Resultats Enquesta hàbits energètics de la ciutadania de Cunit
Participació PAES

Període: Del 24 d’abril al 12 de maig de 2017
Registres: 55 Total
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Fa alguna altra cosa per estalviar energia que no s’hagi mencionat. Quina?
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Apagar els llums, utilitzar els electrodomèstics només quan estan plens.
Utilitzar il·luminació LED, encendre les llums només de les habitacions que utilitzem,
desendollar els electrodomèstics que no utilitzem.
No deixar els aparells electrònics en standby quan no s’utilitzen.
Apagar els interruptors dels endolls múltiples quan no s’estiguin fent servir, no deixar les
bateries dels mòbils endollades.
Mantenir en bon estat l’aïllament tèrmic (portes i finestres que tanquin correctament)
Sovint, faig servir espelmes.
Apagar llums que no s’utilitzen en aquells moment, aprofitar l’energia solar el màxim
possible, que els aparells electrònics (ordinadors, tablets,…) estiguin engegats a la corrent
sense ser utilitzats
Finestres amb feltres en els seus ajustaments
Baixar potencia, canviar bombetes, tarifes de consum discriminades (nocturn/diürn)
Consumir el just
Aigua sanitària amb plaques solars
Abans posava els electrodomèstics a la nit, quan la tarifa és més econòmica
No encendre llums innecessàries durant el dia
Desendollar els carregadors del mòbil quan no s’utilitzen
Reciclar cartró, plàstic i cristall
Obrir les finestres , per la fresca
Controlar llums, aigua calenta, forn, etc.
Reciclar cartró, plàstic i orgànica
No encenc les llums de la meva llar si no és totalment necessari. No encenc la calefacció si
estic al llit.
Tancar els llums i vigilar consum aigua.
Em desplaço en bicicleta pel municipi, en comptes d’agafar el transport privat.
Apagar llums obsessivament
Recollir aigua de pluja per regar plantes. Tenir doble finestra per evitar fuites energètiques.
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Segons el seu parer , quines mesures proposaria aplicar a Cunit per a reduir el consum energètic i
les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
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Utilització de plaques solars fotovoltaiques, energies passives, bombetes de baix
consum i leds, aparells de climatització adequats i comuns, no per estances.
Posar transport públic i posar mes contenidors.
Baixar els impostos.
Subvencions per canviar finestres per doble vidre.
Subvencionar instal·lacions solars.
Subvencionar instal·lació de finestres noves als habitatges.
Reduir l’IBI als habitatges que tinguin finestres amb doble vidre.
Pla de substitució d’enllumenat públic per sistemes més eficients.
Reduir l' enlluernat al nadal, col·locar bombetes de baix consum a tots els
equipaments municipal, aprofitar les energies passives.
Prioritzar els vianants a la zona del poble i a prop de les escoles i l’institut.
Potenciar la mobilitat en bici o a peu, els edificis municipals contractin a companyies
d'energies netes per donar exemple, bonificar llars amb energies netes.
Pot ser incorporar detectors de claror per evitar que hi hagi fanals encesos quan no
cal. També seria bo que hi hagués vigilants per tal de sancionar a tots els que llencen
brossa de qualsevol manera. Es l'única manera de conscienciar la gent.
Promocionar i subvencionar vivendes amb consum d'energia solar, eòlica, etc.; reduir
impostos si facilitem el consum d'energia renovable.
Posar aparcaments ben protegits a la via pública per a bicicletes i punts elèctrics de
recàrrega per a cotxes elèctrics.
No deixar utilitzar tant el cotxe, fer carril bici i millorar voreres. Posar papereres a
Plademar.
Més carrils bici!
Circulen molts cotxes particulars, no hi ha autobús urbà que comuniqui les
urbanitzacions, per això per molt que estalviï a casa, per desplaçar-me necessito cotxe.
Insistir sobre l'educació dels infants amb la recollida selectiva, el no llençar les coses
enmig del carrer.
Fer de tot el centre illa de vianants. Eixamplar les aceres.
Facilitar el transport públic dins el municipi.
Estalviar aigua i llum.
Enllumenat públic amb sensors de moviment
A casa fem el consum fort d’energia durant la nit.
Consum nocturn.
Més educació. Més subvencions a nivell particular.
Carrils bicis. Més papereres.
Bonificar a tothom la taxa de recollida de residus, per portar deixalles al punt net, com
per exemple es fa a Vilanova i la Geltrú.
Bonificacions ús deixalleria.
Ajudar al blindatge o bons tancaments de portes i finestres, així com subvencionar el
canvi de bombetes.
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Asfaltar bé la carretera d'accés a l'estació de RENFE. Està ple de pedres i esvorancs, el
que fa molt perillós anar amb bicicleta. A més, un servei de bus Cunit-Barcelona-Cunit
reduiria l'ús de transport privat.
Ajudes a la compra de vehicles elèctrics, instal·lacions fotovoltaiques...

