Alt Urgell - Ripollès
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PIRINEU SOSTENIBLE
Aquest gener 2017 s’ha iniciat el projecte PIRINNOWA’TT: Pirineu sostenible liderat per l’Agència de Desenvolupament del Ripollès en col•laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, projecte subvencionat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals. Té com a objec us
fomentar noves polí ques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores posant en
valor els recursos endògens del territori pirinenc.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
Assessorar ens públics i empreses per a la seva consolidació promovent consums d’aigua i ac tuds econòmicament
i energè cament responsables que puguin ser compar des i transposades a altres empreses i territoris.

•

Cooperar i transferir el coneixement del sector energè c i de ges ó de cicle de l’aigua entre administracions públiques, empreses privades i par culars.

•

El foment de l’energia fotovoltaica i el vehicle elèctric, i la seva implantació en empreses i ins tucions com a mecanisme d’estalvi i eﬁciència energè ca, millora de la compe vitat i es mulació del sector d’instal·ladors especialitzats comarcals.

•

La dinamització del sector forestal comarcal i impuls de la ges ó forestal conjunta entre agents públics i privats.

•

Formar a persones en estat d’atur amb coneixements en estalvi i eﬁciència en els consums d’energia, així com nocions inicials de teleges ó i instal·lació d’energies renovables amb la ﬁta d’actualitzar coneixements i millora l’ocupabilitat en nous nínxols professionals de les persones dels territoris de muntanya.

LÍNIES DE TREBALL

•

Projecte 1. CAPACITACIÓ ESPECIALITZADA EN ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
· Capacitació en operacions auxiliars en instal·lacions d’estalvi i eficinència energètica

Projecte 2. ENERGIA I TERRITORI
· Foment de l’eficiència energètica i la sostenibilitat del territori
· Foment de la implementació d’energia solar fotovoltaica d’autoconsum a l’empresa
· Diagnosis per a l’optimització de la gestió integral del cicle de l’aigua a sectors economics
del Ripollès

· Anàlisi per a la implementació de sol·lucions innovadores per a millorar l’eficiència
dels recs de l’Alt Urgell
· Implementació de la Gestió Forestal público-privada conjunta al Ripollès
· Seminari d’Eficiència Energètica en Instal·lacions d’Enllumenat
· Jornada: Biomassa més oportunitats de treball en green jobs
· Jornades de mecanismes innovadors de finançament de projectes d’estalvi i efi
ciència energètica

PirinnoWa’ és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.
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L’objectiu del seminari és donar a conèixer les diferents normatives que les instal·lacions d’enllumenat han de
complir per tal de ser eficients energèticament, requisits per a poder obtenir subvencions o accedir a certes
línies de finançament per part d’ajuntament i empreses.
L’adquisició d’aquests coneixement i la pràctica en la utilització d’eines de càlcul com el programa Dialux® són
imprescindibles per a poder oferir un servei complert en termes d’eficiència energètica en instal·lacions d’enlumenat noves o que s’adaptin a les normatives aplicables.
Dates i Horari: 10,12,17,19,24 i 26 d’abril de 10h a 14h
El curs de 24h on-line + 12 hores d’exercicis amb atenció
personalitzada per e-mail (resolució de dubtes i valoració
dels exercicis plantejats).
Les places son limitades, es prioritzaran les inscripcions
d’empresses i professionals del territori d’acció del projecte
Inscripcions: trucant al 972 70 44 99 o al correu electrònic innovadors@ripollesdesenvolupament.com (Ripollès) o
trucant al 973 35 31 12 o al correu electrònic mediambient@ccau.cat (Alt Urgell)
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Capacitar als beneficiaris en operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis com ara:
· Col·locació i faxació de tubs, safates, suports i caixes.
· La traçada de la instal·lació i fixació dels elements mitjançant les eines adequades.
· Fixació del cablejat, equips i elements dins dels quadres, ubicació i mitjans adequats per assegurar la seca subjecció.
· Normes de seguretat, mesures tècniques i eines que s’utilitzen segons els requeriments indicats en cada intervenció.
Destinataris:
Estructura:

Preferentment per a persones en situació d’atur
Capacitació teorico-pràctica de 50h repartides en 10 dies, de 9h a 14h.

LA SEU D’URGELL
Lloc:
CETAP de la Seu d’Urgell
Data:
7 al 18 de maig de 2018
Inscripcions:
Fins al 30 d’abril de 2018
A mediambient@ccau.cat o
973 353 112 ext.119

RIPOLL
Lloc:
Agència de Desenvolupament del Ripollès
Data:
21 de maig a l’1 de juny de 2018
Inscripcions:
Fins al 14 de maig de 2018
A innovadors@ripollesdesenvolupament.com
o 972 704 499

PirinnoWa’ és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

JORNADES TÈCNIQUES
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El sector forestal pot esdevenir un eix econòmic important a les nostres comarques donada les grans extensions de
masses forestals existents, l’aprovació de la subvenció FEDER FOREST4LOCAL pretén invertir en les comarques
pirinenques 4,5milions d’euros amb l’objectiu de dinamitzar el sector forestal i crear llocs de treball al territori.
L’objectiu de la jornada es formar a tècnics locals per garantir l’exit de les instal·lacions tèrmiques de biomassa; informar-los de les últimes novetats tecnològiques i les darreres prestacions dels equips de caldereria.
Dia: dimarts 8 de maig de 2017
Hora: 10h
Lloc: CETAP-Telecentre Alt Urgell
Pl. les Monges 3er pis, 25700 La Seu d’Urgell
Inscripcions: trucant al 973 35 31 12 o al correu electrònic mediambient@ccau.cat

La jornada es gratuïta però cal inscripció prèvia indicant nom, cognoms,
DNI, telèfon, e-mail i empresa
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Si bé els projectes d’estalvi i eficiència energètica ja resulten avantatjosos econòmicament de per si, moltes vegades
l’elevada inversió inicial dificulta que els seus promotors puguin fer front als costos de desenvolupar els projectes.
Darrerament es troben en augment noves fórmules de finançament innovadores per fer front a les despesres
de projectes d’estalvi i eficiència energètica, per això sembla interessant centrar una jornada amb l’explicació del
funcionament dels mecanismens de finançaments i altres solucions innovadores, conèixer els seus avantatges i
incovenients, així com poder conèixer de primera mà projectes finançats mitjançant aquestes vies.
Dates: entre setembre i novembre de 2018
Inscripcions: trucant al 972 70 44 99 o al correu electrònic innovadors@ripollesdesenvolupament.com o trucant al 973 35 31 12 o al
correu electrònic mediambient@ccau.cat
La jornada es gratuïta però cal inscripció prèvia indicant nom, cognoms, DNI, telèfon, e-mail i empresa

E
GUIA D’INSTAL·LADORS COMARCAL ESPECILITZADA
EN ENERGIES RENOVABLES I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
ENERGÈTICA,
’
’ :
RIPOLLÈS: 972 70 44 99 o innovadors@ripollesdesenvolupament.com
ALT URGELL:
URGELL: 973 35 31 12 o mediambient@ccau.cat

PirinnoWa’ és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

RECULL DE NOTÍCIES
Possible referendum per la gestió de l’aigua
a Ribera d’Urgellet

http://www.pirineustv.cat/2018/01/possible-referendum-per-aigua-a-ribera-urgellet/

Les entitats municipalistes catalanes presenten recurs contra l’anul·lació de la Llei
de Pobresa Energètica

http://www.radioseu.cat/noticies/les-entitats-municipalistes-catalanes-presenten-recurs-contra-lanul-lacio-de-la-llei-de-pobresa-energetica

Tesla convertirá en Australia 50.000 casas en
una central solar ‘virtual’ subvencionada

https://elpais.com/economia/2018/02/05/actualidad/1517822725_266313.html

PIRINNOWA’TT
Arsèguel eliminarà la uralita de les tuberies d’abastament d’aigua

http://www.pirineustv.cat/2018/01/arseguel-eliminara-uralita-de-les-tuberies-aigua/

Cooperativas canarias participan en Oleada Solar de autoconsumo fotovoltaico

h t t p : / / w w w. l a v a n g u a r d i a . c o m / l o c a l / c a n a rias/20180205/44566928380/cooperativas-canarias-participan-en-oleada-solar-de-autoconsumo-fotovoltaico.html

Barcelona no és prou gran per ser una
ciutat verda

https://emprenem.ara.cat/creixer/Barcelona-prou-gran-ciutat-verda_0_1963603651.html

PirinnoWa’ és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

