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Mercat del Carmel
Llobregós, 149
08032 Barcelona
93 420 46 38
Busos: 10, 19, 39, 86, 87 i 119

Av. Icària, 145-147, 4a pl
08005 Barcelona
93 413 28 58 / 28 55 / 28 91 / 28 81
www.bcn.cat/mercatsmunicipals

Fundació Terra
C/ Avinyó 44
08002 Barcelona

Energia
neta
amb participació popular
Tots contra el canvi climàtic

93 601 16 36
www.ecoterra.org

ELS MERCATS ES MOUEN. VÉNS?
www.bcn.cat/mercatsmunicipals

Col·labora

amb el Mercat del
Carmel contra el canvi
climàtic
Jordi Portabella
President de Mercats
de Barcelona.
Segon Tinent d’Alcalde

Els mercats
contra el canvi
climàtic
Els mercats de Barcelona s’han convertit
en un referent a Europa per la seva
qualitat. Ofereixen el millor producte fresc
i una atenció personalitzada única.
Barcelona, per mitjà de l’IMMB, està
renovant la xarxa de mercats per adaptarla a les noves necessitats d’avui.
En aquest context, transformar els mercats
és també vincular-los al barri i exercir la
responsabilitat social i ambiental.
Per això, els mercats posen en marxa
accions de compromís amb les energies
alternatives i per la conservació d’un medi
ambient de qualitat, com ara la instal·lació
de centrals d’energia solar I el reciclatge
dels residus que s’hi generen.
Els mercats no són només espais
comercials. Davant del perill del canvi
climàtic, els mercats de Barcelona
endeguen un ambiciós programa que ha
de permetre augmentar el nostre
compromís per la sostenibilitat ambiental
i per una Barcelona més ecològica.

Ja no hi ha dubte de que la conducta humana està
modificant el clima en el conjunt del planeta. Els científics
ho estan demostrant amb nous informes, i els governs
comencen a prendre mesures.
Però només aconseguirem canvis importants si tots i totes
col.laborem activament a invertir la tendència. Com diu
l’eslogan, “els petits canvis són poderosos”. És per això
que el Mercat del Carmel es suma a les accions contra el
canvi climàtic amb una ambiciosa i important proposta:
crear en el seu sostre una petita central elèctrica d’energia
solar.

El projecte previst a la coberta del Mercat del Carmel tindrà
una potència de 43,7 kWp i es preveu una producció de
51.000 kWh/any. Es calcula que el rendiment brut serà
d’uns 22.000 € i suposarà un estalvi d’unes 25 tones de
CO2.
Aquest projecte converteix el Mercat del Carmel en el primer
equipament públic que permet la participació popular contra
el canvi climàtic invertint en energies renovables. Es tracta
d’una experiència única al nostre país.
Per tal d’afavorir la participació de tothom en aquest projecte
ecològic, s’ha previst que els ciutadans puguin comprar
bons per valor d’entre 1.000 i 3.000 €, destinant aquests
diners a inversió.
Invertir 1.000 € en energia solar permet un estalvi energètic
equivalent al 7% del consum elèctric mitjà per persona i
any. La rendibilitat que ofereix aquesta inversió en energia
neta és superior (al final del període) a la que ofereix un
compte bancari corrent.
A partir del 5 de març s’habilitarà una parada al Mercat
del Carmel. També us podeu adreçar a les oficines
de la Fundació Terra. Tota la informació del projecte
està disponible al web de Mercats de Barcelona
www.mercatsbcn.cat i a www.ecoterra.org.
Col·labora amb el medi ambient des del teu mercat!

