
  

 

 

 

 

Els costos energètics són, cada vegada més, un factor molt important en l’empresa. Per això sorgeix la 

necessitat de portar a terme projectes i actuacions d’energia sostenible dins les organitzacions per obtenir un 

estalvi econòmic, millorar l’eficiència dels processos i incrementar l’ús i l’autoproducció de les energies netes. 

L’objectiu de la jornada és donar a conèixer experiències d’èxit i solucions per aconseguir l’estalvi i la millora 

de l’eficiència energètica de les empreses. També es vol oferir un espai per a trobar possibles aliats i 

col·laboradors per promocionar nous projectes en energia sostenible. 

La jornada es dividirà en dues parts: 

MARKETPLACE: Presentacions breus de solucions i projectes d’èxit en estalvi i eficiència energètica en l’àmbit 

empresarial per part d’empreses de la comarca d’Osona que treballen en aquest sector. 

NETWORKING: S’organitzaran entrevistes programades prèviament per els assistents que desitgin contactar 

amb els ponents i amb altres assistents. A més, inclourà un espai de networking informal. 

 

 

PROGRAMA                                                                                                                     

9.15 Recepció dels assistents 
 

9.30  Benvinguda i presentació de la jornada 
 

9.40 Ponència inaugural: La sostenibilitat ambiental com a valor afegit en l’empresa - Mimcord. 
  

9.50      Marketplace: Presentació de casos d’èxit i solucions 
 

La monitorització energètica com a eina d'estalvi Lavola 

Telegestió i domòtica en la indústria i equipaments 9hàbitat 

Rehabilitacions industrials eficients  Quèlvia i obres SL 

Autoconsum fotovoltaic en l’àmbit industrial, domèstic i equipaments públics Sud Renovables 

Instal·lació combinada d'aerotèrmia amb fotovoltaica Visió Solar 

Projecte de combinació de geotèrmia amb solar fotovoltaica d'autoconsum  Engiaux 

Instal·lacions de climatització amb biomassa Tondo Energia 
Recuperació de calor per produir aigua calenta sanitària a partir de la instal·lació de 

fred industrial en centre logístic / Dades d'estalvi en climatització amb biomassa. Colomer Rifà 

Enllumenat eficient en l'espai públic i industrial Novatilu 

Il·luminació interior amb LED i instal·lació de climatització amb biomassa Saltoki 

Programes d’ajut i finançament per a projectes d’eficiència energètica GedPro SL 

Gestió de la contractació i del consum energètic UNICO Grup Cooperatiu 

 
11.10 Networking i entrevistes programades 
 

12.00 Cloenda  

 

 

        NETWORKING   ENERGIA  I  EMPRESA 
            Solucions  locals  per  a  l’estalvi  i  l’eficiència  energètica 

         17 de maig de 2017, Manlleu 



 

INSCRIPCIONS 

Jornada gratuïta. Places limitades. Us demanem que ens confirmeu l‘assistència a través del formulari 

d’inscripcions: http://www.manlleu.cat/pag274/networking-energia-i-empresa.htm  

Les persones que estigueu interessades a establir entrevistes personalitzades anireu rebent per correu 

electrònic la llista actualitzada dels assistents per poder triar amb quines altres empreses voleu contactar 

aquest dia. 

 

LLOC 

La jornada tindrà lloc al nou equipament Lab. Espai de coworking, C/ Prior Tarafa núm. 11 de Manlleu. 

 

 

 

 

Podeu demanar-nos més informació per correu electrònic a ope@manlleu.cat o bé al número de telèfon 938 

515 022 (Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu). 

 

 

 

 

        ORGANITZEN: 

 

 

 

    

       EMPRESES QUE PRESENTEN CASOS D’ÈXIT: 

 

 

 

 


