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 El parc de la Bonavista, precursor del de la plaça Catalunya, no aconsegueix la cortina vegetal
FRANCESC GALINDO
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Estructures metàl·liques del parc infantil de la Bonavista
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 Els tres projectes tenen

en comú buscar fórmules
per aconseguir cases que
malbaratin menys
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Estalviar energia a la llar és el
nexe comú dels tres projectes finançats per la Unió Europea en
què participa l’empresa municipal
Fòrum.
El primer dels projectes, segons ha informat l’Ajuntament,
s’està aplicant com a prova pilot als
habitatges que Fòrum té a les Escodines i consisteix a fer servir
les noves tecnologies perquè els
llogaters dels pisos tinguin la possibilitat de poder controlar i reduir els consum d’energia i aigua. Així,
gràcies a la monitorització instal·lada, els llogaters poden conèixer a través de portals d’Internet, dispositius mòbils i alertes, el
seus consums d’energia d’una forma senzilla en temps real.
Es preveu la inclusió d’aplicacions en un futur per evitar pics de
despesa, per optimitzar el temps
del consum domèstic en funció de
les necessitats de proveïdors i tarifes i, fins i tot, per gestionar la producció i distribució d’energia renovable.
La informació rebuda ajuda els
llogaters a canviar el seu com-

ELS PROJECTES

BECA (Balanced European
Conservation Approach)
Els llogaters poden conèixer
1 per l’ordinador o el mòbil
quant gasten en energia i aigua en
temps real.
ENCERTICUS (Energy
Certification, Information and
Communication Technologies for
User Satisfaction)
Introdueix els usuaris en la
2 consecució de la certificació
energètica dels edificis i en sistemes
de mesura intel·ligent de despesa.
SEMANCO (Semantic
Technologies for Carbon
Reduction in Urban Planning)
Estudia el consum d’energia i
3 pretén classificar els edificis
en clau d’anàlisi energètica; la visualització del consum d’energia a escala urbana; l‘avaluació de diferents
mètodes de reducció d’emissions de
CO2; la predicció de la demanda futura d’energia i la determinació dels
indicadors d’energia adequats per a
les autoritats locals.

portament en relació amb el consum de recursos energètics i d’aigua. A banda de Manresa, el projecte s’està aplicant també a habi-

tatges socials de sis ciutats europees més: Torí (Itàlia), Darmstadt
(Alemanya), Örebro (Suècia), Ruse
(Bulgària), Havirov (República
Txeca) i Belgrad (Sèrbia).
El projecte BECA (Balanced European Conservation Approach) té
una durada de tres anys i un pressupost global de , milions d’euros.
Més i millor control
El projecte ENCERTICUS fa un pas
més i a banda de facilitar informació als usuaris els introdueix en
la utilització de les noves tecnologies de mesura intel·ligent d’energia i en la certificació energètica dels edificis, obligatòria per llei
des del mes de juny d’aquest any
. Les ciutats que participen en
aquest projecte, a part de Manresa, són Marsella, a França, i Prato,
a Itàlia.
El tercer dels projectes és SEMANCO té l’objectiu de desenvolupar eines per arquitectes i enginyers, per gestors d’edificis i administradors locals, i per ciutadans
i responsables polítics que els ajudin a prendre decisions sobre com
reduir les emissions de Diòxid de
Carboni.
S’estudia el consum d’energia i
emissions de CO a tres ciutats:
Manresa, The North Harbour (Copenhagen-Dinamarca) i Riverside
Dene (Newcastle, Regne Unit).
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Seu i la totalitat dels espais ignaa sobretot dels insians de Manresa,
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Els Tirallongues han tornat a
enlairar castells de set. En aquesta ocasió ha estat a la urb
r anització
urbanització
de la Mora a prop de Tarragona.
T rragona.
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tr
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el moment de coronar-se l’estructura, aquesta s’ha pogut descarregar sense problemes.
Ja en la tercera ronda, han descarregat un solv
l ent quatre de sis
solvent
amb agulla. En la ronda de pilars
han descarregat un sempre espect
c acu
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a pilar
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i ar
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