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Formacions dins el projecte RENOWA’TT. Empresa, Energia i
Forest
El passat mes de juny es van presentar els diferents cursos integrats dina el
projecte RENOWA’TT. Tots ells estan dirigits a empreses:
Curs de gestió energètica a l’empresa: Setembre. Curs de 10 hores orientat
a les empreses per tal que adquireixin els coneixements bàsics sobre energia.
Tractarà els següents apartats: Comptabilitat energètica, la factura elèctrica,
introducció a les auditories energètiques, conceptes bàsics de la ISO 50.0001
sobre gestió de l’energia i tipologia de renovables
Curs de gestió de paisatge, pastures i boscos mitjançant la ramaderia: 0310-17-24 d’octubre. Curs de silvopastura dirigit a propietaris forestals i ramaders que té com a objectiu fer palesa la importància de la ramaderia com a
eina gestora dels boscos i paisatges. El curs es compondrà de 4 sessions, 3 de
les quals seran matinals i una de tot el dia.
Curs de coaching per empreses forestals: 17 de setembre a 17 de desembre.
Curs orientat a emprenedors i empreses forestals. Aquest curs es basa en un
currículum dissenyat dins un projecte finançat per la Unió Europea anomenat
ConCert-project (certificat europeu de competència per empreses forestals) a nivell europeu, tot i que encara no s’ha
realitzat cap curs enlloc. Així, aquest curs serà pioner a tot Europa. És un curs de llarga durada, molt específic per sector
forestal, on es tracten els mòduls: Pla d’empresa, comunicació i noves tecnologies; logística; seguretat i salut. TEMARI I
INFORMACIÓ AQUÍ. INSCRIPCIONS OBERTES AQUÍ (escollir cursos a la carta)
Seminaris de gestió energètica. Per comerç – Setembre, per empresa agroalimentària - Novembre, per empresa turística Novembre, i per administració pública – Desembre
Formació especialitzada per instal·ladors de caldereria: Novembre. Temari per determinar.
Més informació

Més notícies destacades

Obert el Pla PIVE—3 — Llegir més
Màster en Gestió Energètica de l’Institut
IL3 de la Universitat de Barcelona—Llegir

Certificació d’eficiència energètica en edificis
Des de l’1 de juny els propietaris dels immobles han de disposar d'un certificat
d'eficiència energètica per vendre o llogar els mateixos. Com a acció exemplaritzant, les administracions públiques també han de disposar de certificat en els
seus edificis.

més

Més informació — ICAEN

Publicació dels fulls de preus de l'energia
actualitzats—Llegir més

S’obren les inscripcions per al 2n Congrés Rural Smart Grids
“Aigua i energia” que tindrá lloc a Lleida el proper novembre

El CTFC aposta per la qualitat de la biomassa forestal—Llegir més

Des del 25 de juliol ja està obert el procés d’inscripcions del 2n Congrés Rural
Smart Grids, la cita imprescindible de l’energia al món rural que aquest any
que tindrà lloc a Lleida el 7 i 8 de novembre de 2013. En aquesta edició el tema
central serà Aigua i energia i s’abordarà des de la perspectiva dels recuros
hídrics com elements estratègics per al desenvolupament de la nostra societat,
també des del punt de vista energètic.

Actualització dels principals indicadors de
l'energia a Catalunya—Llegir més
S’aprova el pla PIMA SOL per a reduir el
CO2 de 500 hotels —Llegir més
Aprovada la reforma energètica—Llegir
més

―Ser Smart city és viable, només cal tenir
-ho clar‖ – Llegir més
Setmana de la mobilitat sostenible i
segura 2013—Llegir més
Neix AGROFÒRUM, per a impulsar els
sectors agrari, forestal, agroalimentari i el
món rural català envers el 2050 - Llegir
més

Nou butlletí sobre Responsabilitat Social:
Rscat—Llegir més

En el congrés es debatrà i es difondran les innovacions existents en aquest
àmbit per ajudar a millorar l’eficiència energètica en i a través de la gestió de
l’aigua. El Congrés s’estructura en tres blocs que abracen àmbits temàtics diferenciats: l’aigua com a vector energètic, les TIC com a eines per a gestionar i
estalviar recursos hídrics i l’aigua com a vertebrador social i territorial.
Més informació

Coneixes l’estat energètic de la teva empresa?
Dins el projecte RENOWA’TT, el Consorci Ripollès Desenvolupament ofereix un
servei d’assessorament energètic bàsic a 15 empreses de la comarca del Ripollès. És un servei que consta de la revisió de la comptabilitat energètica, una
senzilla diagnosi per avaluar l’estat de les instal·lacions i ser punt de partida en
cas de necessitat d'auditoria i un càlcul orientatiu de la petjada de carboni de
l’empresa. Si t’interessa, contacta amb nosaltres. Et donarem més informació i
veure’m si la teva empresa es pot acollir al servei.

Si té alguna pregunta, comentari o no desitja rebre més el present butlletí, enviï un correu a
consorci@ripollesdesenvolupament.com o truqui al 972704499
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