“Junts fem l’esport més sostenible”

EFISport 2019. 7a Jornada i 5è Marketplace
Eficiència energètica en instal·lacions i esdeveniments esportius
Data: dijous, 14 de març de 2019
Horari:
Jornada: de 10h a 13.45h
Marketplace: de 9h a 14.30h
Lloc: Sala d’actes Rafael Nebot. Consell Català de l’Esport (c. Sant Mateu, 27-37, 08950 Esplugues de
Llobregat)
Públic a qui es dirigeix: Propietaris, directors i gestors d’instal·lacions esportives públiques i privades i
organitzadors d’esdeveniments.
Inscripció: La jornada és gratuïta per a membres d’INDESCAT, propietaris i gestors d’instal·lacions
esportives, organitzadors d’esdeveniments i tècnics d’ajuntaments, prèvia inscripció a enllaç web.
Per a proveïdors de serveis i solucions no membres d’INDESCAT, la jornada és de pagament (60€ IVA
inclòs). Els membres del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya tindran un descompte del 50%. Inscripció
a enllaç web.
Objectius:
Donar a conèixer i debatre novetats i mesures per a l’eficiència en la gestió d’instal·lacions esportives
públiques i privades, i també en l’organització d’esdeveniments esportius, a través d’experiències i casos
d’èxit. Posar a l’abast de tots els assistents solucions, productes i serveis que ajuden a implementar
mesures d’eficiència en instal·lacions esportives.

Programa 7a Jornada EFISport
A partir de les 9h. Obertura de Marketplace i acreditacions assistents
10.00h

Inauguració de la Jornada
Toni Reig, director del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya
Manel Torrent, director de l’Institut Català d’Energia
Diputació de Barcelona
Pere Ballart, vicepresidència d’INDESCAT

10.20h

Ponència inaugural. COMPETÈNCIES PER AL CONTROL DE L’ENERGÍA EN INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES. Com es pot aplicar des de cadascun dels rols dins els centres
A càrrec de Luis María Sánchez, Gerent i Responsable de projectes de la Federación
Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE)

Amb la col·laboració de:
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10.45h

Taula rodona 1. CASOS D’ÈXIT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN CENTRES ESPORTIUS

Moderador: Francesc Ribera, cluster manager del Clúster de l’Energia de Catalunya
Pavelló de Can Cases de Martorell, estratègies per a una arquitectura passiva.
o Rodrigo Alaminos, Arquitecte municipal, Ajuntament de Martorell
Enllumenat de la rehabilitació del Pavelló Municipal d’Esports de Vila-seca.
o Enric Sanz, enginyer de Sanz Ingeniería y Soluciones Técnicas
Com fer el pas a la Biomassa. Cinc anys d’experiència.
o Jordi Galí, Director d’instal·lacions de de l’Atlètic Terrassa Hockey Club

11.30h

12.15h

COFFEE BREAK I VISITA DEL MARKETPLACE

Taula rodona 2: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ALS ESTADIS I CAMPS DE FUTBOL

Moderador: Alex Rivera, cluster manager d’INDESCAT
RCDE STADIUM, un estadi pioner en l’ús d’energia fotovoltaica
o Josep Toldrà, Director del RCDE Stadium
L’optimització de l’ús de l’aigua mitjançant un sistema de reg eficient
o TBC
Camp de Futbol UE Taradell. Reciclatge de gespa artificial
o Ignasi Senabre, Sports&Landscape

13.00h

Taula 3: EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT MÉS ENLLÀ DE LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA. ELS
ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
Moderador: Eloi Burriel, Coordinador i Fundador de L'ORIGEN innovació, eco
logia i comunicació
Beyond Sustainability. Més enllà de la sostenibilitat d’un esdeveniment esportiu
o Pablo Acevedo, Director Operatiu, Barcelona Open Banc Sabadell –Trofeo Conde
de Godó
Europeus de waterpolo Barcelona 2018, a la Champions de la gestió sostenible
o Eugeni Ballarín, Director Esportiu de la Federació Catalana de Natació
Salomon Ultra Pirineu: activitat econòmica i sostenibilitat, obligades a trobar l’equilibri
o David Prieto, Director de carrera de la Salomon Ultra Pirineu

13.45h

Cloenda de la jornada - Marketplace (obert fins les 14.30h)

Amb la col·laboració de:
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Expositors 5è Marketplace EFISport
Empresa especialitzada en equipaments i serveis per a piscines i
zones Wellness d’ús col·lectiu. Blautec fabrica i comercialitza
productes i serveis propis, per a una gestió tècnica d’instal·lacions
més eficaç, segura i sostenible, mitjançant l’aplicació de tecnologies avançades i en consonància amb les
tendències de futur que s’adopten al sector a nivell internacional. Entre les seves línies de producte més
destacades: Netejafons automàtics Wave i Piraya, Elevadors hidràulics Access, Elevadors elèctrics Bluone,
Blupool i PandaPool, Panells Process, Equips UV-Blautec, sistemes Process Domo i Immo, i servei
d’enginyeria per a projectes personalitzats de desinfecció, control i dosificació.

Fluidra és una empresa líder en la indústria global del sector de la
piscina. La nostra cartera inclou algunes de les marques més
reconegudes del sector ( AstralPool, Polaris, Zodiac, Cepex, CTX
Professional i Gre) i oferim als nostres clients una ampli ventall de
productes en el mercat residencial i comercial de piscines i wellness, amb una presència geogràfica en més
de 45 països. Gràcies a la recent fusió amb Zodiac, actualment tenim més de 5.500 treballadors i comptem
amb més recursos per innovar en àrees tan importants com son: la eficiència energètica, la robòtica i
l'Internet de les coses. Tenim una missió clara: crear l' experiència de piscina i Wellness perfecte.

Hidrotuït és una empresa creada l'any 2000 amb vocació d'aportar
solucions als tractaments d'aigua. L'activitat principal és el
tractament de l'aigua sanitària i de piscina. Disposa de productes
eficients per contribuir a la sostenibilitat de les instal·lacions
esportives i amb la tecnologia que els permet millorar la qualitat
de l'aigua, monitoritzar els sistemes i reduir els consums energètics, d'aigua i productes químics.
Ignialight, fabricants de lluminàries amb tecnologia LED aplicades en
espais públics i privats: il·luminació subaquàtica per fonts
ornamentals, instal·lacions industrials i esportives, enllumenat vial i
il·luminació arquitectònica. Treballem la llum en tots els seus efectes
i gradacions per tenir sistemes lumínics eficients i sostenibles que impliquin el màxim estalvi energètic.
Aconseguint entorns lumínicament òptims que aportin benestar a les persones. Ignialight forma part de la
diversificació de SACOPA, una de les companyies del grup FLUIDRA."
Amb MTbcn-Entropy ja no són necessaris els acumuladors d'aigua
calenta, ja que s'elimina el sobre cost d'energia necessari per
mantenir-los a règim de 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Aquest
sistema energètic proporciona aigua calenta estable i sense risc de
legionel·la a qualsevol hora, fins i tot en els pics de demanda més
exigents. També s'optimitza la despesa energètica en climatització, així com en escalfament de piscines i
Spas. El disseny de MTbcn-Entropy està concebut amb criteris de retrocompatibilitat i sostenibilitat a llarg
termini, mantenint el seu nivell d'eficiència durant tota la vida útil.
Amb la col·laboració de:
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Sports and Landscape, S.L. està format per un equip
multidisciplinari de professionals, altament qualificats i amb
llarga experiència en el sector de la gespa artificial. El nostre valor
afegit rau en l'acompanyament expert, integral i individualitzat que fem als nostres clients. Els nostres
serveis d'empresa són integrals, ja que abasten tot el recorregut del projecte, des de les primeres fases
d'anàlisi fins a la materialització definitiva. I són individualitzats, és a dir, únics i totalment adaptats a les
necessitats concretes de cada projecte i de cada client.

STAFF grup està format per dues empreses. D’una banda, STAFF
SEDO, fabricants d'equipaments per vestuaris en material fenòlic.
Subministrem taquilles, bancs, cabines, mampares, portes i
revestiments de paret per a clubs de fitness, instal·lacions esportives,
hospitals i escoles, entre d’altres equipaments. Fabriquem i
dissenyem segons les necessitats de cada client. D’altra banda, STAFF PISCINAS, dedicada a la construcció i
disseny de tot tipus de piscines d'obra de gunite i piscines de sorra sistema JBS .

GM2 es dedica a reactivar les deshumectadores de les piscines per tal que funcionin
amb un nou algoritme (Saz) que permet el control automàtic dels nivells de CO2 i de
CL2 (cloramines). GM2 ha instal·lat aquest sistema en més de 30 deshumectadores.
Tanmateix, GM2 ha desenvolupat una nova energia renovable, la “CARDIOTÈRMIA”,
que permet recuperar la dissipació de calor a les sales de fitness i escalfar l’aigua
calenta sanitària de les dutxes dels mateixos usuaris del centre.

Mitjà de comunicació oficial
Publicació dedicada al disseny, construcció, equipaments,
instal·lació, manteniment, gestió i sectors afins de les
instal·lacions esportives, parcs infantils i mobiliari urbà.

Amb la col·laboració de:

