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Ourense, 19 de marzo de 2018.-

Referente internacional, calidade de vida, futuro e oportunidades

“Que Ourense se convirta en referente internacional, en todo o mundo, no que

ao aproveitamento de enerxías renovables é, por si mesmo, unha das noticias

máis importantes que recibe esta cidade nas últimas décadas. É por iso, hoxe é

un día de orgullo e no que quero facer partícipe a toda a cidadanía”, proclamou

o alcalde, Jesús Vázquez. “Que mediante este proxecto se mellore a calidade

de vida dos veciños e veciñas do barrio da  Ponte e o seu acceso á enerxía é,

sen dúbida, un motivo máis que xustificado para sentirnos orgullosos de ter

acadado algo tan innovador, pioneiro e revolucionario”.

O rexedor ourensán tamén abundou en que este proxecto suporá a creación de

novas oportunidades de negocio, e de impulsar o coidado do Medio Ambiente e

a Sostenibilidade a través de fontes de enerxía renovables a nivel local. “E isto,

autoridades, compañeros, veciños e amigos, facémolo á Ourensana, dentro do

proxecto de cidade “Ourensanamente sostible”.

Ourensanamente Sostible, unha área do proxecto de cidade

“Un proxecto de cidade que estamos presentando á cidadanía para investir alá

onde máis se precisa, para traballar no orgullo de cidade dende os avances

sociais, a cercanía, a formación e o emprego, as infraestuturas, o urbanismo, a

xuventude, as familias e os cidadáns que están  desexando ver crecer a súa

cidade, e tamén na sostenibilidade. E o Ecobarrio da Ponte é o gran expoñente

dentro desta área de actuación”, explicou Vázquez Abad. 
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“Quero insistir: Un avance sen precedentes en Ourense que chega da man da

cooperación  institucional  acadada  por  este  Goberno  Municipal,  sempre  na

procura  de  aliados  implicados  na  mellora  e  no  impulso  da  nosa  cidade.

Estamos  ante  un  avance  sen  precedentes  na  historia  desta  cidade,  que

continúa  evolucionando  cara  esa  gran  transformación  para  a  que  non

escatimamos esforzos,  negociacións e tesón para asentar de xeito firme os

seus alicerces e as súas bases”, concluiu o alcalde de Ourense. 

Ourense, cidade pioneira na loita contra o cambio climático e referente en
Xeotermia

Durante  o  acto  de  presentación  do  proxecto,  no  cal  tamén  participou  o
comisario de Acción polo Clima e Enerxía da Comisión Europea, Miguel Arias
Cañete, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseverou que con este
proxecto Ourense se transforma nunha cidade pioneira na loita contra o cambio
climático,  na  redución  de  consumo  enerxético  e  no  aproveitamento  dos
recursos naturais enerxéticos. Ademais de poñerse novamente de manifesto o
potencial da Autonomía no ámbito das enerxías renovables.

Sobre este punto, precisou que coa posta en marcha do primeiro ecobarrio na
Comunidade, Galicia pasará a ser un referente en xeotermia. Non en van, un
dos principais obxectivos será establecer na zona a primeira rede de xeotermia
de Europa, aproveitando esta fonte de enerxía para abastecer de calefacción e
auga quente a medio centenar de edificios do contorno. 

Cun  investimento  de  20  millóns  de  euros  e  a  creación  de  300  postos  de
traballo, o titular da Xunta lembrou ademais que esta iniciativa prevé mellorar a
eficiencia enerxética un 20%, que o 20% da enerxía consumida proveña de
fontes renovables e reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro un
30%.

Así  mesmo,  o  proxecto  recolle  tamén  a  posta  a  punto  de  fachadas  e
envolventes térmicas en colexios, institutos e outros inmobles como a futura
estación intermodal;  a  substitución da iluminación actual  por  tecnoloxía  led,
tanto nos edificios como nas rúas; o fomento da mobilidade sustentable; e a
posta  en  marcha  da  Oficina  do  ecobarrio,  para  informar  á  comunidade  de
veciños e ás asociacións sobre as axudas e actuacións en materia de eficiencia
enerxética.


