III Jornada BioEconomic® Sitges 2014 (Garraf)
“Eficiència Energètica, Rehabilitació Sostenible i el
Vehicle Elèctric”
Economia Verda
Cap a la sobirania energètica amb estalvi econòmic i d’emissions de CO2
L’Ajuntament de Sitges i BioEconomic® es complauen en convidar-vos a la III Jornada Sitges 2014:

Dia:

5 de Juny de 2014

Horari: 8:30h a 14:30h
Lloc:

Edifici Miramar, ubicat en el Centro Històric de Sitges al carrer de la Davallada, 12

Mapa de ubicació: Edifici Miramar

Accés adaptat

Inscripció gratuïta: Enllaç mitjançant pàgina web de BioEconomic: www.bioeconomic.es

Segueix-se’ns a:

@BioEconomic

Uneix-te al hashtag oficial de la III Jornada BioEconomic® Sitges 2014 #BioSitges

Dirigides a:
Alcaldes, tècnics municipals, arquitectes, enginyers, directius de compres, constructors, promotors,
instal·ladors, PIMEs, hotels, cases rurals, administradors de finques i comunitats de propietaris.
Justificació:
Jornada per donar a conèixer els mitjans que tenim a l’abast per poder implementar en les rehabilitacions i
construccions d’edificis i vivendes, per reduir el consum energètic i no deixar-lo escapar amb un estudi,
una planificació i un bon aïllament.
Veure les diferents accions dirigides a millorar l'eficiència i optimitzar el consum energètic, estalviar
energia per reduir costos energètics i promoure sostenibilitat econòmica, política i ambiental. Les
Institucions Publiques, els usuaris Industrials i Comercials poden augmentar l'Eficiència i maximitzar així el
seu benefici.
URBASER amb Santiago Losada – Control Operatiu (Una empresa de serveis municipals
pionera en el canvi de model a través d’una implantació d’aquest tipus de tecnologies. Compten
amb una flota de 8.400 vehicles, 300 d’ells elèctrics per tant poden aportar una visió realment
empírica i contrastada de com es fa aquesta transició i de quin futur hi veuen)
Grup SIMON ens presentarà casos Pràctics d’implantació de Solucions d’Eficiència Energètica en Hotels
i Municipis. Veurem en la zona d’exposició els seus punts de recarrega per a Vehicles Elèctrics
LAMP Lighting i l’Eficiència de l’ Il·luminació LED, amb la seva gama de productes en la zona d’exposició
INDULUX i GPM Enginyers, ens presentaran una opció d’optimització del cost energètic i la inducció
magnètica: Il·luminació d’Alt Rendiment, veurem la demostració en la zona d’exposició
BLOWER Door, cóm realitzar assajos d’estanqueïtat i infiltracions en petits, mitjans i grans edificis
mitjançant el sistema Blower Door (Porta Bufant)
BAXI Solutions, presentaran soluciones d’estalvi energètic directe en Instal·lacions Tèrmiques, per a
Edificis existents i de nova construcció
Aïllament tèrmic en rehabilitació energètica per KNAUF Insulation
Ventilació de Molt Alta Eficiència: Exemple d’una casa passiva, ZEHNDER Group Ibérica IC
Sistemes Eficients amb Tecnologia de Condensació, per Buderus y Bosch
Diputació de Barcelona, des de l’Àrea de Medi Ambient, Àrea de Territori i Sostenibilitat amb les
Bio – necessitats ambientals en interiors
SOFOS amb l’estudi energètic, oportunitat d'estalvi i de millora de la competitivitat per Empreses i
Ajuntaments
Des de l’Empresa Instal·ladora i l’Eficiència Energètica per Electra Comercial
AGIC explicarà el rol de les Empreses Instal·ladores en l’Eficiència Energètica
L'aprofitament de la biomassa forestal com a font d'energia renovable, promou la millora i modernització
del teixit industrial i empresarial, és una oportunitat per a la innovació tecnològica i contribueix a la
generació d'ocupació i al desenvolupament local.
Divulgar els diferents sistemes de gestió energètica (SGE) adreçada a totes aquelles organitzacions,
independentment de la seva mida o sector d'activitat, que vulguin disposar d'un sistema de gestió basat en
la correcta utilització de l'energia, a més d'ajudar a estendre l'ús de les energies renovables.
Rènting com solució financera a les inversions en processos i productes d'eficiència energètica. No suposa
endeutament, és una despesa corrent.
Les empreses associades SOLARTYS, CEEC ... s'han unit al Grup de Treball pro Autogeneració i Balanç
Net, per fer arribar a l'opinió pública, partits polítics, associacions empresarials, col·legis professionals,
etc. el seu posicionament davant les propostes reguladores sobre l'ús de les tecnologies de generació
elèctrica amb fonts renovables per a la autogeneració.

III Jornada BioEconomic® Sitges 2014 (Garraf)

“Eficiència Energètica, Rehabilitació Sostenible i el Vehicle Elèctric”
Economia Verda
Cap a la sobirania energètica amb estalvi econòmic i d’emissions de CO2

Programa

08:30 - Recepció i lliurament d'acreditacions
• Acte moderat per Eugènia Claverol, Tècnica en Medi Ambient
• Coordinadora María Dolors Parera, Tècnica en Energies Renovables
08:50 - Inauguració i Benvinguda
• Elena Redondo, Regidora Medi Ambient, Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de Sitges
• Xavier Garcia - Marquès, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sitges
09:00 - Com implantar el Vehicle Elèctric dins d’una Flota Municipal
Ponència a càrrec d’en Santiago Losada, Control Operatiu d’URBASER
09:20 - Casos Pràctics d’implantació de Solucions d’Eficiència Energètica en Hotels i Municipis
Ponència a càrrec d’en Alejandro Valdovinos, Responsable de Nous Negocis Grup SIMON
09:40 - Eficiència de la il·luminació LED
Ponència a càrrec d’en Albert Moli, Product Manager LAMP Lighting
10:00 - Optimització Cost Energètic i Inducció Magnètica: Il·luminació d'Alt Rendiment
Ponència a càrrec d’en Oriol Bagué, Enginyer Industrial i Gerent d’INDULUX i GPM Enginyers
10:20 - Blower Door Test, assaig y certificat de infiltracions i estanquitat en edificis mitjançant UNE
EN 13829:2001
Ponència a càrrec d’en Toni Gassó, Director Gerent de Blower Test
10:40 - Solucions d’estalvi energètic directe en instal·lacions Tèrmiques, per Edificis existents de
nova construcció
Ponència a càrrec d’en na Noelia Álvarez - Delegada de BAXI Solutions
11:00 - Aïllament tèrmic en rehabilitació energètica
Ponència a càrrec d’en Mark Thompson, Responsable Desenvolupament Negoci Supafil - Knauf
Insulation
11:20 - Pausa – cafè
11:50 - Ventilació de Molt Alta Eficiència: Exemple d’una casa passiva
Ponència a càrrec d’en Josep Castellà Vilà, Director Tècnic Zehnder Group Ibérica IC
12:10 - Sistemes eficients amb tecnologia de condensació
Ponència a càrrec d’en Joan Sampedro, Responsable Prescripció a Catalunya, de Buderus i
Bosch Industrial
12:30 - Bio – necessitats ambientals en interiors
Ponència a càrrec d’en Lluis Ferrero, Tècnic Assessor. Enginyer de Gerència Serveis de
Medi Ambient del Area de Territori i Sostenibilitat, Diputació de Barcelona.
12:50 - Grup de Treball: Autogeneració i Balanç Net. Autogeneració energètica solar: possibilitats
i beneficis. Clúster SOLARTYS
Ponència a càrrec d’en Miquel Pujol, Marketing Director SMA Ibérica
13:00 - Oportunitats d’estalvi amb la Reforma Energètica, mitjançant el Autoconsum Fotovoltaic
Ponència a càrrec d’en Miquel Jarque, Grup SOFOS
13:20 - L’Empresa Instal·ladora i l’Eficiència Energètica
Ponència a càrrec d’en Oriol Xalabarder Anglí, Director Gerent de Electra Comercial

13:40 - El rol de les Empreses Instal·ladores en l’Eficiència Energètica
Ponència a càrrec d’en Raúl Rodríguez, Director d’AGIC “Associació de Gremis d’Instal·ladors
de Catalunya”.
13:55 - Rènting Banc Sabadell com a solució financera a les inversions que fan les Administracions
Públiques, en processos i productes d’ eficiència energètica
Ponència a càrrec d’en Xavier García G. de Villaumbrosia Director de Administracions Públicas
Banc Sabadell
14:10 - Cloenda
· Il·lustríssim Sr. Miquel Forns i Fusté, Alcalde de Sitges
· Sebastià Parera Fuster, Manager de BioEconomic®
14:20 - Còctel –Aperitiu, amb productes ecològics i de proximitat acompanyats dels vins i caves de Can
Ràfols del Caus, denominació d’origen Massís del Garraf

Patrocinador del càtering ofert per l’escola d’Hosteleria de Sitges
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Contacte:
®
BioEconomic Plaça de l’Estació, 2 -08886
86- Castelldefels (Barcelona) Spain
Tel. +34 931939314
Mòbil.
l. +34 609416985
sparera@bioeconomic.cat
info@bioeconomic.cat www.bioeconomic.es
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