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FERRAN GARRIGOSA CARRERAS 

Director Desenvolupament de Negoci a KM0 Energy 

Formació Acadèmica: 
 Enginyer Industrial Superior (Escola Politècnica Superior de Girona)  
 Màster Executive en Direcció i Administració d'Empreses (ESADE 

Business School) 

Professional amb 20 anys en el sector de les energies renovables, treballant per compte propi i aliè, en 
empreses de serveis energètics, fons d’inversió i associació sectorial entre d’altres. Propietari a títol 
personal de diverses plantes d’energies renovables. 
En paral·lel, porto més de 14 anys en el món de la formació de tercer cicle relacionada amb energies 
renovables en institucions de prestigi (COEIC, UPC, UB). 

A KM0 Energy realitzo les tasques de desenvolupament de negoci en les àrees de promoció de parcs de 
generació renovables, consultoria tècnica i estratègica. 

Experiència: 

 4 anys treballant com enginyer de projectes a Solar Ingeniería 2000 (Solaring) 

 4 anys treballant a Endesa Enginyeria com a cap de projectes solars desenvolupant parc solars FV i 
eòlics incloent les infraestructures d'evacuació i la integració d'aquestes instal·lacions a les xarxes 
existents. 

 5 anys com a Director Tècnic i co-fundador d'una empresa de serveis energètics desenvolupant entre 
d'altres, més de 100 instal·lacions FVs i plantes de Biomassa a Catalunya. 

 2 anys treballant a Allia Renovables, fons d’inversió familiar en la promoció, adquisició i estructuració 
de projectes d’energies renovables. 

 2,5 anys com a director del Clúster Biomassa de Catalunya treballant en el desenvolupament i 
integració del sector en el mix energètic a Catalunya i autor de diferents articles. 

Altres fites: 

 5 anys com a director del Màster en Enginyeria i Gestió de les Energies Renovables al IL3 - UB. 

 4 anys com a coordinador dels programes formatius del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de 
Catalunya en l'àrea d'Energia.  

 Guanyador del Premi Excel·lència Energètica 2015 amb Allia Renovables al projecte Allia Smart 
eMobility que integrava instal·lacions renovables, d'eficiència i mobilitat en entorn de Smart Cities. 

 Membre del Comitè Executiu de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de 
Catalunya. 

 Membre de la Junta del Club d'Energia i Medi Ambient d'ESADE Business School. 


