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El ‘Tinder’ del sector forestal i ambiental

Publicades les bases 
de la 2a convocatòria 
d’ajuts per actuacions 
d’eficiència energètica 

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

• Com garantir la disponibilitat, 
qualitat i gestió sostenible de 
l’aigua?

• En marxa els 6ns Premis Ciències 
Ambientals!

• Projecte CONECT-e: compartint 
el coneixement ecològic tradicional

• Obertes diferents convocatòries 
de la Fundación biodiversidad

• 123 ajuntaments i ens locals 
s’adhereixen a la Setmana de l’En-
ergia 2017

• Iñaki Gili: “Assolir els comprom-
isos de reducció d’emissions no 
serà tan fàcil com sembla”

• L’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic presenta les darreres 
dades dels inventaris d’emissions 
de gasos amb efecte d’hivernacle

• Nova eina web amb mapes per 
visualitzar la qualitat de l’aire

• Nou quadern pràctic sobre Edi-
ficis de consum denergia gairebé 
zero

El passat 23 de maig s’han publi-
cat les bases de la 2a convocatòria 
d’ajuts per actuacions d’eficiència 
energètica en PIMES i gran empre-
sa del sector industrial.

L’objectiu d’aquesta segona con-
vocatòria, dotada amb un pres-
supost de 63,7 milions d’euros, és 
incentivar i promoure la realització 
d’actuacions en el sector industrial 
que redueixin el consum d’energia 
final i les emissions de diòxid de 
carboni, mitjançant la millora de 
l’eficiència energètica, incorporant 
les millors tecnologies disponibles 
en equips i processos industrials i 
implantant sistemes de gestió en-
ergètica.

Podran ser beneficiàries les em-
preses que tinguin la consideració 
de PIME o de gran empresa del 
sector industrial.

A la primera convocatòria dotada 
amb 115 M € i que va finalitzar el 
2016 es van presentar més de 700 
expedients amb una inversió supe-
rior als 580 M €.

El CREAF, juntament amb altres centres i institucions europees, 
ha desenvolupat una eina que, de manera semblant a com fun-
cionen les pàgines de contactes entre persones, vol relacionar 
tot tipus d’actors del món forestal i mediambiental. Creat de la 
mà del projecte MENFRI i mantingut ara gràcies al NODE, Forest-
ry Hub va néixer després que els investigadors veiessin el buit i 
les dificultats que hi havia perquè els actors del sector forestal 
es trobessin uns amb altres. 
El funcionament és senzill. A l’hora de fer el registre al lloc web 
(de forma totalment gratuïta), cada usuari selecciona una sèrie 
de camps als que pertany: tipus d’organització, lloc geogràfic 
on actua —no només on té la seu física—, i serveis i productes 
que ofereix —per exemple, investigació i en quin camp concret, 
si es tenen terres en propietat i a què es volen dedicar, productes 
forestals que es vulguin vendre, fons per finançament, certifi-
cats…—. A l’hora de fer la cerca a partir dels interessos propis, 
són aquests mateixos camps i paraules clau que, en seleccio-
nar-los, dirigeixen l’usuari cap a la seva parella (o parelles) ideal. 
D’aquesta manera s’aconsegueix que algú amb uns interessos 
i necessitats concretes pugui trobar precisament a qui hi pot 
donar resposta molt ajustada.
En un futur està previst que a partir de les cerques i ofertes dels 
usuaris es puguin extreure i mostrar estadístiques interessants 
per veure les dinàmiques de l’oferta i la demanda.
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