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L’energia que generi Lloret amb les plaques
solars rebaixarà 279 tones d’emissió de CO2
 L’electricitat produïda serviria per alimentar 400.000 bombetes enceses durant els 365 dies de l’any
CARLES COLOMER

LLORET DE MAR | MARTÍ SANTIAGO

Malgrat que la darrera conferència sobre el canvi climàtic que
va realitzar l’ONU a Poznan, Polònia, i a la qual van assistir representants de Lloret, va concloure
amb la permissió de construir noves centrals tèrmiques de carbó a
Europa, el consistori selvatà ha
decidit instal·lar més de 800 plaques fotovoltaiques en quatre ediﬁcis de la població –les escoles
Àngels Alemany i Pere Torrent, el
dipòsit d’aigua de Puig de Castellet
i el futur teatre– que contribuiran
a reduir les emisions de CO2 en 279
tones anuals al temps que la vila
obtindrà uns substanciosos beneﬁcis.
El regidor de Medi Ambient, Ignasi Riera (CiU), explica que aquest
projecte evidencia una aposta de
l’Ajuntament per la «lluita contra el
canvi climàtic» que l’«implica» i el
fa ser «exemple» tant per a la ciutadania com per a la resta de municipis. L’edil aproﬁta per remarcar
que el fet de no poder aproﬁtar l’energia produïda per aquestes plaques –arribarà a 430.000 kw/h
anuals– en beneﬁci de la vila és un
requisit imposat per l’Administració.
Aquest projecte, que s’adjudicarà per valor de 2.1700.000 euros
com a molt tard el mes de gener,
s’emmarca dins l’objectiu d’aconseguir abans de l’any 2020 la reducció en un 20% d’emissions de
CO2 a l’atmosfera i la producció
d’un 20% d’energia consumida

LA XIFRA

3.440.000

Guanyarà Lloret venent energia
La venda de l’energia elèctrica produïda amb les plaques fotovoltaiques farà que Lloret ingressi
3.440.000 euros al cap de 25 anys.
Tenint en compte que 2.165.000
s’hauran de destinar a satisfer les
quotes del renting els primers 15
anys, l’Ajuntament tindrà un benefici
net d’1.275.000 euros quan acabi el
contracte de venda d’energia elèctrica. Cal recordar que el preu per KW
generat tan sols es mantindrà, de
moment, 25 anys, mentre la vida útil
de les plaques fotovoltaiques és de
40 anys.

Està previst instal·lar més de 200 plaques fotovoltaiques damunt el teatre municipal que s’està edificant.

amb mitjans no contaminants.
El Reial Decret 1578/2008 garantirà a Lloret que se li pagui 0,32
€ durant vint-i cinc anys per cada
kilowat d’energia produïda amb els
panells solars. Això li generarà uns
ingressos de 137.600 euros anuals.
No obstant això, el consistori no començarà a treure rendibilitat del
projecte ﬁns el setzè any perquè els
primers quinze estarà sotmès a
un contracte de renting de preu variable: el primer lustre el consistori pagarà un cànon de 125.000 eu-

SOLIDARITAT

Exposició a Tordera
sobre Vicenç Ferrer

Breus

TORDERA | DdG

L’associació de voluntariat de
Tordera impulsa aquest mes d’octubre un seguit d’activitats a favor
de la fundació Vicenç Ferrer. El
Teatre Clavé acollirà una exposició
fotogràﬁca de Lancy Dodem,
col·laborador de la fundació. Tots
els quadres que es mostrin podran
comprar-se i els diners es destinaran íntegrament als comptes
de la fundació.

EUROS

MEDI AMBIENT

El Vamma neteja avui
el fons marí de Lloret
LLORET DE MAR | DdG

L’associació de voluntaris de
l’Alt Maresme de Medi Ambient
netejarà al llarg d’aquest matí el
fons marí de Lloret de Mar, a l’alçada de sa Caleta.

ros anuals, el segon un de 147.000
euros per any, i el tercer un altre
161.000 euros. Aquesta variació
dels cànons provocarà que el consistori hagi de desemborsar 104.000
euros de més per pagar les quotes,
reservant una partida pressupostària per a tal efecte.
Finalitzat el contracte de renting,
Lloret encara podrà disposar d’uns
ingressos ﬁxos per la producció
energètica durant 10 anys. Val a dir
que la necessitat del manteniment
de les plaques fotovoltaiques po-

dria requerir la contractació de
personal per garantir-ne el seu
correcte funcionament. Respecte
a això, Riera indica que una manera de sortir de l’actual crisi «són
les energies alternatives, perquè
signiﬁcaran un canvi de model
energètic i de societat i necessitaran gent formada».
L’energia produïda per totes
aquestes plaques serviria per alimentar 400.000 bombetes que estiguessin permanentment enceses tots els dies de l’any.

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

LES TARIFES
El preu estarà garantit al llarg d’un
termini de 25 anys
Segons la llei, la tarifa regulada
que li sigui d’aplicació a una instal·lació es mantindrà durant un termini màxim de vint-i-cinc anys a comptar
des de la data més tardana de les
dues següents: la data de posada en
funcionament o la d’inscripció de la
instal·lació en el registre de preassignació de retribució. La retribució no
s’aplicarà abans de la data d’inscripció.
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Blanes acull l’exposició «El somni
republicà» a la Casa Saladrigas

Taller de gestió de la
crisi a l’empresa turística
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La cambra de comerç de Girona
organitzarà un taller a Lloret, el
proper 19 d’octubre, sobre la gestió de l’entorn de crisi a l’empresa
turística. L’acte informarà sobre
les eines ﬁscals útils en entorns de
crisi empresarial, al temps que
explicarà el concurs de creditors i
els instruments laborals per fer
front a la crisi mitjançant els expedients de regulació d’ocupació.

L’alcalde de Blanes, Josep Trias (CiU), va inaugurar el passat divendres, a la Casa Saladrigas, l’exposició El somni republicà. El Republicanisme a les comarques gironines (1900-1936). La mostra es podrà visitar ﬁns l’1 de novembre. L’exposició, dirigida per Enric Pujol, és el resultat d’una recerca que ha implicat una trentena d’estudiosos, i que s’ha
traduït també en l’edició d’un llibre. La voluntat explícita dels organitzadors és trencar clixés i presentar, per primer cop, la força i la vitalitat
que adquirí històricament el moviment republicà a la zona i que encara
està present en l’actualitat. Els resultats d’aquest treball de recerca s’han
traduït també en l’edició d’un llibre.

www.festabolet.com
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