
 

 

     

               
 

         

                      Jornada 2: 

Beneficis del manteniment industrial en el 
vector energètic 

27 de Juny de 2019 
 

Cicle tècnic:  ENERGIA A LA INDÚSTRIA 
 

Amb aquesta jornada s’inaugura el 4art Cicle Tècnic d’Energia a d’Indústria organitzat per Granollers 
Mercat amb la col·laboració de l’Institut Català d’Energia. En aquesta edició comptem també amb la 
col·laboració del Cluster d’Energia Eficient de Catalunya que permet ampliar l’abast del programa, així 
com aportar un punt de vista especialitzat en la matèria.  

 
La quarta edició del cicle està formada per 5 activitats de les quals 4 seran jornades convencionals i una 
visita tècnica a una indústria de referència de l’entorn de Granollers.  
 
El cicle s’emmarca en la línia de treball de Granollers Mercat de foment de l’activitat empresarial 
focalitzada en el vector energètic i en la promoció de la simbiosi industrial en els polígons industrials. 

 
La jornada 

És evident que el manteniment industrial de maquinaria i equips té un impacte directa sobre la pròpia 
activitat empresarial, tan pels talls de producció que pot provocar, com pel propi cost de les operacions 
de manteniment. Cal tenir en compte, però, que alguns equips i sistemes industrials, necessiten de la 
realització d’un manteniment constant per tal de mantenir les dades d’eficiència i consum energètic. Una 
màquina de fred, per exemple, malgrat cobrir les necessitats del procés (per exemple climatitzar una 
nau), ho fa consumint molta més energia.  
 
Durant aquesta jornada es presentaran en primer lloc dels diferent tipus de manteniment existents 
(predictiu, preventiu i correctiu), la relació entre Industria 4.0 i el manteniment industrial. Però també 
comptarà amb presentacions pràctiques d’empreses especialitzades en manteniment d’equips de clima, 
calderes i cremadors, així com l’aplicació de tecnologies innovadores en el manteniment com son les 
Termografies o la realitat augmentada i/o la realitat virtual.  
 

  

4art CICLE TÈCNIC: 
ENERGIA A LA INDÚSTRIA 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beneficis del manteniment industrial en el vector energètic 
 
Data:   27 de Juny de 2019. De 9 a 14h 

Localització:  Edifici UEI, Av. Europa, 21 -08401- Granollers (a 50m de Can Muntanyola) 
 

 

A qui s’adreça 

A les empreses i/o industries de Granollers i el seu entorn, i els seus treballadors 

 
El Programa  
 

9:00-9:20 Benvinguda  
Granollers Mercat 
Cluster de l’energia Eficient de Catalunya 

9:20-9:50 Manteniment i industria 4.0 
Konstantinos Kampouropoulos, EURECAT 

9:50-10:20 Manteniments: concepte generals i impacte sobre el consum energètic 
Albert Ginestà, KfeW Systems 

10:20-10:40 Manteniment d’equips de clima. 
Ponent per confirmar 

10:40-11:00 Manteniment de Calderes 
Ignaci Laita, Senervap 

11:00-11:30 PAUSA – CAFÈ 
11:30-11:50 Manteniment motors i màquines:  

Jordi Casas. Motronic 
11:50-12:10 Realitat augmentada (RA) i virtual (RV) en el manteniment industrial 

Xavi Tejero, Ibermatica 
12:10-12:30 Termografies pel manteniment d’instal•lacions elèctriques 

Marc Duxans. Termogràfics 
12:30-12:40 Manteniment bateries de condensadors  

Daniel López. Circutor  
12:40-13:00 Certificació de personal de manteniment 

Manel Corretger, Asociación Española de Mantenimiento (AEM) 
13:00-13:10 Precs i preguntes i Tancament de la jornada 

Inscriu-t’hi!!! 
Assistència gratuïta prèvia inscripció i limitada. 

 

4art CICLE TÈCNIC: 
ENERGIA EN LA INDÚSTRIA 

https://www.google.es/maps/place/Uni%C3%B3+Empresarial+Intersectorial+-+Cercle+d'Empresaris/@41.5950066,2.2810495,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4c794c9b098b9:0xd2764f0f9020e0da!8m2!3d41.5949502!4d2.2818397?hl=ca&authuser=0
https://forms.gle/DQTn9MGFbzZzKDaD7

