Dissabte s’apagaran els llums de diversos carrers, edificis i monuments per conscienciar i
promoure l’eficiència energètica

Nota de premsa

Alcoi se suma de nou a la iniciativa ‘L’Hora del Planeta’
Aquest dissabte 29 de març se celebrarà L'Hora del Planeta. Es tracta d’una
iniciativa de referència a nivell mundial per a lluitar contra el canvi climàtic i a favor de
l'estalvi energètic. Promoguda per World Wide Fundation For Nature (WWF), es pretén
que la ciutadania, les empreses, les ciutats i ajuntaments, els centres educatius i les
organitzacions i institucions promoguen l'estalvi energètic entre les 20.30 i les 21.30 hores
apagant els llums dels seus edificis.
L'Ajuntament d'Alcoi se suma un any més a aquesta iniciativa i, entre les
20.30 i les 21.30 hores, apagarà la meitat dels llums de diversos carrers com són Sant
Llorenç, País Valencià, Els Alçamora, Sant Tomàs, Passeig de Cervantes i la plaça d’Espanya.
A més, monuments com els ponts de Sant Jordi i Fernando Reig, les Torres de Na Valora i
l’edifici Font Roja Natura també apagaran els seus llums ornamentals.
L'objectiu d'aquesta iniciativa també se centra a posar en marxa actuacions per a
aconseguir un futur més sostenible. Segons el regidor de Medi Ambient, Jordi Tormo,
“enguany, més que mai, aquesta adhesió està vinculada al treball que l’Ajuntament està
realitzant en el marc del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible que ha estat realitzat
mitjançant el Pacte d’Alcaldes i que té com a objectiu fomentar l’ús de les energies
sostenibles i promoure l’estalvi energètic en el nostre municipi”. En la seua opinió, “amb açò
també pretenem promoure les conscienciació col·lectiva en matèria d'eficiència energètica.
És una forma d'assumir les responsabilitats que tenim les administracions locals en aquesta
matèria”.
Les principals ciutats de l'estat, com són Barcelona, Bilbao, Madrid o Granada, se
sumen a aquesta iniciativa i apagaran els llums dels seus principals edificis i monuments.
Alguns dels exemples més coneguts en són la Sagrada Família de Barcelona, el Museu
Guggenheim de Bilbao, la Porta d'Alcalà de Madrid o l'Alhambra de Granada.

