
      
 

 

 

 

 

 

 

Jornada de presentació dels resultats del Projecte Energia i Turisme.  

 

Durant la jornada es presentarà l’aplicatiu dissenyat per l’Associació Leader Ripollès 

Ges Bisaura i testat i posat a la pràctica pels diferents territoris cooperants en el 

marc dels ajuts per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic de l’Euroregió.  

 Aquesta eina permet fer una anàlisi i valoració dels consums energètics dels petits 

i mitjans equipaments turístics (turismes rurals, petits hotels rurals i altres), fent 

una primera valoració de la seva petjada de CO2 i permetent, automàticament, 

focalitzar on estan els consums més importants tot proposant possibles millores (en 

la gestió o en la naturalesa dels equips emprats). 

La Jornada va dirigida a les entitats participants del projecte, a les empreses 

hoteleres vinculades en el mateix i d’altres que puguin estar interessades en 

aquesta temàtica i als equips tècnics dels Grups d’Acció Local de Catalunya pel que 

suposa d’oportunitat d’utilitzar-la com a eina de suport a les empreses i 

equipaments turístics existents en els nostres territoris rurals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jornada de cloenda Energia i Turisme 

Castell de Montesquiu – 6 de març de 2014  



      
 

PROGRAMA JORNADA CLOENDA ENERGIA I TURISME 

10.00-10.15 Benvinguda   

Sr. Miquel Rovira Comes, president d’ARCA i de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.  
 
Sra. Antònia Sabartés Ruescas, secretària general Euroregió Pirineus Mediterrània - 
Eurorégion Pyrénées-Méditerranée 

 
Sra.   Marta Subirà i Roca, directora general de Polítiques Ambientals 
 
Sr. Jordi Sala Casarramona, director general de Desenvolupament Rural 
 

 

10.15- 10.30  Suport de l'Euroregió a projectes ambientals i de clima 

Sra.   Marta Subirà i Roca, directora general de Polítiques Ambientals 
 

 

10.30- 11.00  Nou marc europeu per al desenvolupament rural. Societat 

hipocarbònica i adaptació al canvi climàtic com elements estratègics 

Sra.   Laura Dalmau Pol, subdirectora general  de Planificació Rural 
 

 

11.00-11.30 Pausa - cafè 

 

11.30-11.50 Acords voluntaris per a la reducció de gasos d’efecte hivernacle a 

l’empresa turística 

Sr.   Salvador Samitier Martí,  Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 
 
 

11.50-12.15 Sector turístic i eficiència energètica  

Sr. Jesús Teixidor, enginyer industrial  
 

 

12.15-13.00 Presentació de l’eina Energ.Tur.  

Sr. Francesc Llach Casals, Tècnic del Punt d’Infoenergia del Ripollès 
Dificultats del projecte, resultats i plantejament futur d'eina en format web i obert. 

(participació dels territoris i/o empreses cooperants).  

 

13.00-14.00  Presentació del contracte de compensació d’emissions per a la 

instal·lació de calderes de Biomassa Forestal. Projecte CLIMA. 

Sra. Carina Creixans Tenas, Tècnica del Punt d’Infoenergia del Ripollès 
Projecte BM-Rural en el marc dels proyectos Clima. Promoció Biomassa forestal pels 
territoris globals. 

 

14.00 Finalització de la jornada. 

Es prega confirmar l’assistència, abans del dia 4 de març al correu:  

comunicacio@ripollesgesbisaura.org o al telèfon 972704499.  

http://es.linkedin.com/company/euroregi-pirineus-mediterr-nia---euror-gion-pyr-n-es-m-diterran-e?trk=ppro_cprof
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