
09.30 h - Inscripcions.

09.45 h - Benvinguda institucional.

               Diputat de l’Àrea de Medi Ambient de la  

               Diputació de Girona.

10.00 h - Presentació del programa «BEenerGi».

               Anna Camp, coordinadora del programa  

               «BEenerGi». 

10.45 h - Esquemes contractuals innovadors per al  

               finançament d’inversions en energia 

               sostenible.

               Ariadna Vilà, tècnica jurídica del programa 

               «BEenerGi». 

11.15 h - Inversions en eficiència energètica de 

               l’enllumenat públic a les comarques 

               gironines. Casos pràctics.

               Eduard Batllori, enginyer en eficiència 

               energètica del programa «BEenerGi».

11.45 h - Pausa cafè.

12.15 h - Inversions en eficiència energètica d’edificis  

               públics a les comarques gironines.

               Casos pràctics.

               Remei Aldrich, enginyera en eficiència 

               energètica del programa «BEenerGi». 

12.45 h - Estratègia per a la producció i el consum de 

               biomassa forestal, sostenible, local i de 

               qualitat.

               Anna Sanitjas, enginyera forestal de la 

               Diputació de Girona.

13.15 h - Instal·lació de calderes de biomassa als 

               centres educatius de Ripoll per mitjà d’un   

               contracte amb microempreses de serveis 

               energètics (MESE).

               Jesús Teixidor, enginyer industrial del 

               Consorci Ripollès Desenvolupament.

13.30 h - Licitació agrupada de la millora de 

               l’enllumenat públic de Bescanó per mitjà 

               d’un contracte  amb MESE.

               Pere Lluís, alcalde de Bescanó.

13.45 h - Programa d’ajudes per a la millora de 

               l’eficiència energètica i les energies

               renovables.

               Anna Camp, coordinadora del programa 

           «BEenerGi».

14.15 h - El programa «BEenerGi» en el marc dels 

               programes europeus per a l’energia 

               sostenible.

               Antonio Aguiló, Project advisor de l’agència 

               EASME de la Comissió Europea.

BEenerGi

El programa «BEenerGi» (Bundling sustainable energy investments 

for Girona’s municipalities) ha rebut finançament del programa 

de la Unió Europea «Horitzó 2020», d’investigació i innovació, en 

virtut de l’acord de subvenció número 649789.

Presentació de «BEenerGi» de la Diputació de 
Girona, el programa europeu per promoure 
l’eficiència energètica i les energies renovables 
als municipis de les comarques gironines

Dijous 16 de juliol de 2015

Lloc: aula magna de la Casa de Cultura de Girona 
(pl. Hospital, núm. 6, 17002 Girona) 

Inscripcions: places limitades. 
Si us plau, confirmeu la vostra assistència a l’adreça 
electrònica beenergi@ddgi.cat, o bé al telèfon 
972 185 091 (Nil Jaile).

Programa
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