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EFISport 2023. 10a Jornada i 7è Marketplace   
Eficiència energètica en Instal·lacions Esportives durant i després de la COVID-19 

 
Data: dijous, 9 de març de 2023 
Horari:   

Jornada: de 9.45 h a 14.15 h 
Marketplace: de 9 h a 14.30 h 
 

Lloc: INEF Barcelona. Av. de l'Estadi, 12, 22 – 08038 Barcelona 
 
 

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, gestors i mantenidors 
d’instal·lacions esportives, 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 (CEEC) i de Bioenergia 
(CBC) , i els socis d’Associació de Consultors d’Instal·lacions (ACI), tindran un descompte del 50%. 
Inscripció en aquest enllaç web. 
 
Objectius: 
Donar a conèixer i debatre novetats i sobre com afrontar els reptes de futur per a l’eficiència en 
la gestió d’instal·lacions esportives públiques i privades. Enguany, coincidint amb el 10è 
aniversari, la jornada EFISport inclourà tres Workshops per fomentar la participació, la 
intervenció i la cocreació de les persones assistents. També es presentaran, en el Marketplace,  
solucions, productes i serveis que ajuden a implementar mesures d’eficiència en instal·lacions 
esportives.  
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PROGRAMA  

9.00 h   Obertura de Marketplace i acreditacions assistents 

9.45 h   Benvinguda institucional 
Representant de la Secretària General de l’Esport  
Marta Morera, directora de l’Institut Català d’Energia  
Eduard Inglés, director de l’INEF Catalunya 
David Tapias, vicepresidència d’INDESCAT 
 

 
10.00 h  Taula inaugural. “Com afrontar l'encariment de l'energia a curt, mig i llarg 

termini: mesures, inversions i ajuts”. 

“Mesures i accions de control per a l’eficiència en instal·lacions esportives” 
o Salva Cereceda, membre de la Junta directiva de Gestiona 

 
“Inversions a les instal·lacions esportives: actuacions urgents, necessàries i 
recomanades” 

o Mariano Bordas Mon, cap del Servei d’Equipaments Esportius del 
Consell Català de l’Esport 

 
“Ajuts disponibles del fons Next Generation pel 2023” 

o Lluís Morer i Forns, cap de Cap d’Àrea d’eficiència energètica. 
Institut Català d’Energia (ICAEN) 

o Francesc Vidal de Ciurana, cap de l'Àrea d'Energies Renovables. 
Institut Català d’Energia (ICAEN) 

 
11:00 h  Esmorzar networking i visita del marketplace 
 
12:00 h Workshop 1. Aigua. “Intervencions i mesures per un millor aprofitament de 

l’aigua en instal·lacions esportives” 
Ponent: Héctor Cruz, membre de Clubs de Natació i director operatiu del CNAB 
 

12:00 h Workshop 2. Envolupant i domòtica. “Envolupant i domòtica, inici i final per a 
unes instal·lacions esportives més sostenibles” 
Ponent: Xavi Martínez, membre de la Comissió Tècnica d’ACI 
 

12:00 h Workshop 3. Talent. “El perfil del mantenidor del futur, Singularitats de les 
instal·lacions esportives" 
Ponent: Antonio Ortega, responsable de l’Àrea de Manteniment de SEAE 

 
13.30 h  Conclusions i cloenda de la jornada  
  Posada en comú de les conclusions dels Workshops 
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Patrocinadors EFISport 2023:  

Main sponsor 

 

Sports and Landscape, S.L. desenvolupa projectes clau en 
mà, enfocats a l'àmbit esportiu, principalment camps de 
futbol. 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 es 
basa en l'acompanyament expert, integral i individualitzat 
que fem dels nostres clients. El nostre ferm compromís amb 
la sostenibilitat i el medi ambient ens exigeix treballar des 
del més estricte respecte a la natura i l'entorn. La nostra 
empresa aposta pe el reciclatge, l'ecologia, el medi ambient, 
el desenvolupament sostenible, les reduccions de la C02 
entre altres màximes. Desenvolupament sostenible va més 

enllà del que simplement fem; és el que som, i forma part del nostre compromís amb els nostres 
clients, proveïdors, usuaris i comunitats. 

 

Workshops sponsors 

Fieldturf és l'empresa líder en el mercat 
nacional i global en paviments esportius de 
gespa artificial. Fieldturf Poligras va ser 

creada l'any 1988 com a empresa pionera del sector amb l'objectiu de donar servei a tota mena 
d'entitats públiques i esportives sempre des de la sostenibilitat. Actualment està integrada en 
el grup Tarkett Sports líder mundial en paviments esportius, incorporant a la seva activitat els 
subministrament de paviments esportius indoor per a interiors. El grup Tarkett Sports incorpora 
Beynon com a primer subministrador en l'àmbit global de paviment sintètic d’atletisme. 

 

Expositors 6è Marketplace EFISport  

 
Hídrica és un grup d'empreses amb vocació d'aportar solucions als 
tractaments d'aigua. L'activitat principal està centrada en el sector 
piscina i del tractament d'aigua sanitària. Disposa de productes 
eficients per a contribuir a la sostenibilitat de les instal·lacions 
esportives, com el sistema Efficpool de filtres regeneratius, o el 

sistema Osec de generació d'hipoclorit in situ. Aquestes tecnologies i altres permeten millorar 
la qualitat de l'aigua, monitorar els sistemes i reduir els consums energètics, d'aigua i de 
productes químics. 
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Aeròbic & Fitness SLU és una empresa 
comercialitzadora i distribuïdora de material i 
equipament esportiu per a la pràctica del fitness, amb 

més de 30 anys d'experiència, essent líders en el sector. La marca pròpia O’live Fitness, 
dissenyada a Barcelona, compta amb un gran prestigi, impacte i consolidació tant en el mercat 
nacional com internacional. Recentment han incorporat noves línies per atendre les noves 
tendències del fitness, especialment la tendència d’entrenament de força i entrenament 

exterior. 

Des de fa més de 8 anys, GM2 es dedica a reactivar les 
deshumectadores de les piscines per tal que funcionin amb un nou 
algoritme (∑az) que permet el control automàtic dels nivells de CO2 i 
de CL2 (cloramines). GM2 ha instal·lat aquest sistema en més de 36 
deshumectadores. Tanmateix, GM2 ha desenvolupat una nova energia 
renovable, la “CARDIOTÈRMIA”, que permet recuperar la dissipació de 

calor a les sales “Fitness” i escalfar l’aigua calenta sanitària de les dutxes dels mateixos usuaris 
del centre. Enguany, GM2 presenta la metodologia per a la transició energètica en els clubs de 
natació, com el CN SABADELL. 

 

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 . 

 

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. IKEEP es 
una aplicació web de gestió del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions 
esportives, dissenyat per optimitzar les tasques i els temps de treball de l'equip de manteniment 
segons els recursos i les necessitats de cada moment. Fet a mida per cada usuari. 
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Salvi Lighting, especialistes en el disseny i fabricació de 
productes d'il·luminació des de 1881.L'esperit emprenedor i la 
vocació de servei dels nostres professionals, adaptant-nos als 
nostres clients, fa que la nostra gamma en enllumenat s'adapti 

a qualsevol necessitat: vial, urbana o residencial, solucions solars o instal·lacions esportives. 
Exportant en l'actualitat a més de 30 països. 

Empresa 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 Panda Pool, assecadors de banyadors, servei d’enginyeria 
per a projectes personalitzats de desinfecció, control i dosificació (panells de control, equips de 
desinfecció UV, equips d’electrolisis i sistemes Process Domo i Immo). 

 

Des de fa més de 100 anys, oferim solucions 
d’il·luminació per enllumenat públic, àrees esportives, 
zones industrials, túnels i infraestructures. La nostra 
missió és crear entorns agradables i eficients 
energèticament, a través de productes reciclables, 

robustos i intel·ligents que contribueixin a la seguretat i benestar de ciutats, persones i, també, 
del nostre planeta. Fabriquem productes MADE IN EUROPE, que promouen l’economia circular 
y tenen una baixa petjada de carboni.  

 

 

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. 

 


