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Èxit de Jornada sobre mobilitat elèctrica

Pla Movea: Ajudes a la 
mobilitat eficient Altres notícies...

Aquesta acció està subvenciona-
da pel Servei Públic d’Ocupació 

de Catalunya en el marc dels 
Programes de suport al desenvo-

lupament local.

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

• “Economía Circular: descubre lo 
que es antes de que reviente el 
Planeta. #EconomíaCircular” — Ens 
ho juguem tot. 15 minuts de viatge 
que no et deixaran indiferent. 

• Visita comentada a la Xarxa 
de calor amb biomassa forestal 
sostenible i local a Setcases, el dia 
08/07/2017 a les 12h.

• Et vols canviar el vehicle? Calcula 
quin et convé més!

• Arribar als acords de la COP21 és 
ara per ara una utopia

• Aigua malbaratada

• El CREAF ajudarà a plantejar ini-
ciatives forestals europees contra 
el canvi climàtic

• L’Agència Catalana de l’Aigua 
destina prop de 4 milions d’euros 
en ajuts per executar actuacions 
de protecció davant d’avingudes

• L’aigua és un dels elements més 
vulnerables als impactes del canvi 
climàtic

El passat 23 de juny,  es va publi-
car al BOE el Pla MOVEA 2017, el 
programa d’ajudes a la compra de 
vehicles eficients i a la implantació 
de punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics d’accés públic. 

Objecte d’ajut:  Les subvencions 
de sol·licituds realitzades al Pla 
MOVEA, es destinaran a l’ad-
quisició directa o a l’adquisició per 
mitjà d’operacions de finançament 
per lísing financer o arrendament 
per renting de vehicles nous.

Termini de vigència: del 24 de juny 
fins al 15 d’octubre, o abans si 
s’esgoten els fons.

Dotació: 14.260.000 €

Beneficiaris: persones físiques, 
professionals autònoms, empre-
ses provades, entitats locals, Ad-
ministracions de les CCAA, i altres 
entitats públiques vinculades a 
l’administració local, autònoma o 
estatal. 

Més informació

En el marc del projecte de cooperació catalana  ENFOCC “Ener-
gia, Forest i Canvi Climàtic” liderat per l’Associació Leader Rip-
ollès Ges Bisaura s’ha organitzat a Mas Vinyoles Hub (St. Pere 
de Torelló) una jornada sobre mobilitat amb vehicle elèctric com 
a reptes i oportunitats en el món rural.

La jornada es va realitzar el passat dilluns 19 de juny a Sant Pere 
de Torelló i va comptar amb una quarantena d’assistents inter-
essats en aquesta temàtica, entre professionals, representants 
municipals, empresaris, professors universitaris, emprenedors, 
etc…

L’objectiu de la jornada era fer una profunda reflexió sobre el 
desenvolupament de la mobilitat elèctrica. Els canvis que supo-
sarà en el consum energètic i el medi ambient, però també els 
reptes i oportunitats que presenta per a la indústria, els serveis i 
l’emprenedoria, així com els canvis d’hàbits personals que se’n 
derivaran tant a les ciutats com a les zones rurals.  

A la clausura de la jornada, els assistents van tenir la oportunitat 
de provar un vehicle elèctric de mostra per poder veure de prim-
era mà la seva funcionalitat. Val a dir que quatre dels assistents 
van venir amb el seu VE, vehicles que foren carregats amb la 
planta fotovoltaica autònoma de Mas Vinyoles.

Font: Ass. Leader Ripollès Ges Bisaura

Vols que 
t’assessorem? 

Truca’ns!
972704499


