
JORNADA MESURES ESTALVI ENERGÈTIC EN INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

(Experiències de projectes executats amb noves energies alternatives)

Objectius

La jornada pretén aportar, de forma abreviada, eines i pautes que permetin reduir la factura del consum energètic als 
propietaris d’aquestes instal·lacions, alhora es presentaran exemples de projectes d’implantació d’energies renovables i 
sistemes eficients  executats a les comarques gironines, comentant els pros i contres de cadascuna de les propostes.

Programa

09:30h Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec dels Srs.  Antoni Guinó, Diputat de Cooperació Esportiva de 
la Diputació de Girona, i  Josep Pujols, Representant Territorial de l’Esport a Girona de la Secretaria 
General de l’Esport).

09:45h Ponència d’en Josep Massanella (Enginyer Industrial/Assessor Energètic) que versarà sobre els següents 
temes:

 Com minimitzar el consum d’energia.

 Com optimitzar el cost d’aquesta energia.

 Com podem utilitzar les fonts d’energia renovable.

 Les empreses de serveis energètics.

10:30h Pausa coffee-break.

11,00h Camp de futbol de Sant Gregori: Presentació projecte macro captador horitzontal geotèrmic  per a 
climatització (fred, calor i acs) a càrrec de PERE ROCAS Director del Projecte de l’empresa 
GEOTERMICA (ROCVIL SERVINTER S.L)

11,30h Pavellons Esportius d’Arbúcies: Presentació dels sistemes de calefacció amb Biomassa Llenyosa 
(estelles), a càrrec de Anna Pinto, Tècnica de Medi ambient de l’Ajuntament d’Arbúcies. Es posarà especial 
atenció als pros i contres sorgits durant el muntatge i els primers anys de funcionament, 

12,00h Piscines Municipals de Salt:  Presentació del sistema de Trigeneració amb motor a gas natural per a 
climatització, refrigeració i producció ACS, a càrrec de Eric Galán, Director del Projecte de l’empresa 
INSTALGROUP.

12,30h ICAEN (Institut Català de l’Energia): Presentació programes d’Ajuts i Subvencions disponibles, a càrrec 
de Joaquim Marfà, tècnic de la Institució.

13,00h Torn obert de preguntes amb tots els ponents.

13,30h Clausura de la jornada.

Destinataris

Alcaldes, regidors, presidents d’entitats esportives, gerents i/o tècnics d’esports que siguin propietaris o bé gestionin 
instal·lacions.

Observacions

Cal confirmar l’assistència mitjançant un correu electrònic, indicant el seu nom, càrrec i entitat a la que pertany a 
esports.girona@gencat.cat.

Lloc..: Auditori “Jaume Casademont”. Parc Tecnològic de la Universitat de Girona. GIRONA
Dia...: Dissabte 24 de març del 2012
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