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Vols formar part de la guia d’instal·ladors?

Activitats a Ripoll en 
motiu de la setmana 
de lenergia 2018

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

• Catalunya necessita repensar la 
gestió de l’aigua, dels boscos i de 
l’agricultura

• El projecte LIFE Shara destaca les 
mesures d’adaptació proposades 
pel MEDACC

• La Generalitat tirarà endavant 
l’aplicació de la Llei catalana del 
canvi climàtic

• Més de 100 municipis s’adhereix-
en a la Setmana de l’Energia 2018

• El Consell d’Europa adopta un nou 
reglament que millora la protecció i 
gestió de la terra i els boscos

• El Consell d’Europa adopta una 
Directiva revisada sobre l’eficiència 
energètica dels edificis

• “No ens resignàvem a què es 
perdés tanta aigua, mentre arriba la 
calenta. I ho hem solucionat”

• Un estudi relaciona l’exposició 
nocturna a la llum blava amb els 
càncers de mama i de pròstata

En motiu de la setmana de l’energia 
2018, des de l’Agència de Desen-
volupament del Ripollès, el proper 
dimarts 5 de juny de 16h a 20h de la 
tarda a la plaça de l’Ajuntament de 
Ripoll, plantegem un seguit d’activi-
tats per tal d’apropar a la ciutadania 
els serveis de l’Oficina d’Atenció En-
ergètica del Ripollès. 

Hi haurà informació, demostra-
cions i jocs sobre estalvi i eficièn-
cia energètica. També es podrà 
visitar una petita exposició sobre 
el vehicle elèctric cedida per l’Insti-
tut Català d’Energia. A les 17.30h 
s’oferirà berenar preparat amb l’ajut 
d’una cuina solar.

La jornada conclourà a les 19h amb 
una xerrada a la Sala Abat Senjust 
sobre els secrets que amaga la fac-
tura elèctrica.

Com a prèvia  aquesta setmana, 
aquest divendres dia1  de juny, tin-
drà lloc la Jornada Tècnica “La tran-
sició energètica als municipis i co-
marques de Catalunya” a les 9.15h 
al Museu Etnogràfic de Ripoll.

En el marc del projecte Pirinnowa’tt: Pirineu Sostenible que s’està 
portant a terme des de l’Agència de Desenvolupament del Rip-
ollès, es vol elaborar una guia d’instal·ladors especialitzats en 
eficiència energètica i energies renovables del Ripollès.

Es pretén que sigui un recull d’empreses especialitzades en in-
stal·lar les diverses tipologies d’energies renovables (solar fo-
tovoltaica, solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, etc.) i eficiència 
energètica (domòtica, il·luminació LED, etc.). Alhora aquesta guia 
també recollirà les principals marques i proveïdors amb els que 
treballen aquestes empreses, els serveis complementaris que 
ofereixen (enginyeria, obra civil,…), així com també els certificats 
de qualitat o altres acreditacions. En aquest directori també hi 
apareixeran els projectes destacats d’aquestes empreses.

Des de l’Agència s’està buscant a totes les empreses que estiguin 
interessades en figurar en aquesta guia. La intenció és que el di-
rectori es converteixi en un recull de referència per a la recerca 
d’aquest tipus d’empreses especialitzades. I la guia s’entregarà a 
totes aquelles persones interessades en desenvolupar projectes 
en aquests àmbits, en instal·lar o renovar instal·lacions, empre-
ses que necessitin assessorament especialitzat, etc.

Les empreses interessades en figurar en aquesta guia poden par-
ticipar omplint aquest formulari.

Vols que 
t’assessorem? 

Truca’ns!
972704499
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