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L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS I ESDEVENIMENTS 

ESPORTIUS, PROTAGONISTES D’EFISport 2019 
 

 

La 7a jornada EFISport “Eficiència energètica en instal·lacions i esdeveniments esportius”, que va tenir 

lloc ahir a l’Auditori Rafael Nebot del Consell Català de l’Esport a Esplugues de Llobregat, va reunir uns 

140 assistents que van poder conèixer de primera mà diverses experiències i casos d’èxit exposats per 

arquitectes i gestors d’instal·lacions i organitzadors d’esdeveniments esportius, tant de l’àmbit públic 

com del privat. A EFISport 2019 també s’hi va poder visitar el cinquè Marketplace EFISport, on s’hi van 

presentar solucions, productes i serveis per al manteniment i la implementació de mesures 

d’eficiència energètica.   

 
Aquesta és la setena jornada EFISport organitzada per INDESCAT i que ha comptat  amb el suport i la 
col·laboració de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria general de l’Esport i l’Activitat 
Física, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) i ACCIÓ, la Diputació de Barcelona i els clústers de l’Energia 
Eficient de Catalunya i Biomassa Catalunya. 

La inauguració d’EFISport 2019 ha comptat amb 
la presència del director del Consell Català de 
l’Esport, Toni Reig; el director de l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN), Manel Torrent; el 
diputat adjunt d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, Pere Pons; i de Pere Ballart, director 
de Relacions Institucionals de Fluidra, empresa 
que ostenta la vicepresidència d’INDESCAT. 
 
Pere Ballart ha volgut destacar que “aquest 
darrer any des d’INDESCAT hem mirat de donar 
un nou impuls a l’adopció de mesures per 
l’estalvi energètic mitjançant un grup de treball, 

centrat de moment en instal·lacions amb piscina i amb la realització d’un benchmarking sobre les 
característiques tècniques d’aquestes piscines i els seus nivells de consum”. “En aquest sentit, gràcies a 
la col·laboració de gestors d’instal·lacions, estem acabant de treballar en les conclusions d’aquest estudi, 
que confiem donarà llum sobre el camí a seguir en el futur” ha anunciat. Ballart també ha insistit en la 
necessitat que tots els agents del sector, tan públics com privats, continuïn treballant conjuntament per 
assolir els reptes d’eficiència energètica en aquest àmbit. 
 
De la seva banda, Toni Reig, director del Consell Català de l’Esport, ha explicat que “des dels inicis del 
que en el seu moment va ser la Direcció general d’Esports sempre s’ha tingut clar que calia treballar en 
l’àmbit de l’energia”. Per aquest motiu, “estem treballant amb l’Institut Català d’Energia per a publicar 
aviat una nova edició actualitzada del manual per implementar mesures d’eficiència en les instal·lacions 
esportives”. Reig ha recordat que queda encara “molta feina per fer” i que “cal una aposta decidida per 
complir amb els objectius 2030 pel que fa a l’ús d’energies renovables en detriment de l’ús d’energia 
provinent dels combustibles fòssils per reduir les emissions de CO2”. 
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Manel Torrent, director de l’Institut Català d’Energia, ha explicat que “Catalunya s’ha proposat un model 
energètic completament descarbonitzat l’any 2050, amb una generació basada en renovables. L’estalvi i 
l’eficiència energètica juguen també un paper essencial en aquest model”. Per a Torrent, “el sector de 
l’esport és un exemple a seguir de com treballar en aquest camp: reducció de consums, aprofitament 
d’espais amplis per a implantació de renovables, posada en marxa d’instal·lacions exemplars... És el 
moment d’exportar aquest exemple a d’altres àmbits”. 

“Des de la Diputació de Barcelona comptem amb diverses línies d’ajuts per donar suport als 
ajuntaments a implementar mesures per reduir el consum energètic en les instal·lacions” ha explicat el 
diputat adjunt d’Esports, Pere Pons. “Tenim moltes més sol·licituds de les que podem atendre” i per això 
cal continuar treballant per “assolir els reptes de reduir les emissions de CO2, usar fonts d’energia 
d’origen renovable i ser, en conjunt, més eficients” 

Ponència inaugural 

La Jornada EFISport 2019 ha engegat amb la ponència inaugural “Competències per al control de 
l’energia en instal·lacions esportives”. Luis María Sánchez, gerent i responsable de la Federación 
Nacional de Gestores Energéticos (FENAGE), ha explicat com es pot treballar l’eficiència energètica des 
dels diferents rols que interactuen a les instal·lacions esportives. Segons Sánchez, cal actuar des dels 
àmbits “d’administració-recepció pel que fa a la vigilància, des de manteniment pel que fa al control, 
rendiment i seguiment dels indicadors energètics i des de direcció respecte del consum i els costos”. 
 

Taules rodones 

Després de la ponència inaugural, hi ha hagut tres taules rodones: Casos d’èxit d’eficiència energètica 
en centres esportius, Eficiència energètica als estadis i camps de futbol i Eficiència i sostenibilitat més 
enllà de la instal·lació esportiva; els esdeveniments esportius.  

La primera taula ha recollit diversos casos d’eficiència energètica a 
centres esportius, des de les estratègies per a una arquitectura 
passiva en la construcció del Pavelló de Can Cases de Martorell, a 
càrrec de Rodrigo Alaminos, arquitecte municipal de l’Ajuntament 
de Martorell; l’enllumenat de la rehabilitació del Pavelló Municipal 
d’Esports de Vila-seca, a càrrec de l’enginyer Enric Sanz; o com fer 
la transició a la biomassa, en el cas de l’Atlètic Terrassa Hockey 
Club, a càrrec de Jodri Galí, director d’instal·lacions de l’entitat. 
 
La segona taula rodona, centrada en estadis i camps de futbol, ha comptat amb les ponències de Josep 
Toldrà, director del RCDE Stadium, que ha parlat de les mesures pioneres en sostenibilitat a la 
instal·lació; Marc Capilla, creador de Fliwer, ha explicat com optimitzen l’aigua mitjançant un sistema de 
reg eficient que s’ha aplicat a diversos estadis i camps de futbol, entre aquests el de San Siro, a Milà; i 
Ignasi Senabre, d’Sports&Landscape, que ha parlat del reciclatge de la gespa artificial centrant-se en el 
cas del camp de futbol de la UE Taradell.  
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Finalment, la darrera taula rodona s’ha centrat en l’eficiència i la sostenibilitat en els esdeveniments 
esportius. Hi ha intervingut  Pablo Acevedo, director operatiu del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo 
Conde de Godó; Eugeni Ballarín, director esportiu de la Federació Catalana de Natació, que ha explicat el 
cas dels Europeus de Waterpolo Barcelona 2018; i David Prieto, director de carrera de la Salomon Ultra 
Pirineu, que ha parlat de l’equilibri entre activitat econòmica i sostenibilitat. 
 
Cinquè Marketplace EFISport 

Per cinquè any consecutiu, la Jornada EFISport ha 
anat acompanyada d’un Marketplace on el públic 
assistent ha trobat solucions, productes i serveis 
per al manteniment i la implementació de 
mesures d’eficiència energètica a les 
instal·lacions esportives. 
 
En la seva cinquena edició, el Marketplace 

EFISport ha comptat amb la participació de les 

empreses Blautec, Fluidra, Hidrotuït, Ignialight, 

MT Barcelona, Sports&Landscape i Staff com a 

expositors.  

   

Barcelona, 15 de març de 2019 

 

Per a més informació, podeu contactar amb Míriam Riera +34 695 179 803  mriera@indescat.org 

 


