2ª Jornada EFISPORT:
“Eficiència energètica a les instal·lacions esportives”
Data: Divendres, 18 d’octubre de 2013
Horari: d’11:30 a 14:00h
Lloc: Saló BodyLife Barcelona (Fira de Barcelona - L’Hospitalet de Llobregat)
Públic a qui es dirigeix: Propietaris, directors i gestors d’instal·lacions esportives públiques i privades
Inscripcions: S’ha de fer la inscripció al Saló Body Life. Es pot fer online a www.bodylifebarcelona.com
per 5€ (codi de descompte NNP53APP). L’entrada a la jornada és gratuïta, prèvia inscripció al següent
link
Objectiu de la Jornada:
Donar a conèixer i debatre mesures per a l’eficiència energètica en instal·lacions esportives: explicar
casos d’èxit d’implementació de mesures i debatre sobre models de compra d’energia.

Programa
11:30h.

Inauguració de la Jornada i presentació del conveni Indescat - ICAEN
Sra. Maite Masià, Directora de l’Institut Català d’Energia
Sr. Martí Giralt, vicepresidència d’Indescat i Director General de Fluidra Espanya

BLOC 1: EXPERIÈNCIES EN GESTIÓ ENERGÈTICA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Moderador: Albert Abaurrea, cap de l'oficina d'equipaments esportius. Gerència de serveis d'esports.
Diputació de Barcelona.
11:45h

-

-

-

-

SERAF Penedès, "Conjunt de mesures per l’estalvi energètic preses durant els
darrers anys"
o Anna Soldevila, Gerent de SERAF Penedès
Grup SEAE, “Implantació de variadors de freqüència per reduir el consum elèctric
dels motors”
o Antonio Ortega, Director Àrea de Manteniment del Grup SEAE
Llop-Gestió de l’Esport, “Suma de petits canvis en una sola instal·lació”
o Albert Vinyes, soci-gerent de llop-gestió de l'esport i de MN
Universitat Autònoma de Barcelona, “Autoavaluació de l’eficiència energètica, i
canvi del tractament d’aigua de la piscina utilitzant un dipòsit criogènic de gas”
o Anton Gomà, Universitat Autònoma de Barcelona i Ctrl4enviro
Consell Català de l’Esport, “Instal·lació d’aprofitament de l’energia solar”
o Mariano Bordas, Cap de la Secció Tècnica del Servei d’Equipaments
Esportius. Consell Català de l’Esport.

BLOC 2: MODELS DE COMPRA D’ENERGIA
Moderador: Mariona Coll, cap d’unitat indústria i transport, divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN
13:00h

“Compra d’energia conjunta per part de la Unitat Alimentària de Mercabarna”
o Lluis Alberich, director industrial de Mercabarna
“Compra d’energia mitjançant un Marketplace”
o José Enrique Vázquez, director general de Bioquat Consultoria Energètica

13:50h Conclusions de la jornada i presentació del Curs de Gestió Energètica en Instal·lacions
Esportives. Xavier Esteve, Clúster Manager d’Indescat.
14:00h. Cloenda de la jornada.

Amb la col·laboració de:

