
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programa 

 

11.00 h 
 

Obertura de la sala virtual 
 

11.05 h 
 

Benvinguda a la jornada   

Sra. Teresa Fuentes, gerent de l’Associació Leader de Ponent. 

11.10 h La importància de l’eficiència energètica als edificis 

Sra. Esther Izquierdo, presidenta del Clúster de l’Energia 

Eficient de Catalunya (CEEC). 

 

11.30 h 
 

Actuacions per millorar l’eficiència energètica als edificis 

Sra. Emma Santacana, enginyera a l’Agència de l’Energia de 

Barcelona. 

 

11.50 h 
 

Arquitectura i mecanismes per certificar l’eficiència 

energètica  

Sr. Josep Bunyesc, fundador de Bunyesc – Arquitectura 

eficient. 

 

12.10 h 
 

Línia d’ajut per la millora de l’eficiència energètica en 

edificis   

Sra. Ainhoa Mata, cap d’unitat d’Edificis de l’Institut Català de 

l’Energia (ICAEN). 

 

12.25 h 
 

Diagnosi de la situació energètica a les comarques de 

Lleida   

Sr. Toni Cantero, tècnic de transició energètica a l’Associació 

Leader de Ponent. 

 

12.40 h 
 

Línies d’ajut per a Certificacions d’Eficiència Energètica 

(CEE) en equipaments municipals  

Sra. Teresa Botargues, assessora del patronat de promoció 

econòmica de la Diputació de Lleida. 

 

12.55 h 
 

Torn de preguntes  

 

13.15 h 
 

Cloenda de la jornada 

Presentació 

Malgrat que l’eficiència energètica 

sempre ha estat important (“La font 

d’energia més econòmica i neta és la 

que no s’ha de utilitzar”), al llarg dels 

següents anys agafarà encara més 

protagonisme degut a la quantitat 

d’ajuts que es rebran en matèria 

d’eficiència energètica als edificis. 

Per això, cal estar preparats, saber 

per què és important treballar 

aquesta temàtica, tenir en ment 

actuacions que es poden fer per ser 

més eficients i quantificar l’estalvi 

energètic que es pot assolir 

mitjançant determinades inversions. 

Aquesta jornada interpel·la a les 

administracions que lideren la 

transició energètica a nivell municipal, 

a les empreses que vegin els seus 

edificis com actius que només 

generen despesa econòmica i a la 

ciutadana que veu aquesta temàtica 

com una assignatura més per 

augmentar la seva cultura energètica. 

 

 

Inscripcions 

A través de RuralCat: Inscripcions 

Per a més informació:  

Tel. 973 44 89 33  

A/e:iacrisan@noguerasegrianord.cat  

 

 

 
Eficiència energètica 

als edificis: rellevància, 

inversions i ajuts    

Jornada tècnica en línia Dijous, 23 de setembre de 2021   
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Organització 

    
 

              

 

 

  

Departament d’Acció Climàtica,  

Alimentació I Agenda Rural 

https://ruralcat.gencat.cat/web/guest/transferencia/preinscripcio-jornada-tecnica?p_auth=ib7Zob1L&p_p_id=JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_idJornada=4042850&_JornadesPATT_WAR_jornadesPATT100SNAPSHOT_cmd=subscribeJornada
mailto:iacrisan@noguerasegrianord.cat

