publicacions, la Diputació ha seleccionat, de forma aleatòria amb
una aplicació informàtica, les tres persones guanyadores del concurs una per a cada xarxa
social (Facebook, Twitter i Instagram). Els guanyadors s?enduran un lot d?ampolles d?oli
d?oliva verge extra premiats en la darrera edició dels Premis CDO (guardons als millors olis de
les denominacions d?origen protegides de la demarcació de Tarragona).
Carlos Herruz és l?usuari que ha guanyat a la xarxa social Facebook, amb un post que recull
diversos consells com comprar electrodomèstics eficients o utilitzar bombetes led; a Twitter, el
guanyador ha estat @martisoriano amb una publicació que anima a utilitzar la bicicleta en
desplaçaments urbans i de fins a 5 quilòmetres, i, per últim, a Instagram, ha estat seleccionat
l?usuari @guiesc99 amb la recomanació de descongelar els aliments a la nevera i no utilitzar el
forn, ni el microones.
La Setmana de l?Energia s?ha celebrat enguany del 22 al 28 de juny, coincidint amb la Setmana
Europea de l?Energia Sostenible, amb l'objectiu de sensibilitzar la societat en relació al canvi de
model energètic en el qual hem d'avançar a Catalunya, la Setmana de l'Energia està
organitzada per l'Institut Català d?Energia, la Diputació de Tarragona, la Diputació de Barcelona,

la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l?Àrea Metropolitana de Barcelona, la
Diputació de Girona, el Centre d?Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de
Girona (CILMA) i la Diputació de Lleida i compta amb l'adhesió i la col·laboració d'Ajuntaments i
entitats d?arreu de Catalunya.

