
 

     

               
 

         

                             Jornada 1: 
  Taller per al foment de la gestió energètica 

a nivell industrial 
          14 de juny de 2018 

 
Cicle tècnic:  ENERGIA A LA INDÚSTRIA 
 

Aquesta jornada inaugura el 3er Cicle Tècnic d’Energia a d’Indústria organitzat per Granollers Mercat 
amb la col·laboració de l’Institut Català d’Energia. El cicle es durà a terme durant el segon semestre del 
2018 i abordarà aspectes vinculats amb l’ús de l’energia a les empreses.  

 
Aquest edició incorpora dos formats nous respecte a les anteriors edicions. Un taller pràctic que es 
desenvoluparà en part gràcies a la participació activa dels assistents, i visites tècniques a industries de 
referència de l’entorn de Granollers.  
 
El cicle s’emmarca en la línia de treball de Granollers Mercat de foment de l’activitat empresarial 
focalitzada en el vector energètic i en la promoció de la simbiosi industrial en els polígons industrials. 

 
El Taller 
 

Aquest taller és la primera de les activitats de foment de la gestió energètica a les empreses i industries 
de Granollers que es realitzaran durant aquest 2018.  

El taller doncs pretén resoldre tres qüestions bàsiques per entendre la gestió energètica:  

• Què vol dir “eficiència energètica” i fins on abasta? 
• Quina importància i incidència té la gestió energètica en l’activitat empresarial/industrial? 
• Què pot aportar cadascú, segons els seus rols i funcions? 
 
El taller es dividirà en dues parts: la primera part, presentarà els conceptes bàsics per entendre la gestió 
energètica. A la segona, més interactiva, els assistents hauran d’assolir el repte:  Què ens cal per a la 
gestió energètica? 
 
Per aprofundir en els continguts presentats en el taller, properament s’informarà de dues formacions 
específiques de gestió energètica per a direcció i administració i una altre per tècnics i producció. També 
s’oferirà la possibilitat de contractar un servei de gestió energètica continuada. 

3r CICLE TÈCNIC: 
ENERGIA A LA INDÚSTRIA 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller per al foment de la gestió energètica a nivell industrial 
14 de juny de 2018 
Can Muntanyola,   Carrer Camí del Mig, 22 (P.I. Palou Nord) Granollers       

 
A qui s’adreça 
 
La jornada va dirigida al qualsevol persona de les empreses i/o industries de Granollers i el seu entorn, 
sigui quina sigui la seva formació i activitat a l’empresa. 
Malgrat que aquest taller es presenta com la primera sessió d’un conjunt de 3 tallers, la inscripció en 
aquest taller no condiciona la participació en els següents.  
L’activitat prevista fa que el nombre de places disponibles sigui molt reduït i es seguirà l’ordre d’inscripció 

 
El Programa  
 

 

INSCRIU-T’HI!! 
Assistència gratuïta prèvia inscripció.  

Assistència limitada a 30 persones. 

9:45-10:00 Recepció i benvinguda  
Granollers Mercat 
 

GESTIÓ ENERGÈTICA A L’EMPRESA: UN REPTE PER A TOTA INDÚSTRIA 
TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I MESTRATGE: Taller d’introducció 
 

12:00 PAUSA CAFÈ 

GESTIÓ ENERGÈTICA A L’EMPRESA: UN REPTE PER A TOTA INDÚSTRIA 
TALLERS DE SENSIBILITZACIÓ I MESTRATGE: Taller d’introducció 
 

14:00-14:10 Futures activitats i Tancament de la jornada 
Marc Vives, tècnic d’empresa i emprenedoria de Granollers Mercat 
 

3r CICLE TÈCNIC: 
ENERGIA EN LA INDÚSTRIA 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7p_zOrBruBEgLu8qCQ2HPHlDf17YadGx38m6TT-mcvan_kA/viewform?usp=sf_link

