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Opinió

A  mb l’arribada de 
l’Any Nou, els 
mitjans de co-
m u n i ca c i ó  s e -

gueixen anunciant-nos no-
ves pujades del preu de 
l’energia que més consu-
mim, l’electricitat. Podem 
fer alguna cosa com a con-
sumidors, més enllà de po-
sar-nos les mans al cap i dir: 
“no pot ser!”?.L’equipa-
ment elèctric a les nostres 
llars és creixent d’ençà dels 
nostres pares i la tendència 
és a no baixar, sobretot quan 
la domòtica entri amb força 
aquesta primera meitat del 
segle XXI. Per tant, resul-
ta imperatiu poder actuar 
individualment per tal que 
aquesta creixent necessitat 
no afecti negativament les 
nostres respectives econo-
mies casolanes.  

L’aprofi tament de l’ener-
gia solar pot ser una molt 
bona solució a curt i llarg ter-
mini; les solucions tecnolò-
giques existents al mercat 
són cada cop més compac-
tes, econòmiques i efi cients, 
i un escenari de preus alts de 
l’energia com l’actual -així 
coml’esperable a mig termi-
ni-, fa que aquestes inversi-
ons puguin resultar la millor 
forma de reduir tant la fac-
tura mensual com l’impacte 
mediambiental associat a la 
pròpia generació de l’ener-
gia elèctrica.

La primera opció i la més 
econòmica seria la instal·la-
ció de plaques solars tèrmi-
ques per a la generació d’ai-

gua calenta sanitària (ACS). 
Sovint 1-2 m 2 seria sufici-
ent per a una llar, més un di-
pòsit d’acumulació de 100-
150 litres, permetent reduir 
sensiblement el consum de 
combustible o electricitat 
per a la producció d’ACS, i 
amb un cost d’uns 1.000 eu-
ros.

La segona opció, avui en 
dia en ple creixement, és 
l’energia solar fotovoltaica, 
que permet generar electri-
citat a casa, per tal de cobrir 
una fracció dels cada cop 
creixents consums a la llar. 
La principal limitació per a 
la seva instal·lació és la dis-
ponibilitat d’espai a cober-
ta o teulada (uns 5m 2 cada 
kWp (quilowatt pic), per-
metent la generació equi-
valent a 2-3 hores al dia a l’hi-
vern i pujar a 6-7 hores al dia 
a l’estiu (dades generals, a 
Catalunya). El preu es mou 
entre 1.500 i 2.000 euro 
cada kWp.Aquestes inver-
sions tenen també elevades 
possibilitats de subvenció 
a la instal·lació així com de-
duccions municipals a l’IBI 
i altres incentius fiscals, so-
bretot amb els darrers can-
vis legislatius impulsats pel 
Govern central. Sembla que 
ara és el moment. Deixarem 
passar aquesta possibili-
tat real d’incidir en la nostra 
butxaca i el planeta?

Espai de divulgació de 
la Delegació del Vallès dels 
Enginyers Industrials de 
Catalunya al Diari

És l’hora de les 
renovables a casa?

Els membres de Junts Toni Llorcs, Francesc Baró, Lluís Matas, Quim Carné i Mercè Cantero, ahir / V. R

El grup municipal de Junts per 
Sabadell fa una valoració positiva 
de la seva incidència en les decisions 
del Govern municipal aquest 2021. 
El seu portaveu a l’Ajuntament, Llu-
ís Matas, reivindica el paper del par-
tit a la ciutat: “El 2021 ha sigut l’any 
de consolidació del nostre model 
únic de fer política, basat en la gestió 
i compliment dels programes elec-
torals. Hem sigut infl uents, malgrat 
que estem a l’oposició. I hem treba-
llat per millorar Sabadell. Som una 
oposició mai vista a la ciutat, ja que 
tenim ganes de fer coses”, va valorar 
ahir Matas, en una roda de premsa 
davant dels mitjans de comunicació.

A banda, els juntaires també ha 
establert dos grans objectius per 
aquest 2022 a Sabadell: la transfor-
mació “real” de la Gran Via i la cre-
ació del primer calendari turístic 
de Sabadell, a través del programa 
Ciutat i Turisme. “Volem continu-
ar liderant la transformació de la 
ciutat. De fet, qualsevol opció de 
govern futura passa per Junts”, va as-
senyalar Lluís Matas, qui, a més, es 
va mostrar satisfet dels pactes es-
tablerts amb l’executiu municipal. 
“Estem treballant braç a braç amb 
el Govern, que ha complert amb els 

POLÍTICA  Junts per Sabadell treu pit del pacte estable que 
manté amb l’equip de Marta Farrés. El seu portaveu, Lluís 
Matas, reivindica el seu model: “Tenim ganes de fer coses”

“Som infl uents, 
tot i ser a l’oposició”
Marc Parayre Cañameras  •  @marcparayrec #JuntsperSabadell #LluisMatas  

acords que hem arribat conjunta-
ment. Tenim un pacte estable que 
segur que es consolidarà el 2022 i el 
2023”, va afegir.

El portaveu de Junts per Sabadell 
va avançar que durant el 2022 l’Ajun-
tament destinarà prop d’1,5 milions 
d’euros per transformar la Gran Via, 
a través del programa Gran Via-Ri-
poll, que es traduiran en prop de 10 
obres. La inversió anirà lligada del 
projecte de la Ronda Nord, encara 
en fase embrionària. “Per transfor-
mar la Gran Via del tot, cal connec-
tar Castellar amb la C-58 per tal de 
descongestionar-la”, va explicar.

Quant al segon gran propòsit, el 
portaveu va exposar que Sabadell 
tindrà per primera vegada un calen-
dari turístic aquest 2022. Els juntai-
res esperen que la ciutat esdevingui 
un pol turístic i un lloc d’oportuni-
tats per a emprenedors.

Junts per Sabadell també va deta-
llar com es troben alguns projectes 
que tenen en llista. D’entrada, Lluís 
Matas va indicar que estan buscant 
una solució per construir la primera 
residència pública de Sabadell. “Es 
tracta d’un projecte complicat, per-
què la Generalitat no té pressupost 
per fer-la”, va apuntar Matas.

El portaveu Lluís 
Matas manifesta la 
seva voluntat de ser 
alcaldable de Junts 
per Sabadell de cara 
a les eleccions muni-
cipals de l’any 2023. 
Haurà de superar les 
primàries, que enca-
ra no tenen data per 
celebrar-se

Junts estableix 
com a prioritats 
per a 2022 la 
transformació 
de la Gran Via i 
crear el primer 
“calendari 
turístic”

L’estiuet prorroga els cels 
blaus el cap de setmana
AZ
L’anticicló excepcionalment 
càlid i persistent que viu la Me-
diterrània (i Sabadell) s’allar-
ga uns dies més. Una pròrro-
ga que ens deixarà novament 
un  dissabte i diumenge rela-
tivament assolellats, tot i que 
podrien entrar núvols degut a 
algunes pertorbacions. En ge-
neral, però, es podrà conside-
rar un cap de setmana de bon 
temps. Les temperatures, això 
sí, s’han enfonsat.

Tant dijus com divendres 
han estat assolelats / DS


