
Setmana 

Europea de 

l’Energia 2016 a 

Catalunya 

13-17 de juny de 

2016 

Workshop, 17 de juny de 2016 

Opcions de finançament 

en energia sostenible 
Casa de Cultura de Girona 
Plaça de l’Hospital, 6 

Inscripcions: mitjançant l’enllaç següent 
Data límit d’inscripció: dilluns 13 de juny 

https://docs.google.com/forms/d/19WxZc0r-F4TySb7doUXvM5aGJd6htU5RWuLQgMQdTmw/viewform?edit_requested=true


PRIMERA PART 
9.00 - 9.10 h Benvinguda institucional | Sergi Mir, president del CILMA 

9.10 - 9.30 h Presentació del projecte «Enerinvest» | Nil Jaile, tècnic del programa 
«Enerinvest» de la Diputació de Girona 

9.30 - 10.00 h Finançament alternatiu | Sandra Font, cap de Finançament Internacional i 
Alternatiu - ACCIÓ, agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya 

10.00 - 10.30 h Millora de l’eficiència energètica d’edificis mitjançant contractes EPC | Antònia 
Sentias, tècnica de la divisió Gestió Energètica de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) 

10.30 - 11.00 h Ajudes de l’ICAEN per a PIME | Antònia Sentias, tècnica de la divisió Gestió 
Energètica de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) 

11.00 - 11.30 h Estratègies per promoure la integració vertical a la cadena de producció de 
serveis energètics procedents de la gestió forestal | Frederic Horta, investigador associat, UPC 

11.30 - 11.45 h Cas pràctic: « Viure de l’aire del cel » |Pep Puig, impulsor del projecte 

11.45 - 12.00 h Cas pràctic: « Generation kWh » | Núria Palmada, responsable de projectes de 
generació de SomEnergia 

12.00 - 12.15 h Cloenda institucional i lliurament dels certificats als participants del Curs de 
PIME a MESE | Lluís Costabella, diputat de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona. 



SEGONA PART  
Trobades de professionals | Matchmaking event  

12.30 - 14.00 h Reunions 1 a 1 (15 minuts) 

Aquesta segona part està destinada a reunions bilaterals curtes per fomentar el contacte o 
treball en xarxa (networking) entre els actors de la jornada (els professionals dels ens 
municipals, de PIME i d’institucions financeres). Les trobades tenen l’objectiu de facilitar que 
els assistents trobin solucions als reptes financers que suposen les inversions en eficiència 
energètica sostenible. 

En el moment de formalitzar la inscripció cal que els participants indiquin amb quines de les 
entitats següents volen contactar, preferiblement: 



Ho organitzen 

 

 

 

 

Hi col·laboren 



 
 
 

 

EU Sustainable Energy Week 

@euenergyweek & #EUSEW16 

EU Sustainable Energy Week 

www.eusew.eu 

Join #EUSEW16 


