V MARATÓ RE-M
d’ESTALVI ENERGÈTIC
CONTRA LA POBRESA
ENERGÈTICA I
ESTALVI PEL CLIMA

Tallar el full per la
línia. PLEGAR PER LES
MEITATS I LES DIAGONALS

AJUNTAR ELS DOS PUNTS AL CENTRE

la part de dalt es doblega cap a
baix i queda un triangle

doblegar les dues puntes
inferiors del triangle cap a la
punta de dalt

girar el triangle de costat

doblegar la part superior del
triangle cap a baix mirant que
la punta sobressurti

Més de 130 equipaments públics participen
en aquesta Marató d’estalvi d’energia en els
consums d’electricitat, gas i aigua.
L’import que aconsegueixin estalviar
es destinarà a accions de lluita contra la
pobresa energètica.

Les papallones no poden viure
en qualsevol lloc. Necessiten
un món que no estigui GAIRE
perjudicat per les conseqüències
del canvi climàtic i la contaminació.
De fet, elles pateixen LES VARIACIONS
DE LA TEMPERATURA AMBIENT I, per
tant, sÓn UN DELS BARÒMETRES per
saber si millorem o anem a pitjor.
Participant a la MARATÓ DE L’ESTALVI
ENERGÈTIC no només lluites contra
la pobresa energètica, també ho
fas per un món més sostenible,
més viu, ple de papallones.
Participa i FES la teva papallona
I, SI VOLS, fés una foto o un vídeo i
publica-ho a les teves xarxes amb
el hashtag #maratoenergia.
Recorda a tothom que cal
estalviar energia PER LLUITAR
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC.

plegar per la meitat

girar 90º a l’esquerra

doblegar les ales de la papallona
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