A Manlleu Fem Xarxa Ràdio
Dimecres a les 19.30 h

Èxit de participació en la sessió
informativa del grup Pro-Energia
d’Osona

Convocatòria d'ajudes a la
inversió en instal·lacions de
generació d'energia elèctrica
amb fonts renovables

44 empreses van participar dijous en la sessió informativa
sobre compra agregada d’energia organitzada per diverses
entitats del territori.
La sessió va comptar amb
una xerrada informativa a càrrec
de Josep Camprubí, de la consultoria GCT Plus Eficiència
Energètica. Camprubí va explicar com es fa la compra agregada i va aclarir els dubtes del públic assistent. L’objectiu principal
de la compra agregada és tenir
la contractació ben optimitzada i
obtenir el millor preu en el moment actual (tant d’electricitat
com de gas natural).
Aquest és el segon any que
es fa una compra agregada d’energia, inicialment només en
formaven part Manlleu i Vic i
aquest any s’hi ha afegit Gurb,
Mancomunitat la Plana, el Consorci del Lluçanès i el Consorci
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. El que es vol aconseguir és
formar un grup d’àmbit comarcal
per tal d’aconseguir bons preus
d’energia i que les empreses del
territori siguin més competitives.
També per unificar esforços da-

S’ha publicat una convocatòria per augmentar la participació
de les fonts d'energia renovables en la producció d'energia
elèctrica a Catalunya, dotant els inversors de la capacitat
financera necessària per desenvolupar les activitats de
construcció i posada en marxa d'instal·lacions de generació
d' energia elèctrica i podent incloure actuacions d'inversió
que millorin la gestió i optimitzin la producció, permetent l'ús
d'autoconsum i la incorporació de l'energia a mercats locals.
La convocatòria destinarà 1.900.000 €, que possibilitaran la introducció de, al menys, 13,18 MW de potència renovable en projectes de generació elèctrica
Els ajuts s'atorgaran a través d'una subvenció a fons
perdut, susceptibles de ser cofinançades amb FEDER, que
serà percebuda pel beneficiari, amb caràcter definitiu, un
cop es verifiqui l'execució de el projecte, es certifiqui la inversió i la sol·licitud de pagament sigui acceptada per l'autoritat de gestió FEDER. A l'objecte de facilitar el finançament
dels projectes, el 80% de l'ajut concedit es podrà anticipar a
beneficiari.

Les persones físiques o jurídiques, públiques o
privades que compleixin amb els requisits que
estableixen les bases.

Empreses de serveis energètics

Comunitats d'energies renovables o comunitats
energètiques, quan compleixin amb les condicions establertes
El termini de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de
2020.

vant d’una qüestió complexa
com és l’energia i que les empreses disposin d’una correcta i
òptima contractació energètica
amb una energia 100 % d’origen
renovable.
Com participar-hi
Les empreses interessades a
sumar-se al grup Pro-energia
d’Osona, han de contactar amb
el servei de referència que els
correspon:
empresa@manlleu.cat
Per a empreses de Manlleu, St.
Hipòlit de Voltregà, Les Masies
de Voltregà, Roda de Ter, L’Esquirol, Cantonigròs, Rupit i Pruit
Tavertet.
empresa@creaccio.cat
Per a empreses de Vic i Gurb.
empresa@gesbisaura.cat
Per a empreses de: Montesquiu,
St. Quirze de Besora, Sta. Maria
de Besora, Sora i Vidrà. A la Vall
del Ges, Sant Pere de Torelló,
Sant Vicenç de Torelló, Torelló i
Orís.

sdl@mancoplana.cat
Per a empreses de: Taradell,
Tona, Malla, Muntanyola, Santa
Eulàlia de Riuprimer, Folgueroles, Viladrau, Seva, El Brull i Balenyà.
empresa@consorci.llucanes.cat
Per a empreses d’Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats
de Lluçanès, St. Agustí de Lluçanès, St. Bartomeu del
Grau, St. Boi de Lluçanès, St.
Feliu Sasserra, St. Martí d’Albars, Sobremunt i Sta. Maria de
Merlès.

Trobareu més informació de la convocatòria, documentació
adjunta i enllaços per a la seva sol·licitud a l’apartat d’actualitat del web de l’OPE: www.manlleu.cat/ope/femxarxa

Persones emprenedores

Paleotraining Osona
El mes de juliol va obrir a Manlleu un nou espai d’entrenament amb un model innovador de la mà de Joan Sánchez Listán.
El Paleotraining va ser creat per un grup de Fisioterapeutes, entrenadors, metges i biòlegs canaris i
catalans. És un model d'entrenament i Salut basat en
la medicina evolutiva, per recuperar la vida saludable
que s’ha anat perdent a causa del ritme actual.
Consisteix en un Entrenament Funcional Planificat amb moviments naturals adaptats a les capacitats
de cada persona. Són sessions diferents cada dia a
diferents intensitats, també realitzen mesuraments
antropomètrics i assessoria alimentaria.
“Tot plegat fa que qui practica Paleotraining vagi
agafant un estil de vida amb uns hàbits saludables”,
explica el seu responsable.
La base de Paleotraining són les funcions motrius bàsiques de l'ésser humà, moviments que ens
han ajudat a sobreviure i evolucionar per necessitat.
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Com són girar, empènyer, aixecar-se, córrer, escalar,
elevar, carregar, reptar, grimpar, saltar o llençar.
Amb aquests exercicis es treballa la força, la potencia, l'agilitat, la coordinació, la resistència, l'equilibri i la flexibilitat i es millora la postura, la condició
física, l'energia i vitalitat, el pes i la salut de les persones que practiquen Paleotraining.
Aquelles persones interessades poden posar-se
en contacte i provar un dia d’entrenament.
Nom: Paleotraining Osona
Emprenedor: Joan Sánchez Listán
Adreça: Joan Vilaregut, 8. Manlleu
Inauguració: juliol de 2020
661 27 20 56 | osona@paleotraining.com
Facebook i Instagram: @paleotraining_osona
Horaris:
De dilluns a divendres de 7 a 13:30h i de 17 a 21:30h
Dissabtes de 9:00h a 13:00h

