
 

     

               
 

         

                      Jornada 1: 

Qualitat de subministrament energètic en 
polígons industrials 

9 de Maig 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 

Una de les problemàtiques que denuncien els industrials és la qualitat de subministrament energètic, que,  
 no assolir uns nivells determinats, poden ocasionar pèrdues econòmiques fruit de la interrupció de les 
produccions. Però també que algunes màquines i equips poden arribar a espatllar-se.  
Aquesta jornada compta amb la participació dels diferents agents implicats en garantir el 
subministrament energètic en els polígons. Això inclou empreses com Endesa o Naturgy que ens 
explicaran les operacions de manteniment i operació de les seves xares de distribució que permeten 
mantenir aquesta qualitat. 
També es presentaran alternatives que tenen les empreses alhora de garantir el funcionament dels seus 
equips.  
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Qualitat de subministrament energètic en polígons industrials 
 
Data:   9 de Maig de 2019. De 9 a 13:30h 

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  
Jordi Táboas, Director de Granollers Mercat 
Marc Vives, Tècnic d’empresa de Granollers Mercat 
Àngel Fernàndez, Vocal Coordinador de l'Àrea d'Eficiència Energètica a la Indústria de la Junta 
Directiva del CEEC 

9:20-9:50 Transició energètica en polígons industrials 
Ponent: Santi Martínez, Soci de KM0 Energy 

9:50-10:10 Controls de subministrament elèctric a nivell de xarxa i procediments de verificació/denuncia 
 Maria Eugènia Gil, Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial. 

10:10-10:30 Manteniment de línies elèctriques, transformadors i punts d’accés. 
 Lluis Ferrer, ENDESA 

10:30-10:50 Control de la generació i la distribució d’electricitat per tal de garantir la qualitat del servei  
 Albert Estapé, Director de Distribució d’ESTABANELL  

10:50-11:10 Garantir la qualitat del gas. Manteniment de la xarxa de gas i punts de connexió 
 Sergi Vila, Serveis Tècnics Catalunya Centre de NEDGIA (Grup Naturgy)  

11:10-11:40 PAUSA – CAFÈ 

11:40-12:00 Monitorització i control de la qualitat de subministrament 
 Jacint Lopez, Director general de CYDESA 

12:00-12:20 Filtres actius d’electricitat 
 Daniel Lopez, Responsable de Producto - División Calidad de Red, CIRCUTOR 

12:40-13:00 Sistemes i tecnologia Gas Natural 
Pendent de confirmar. Kromschroeder  

13:00-13:20 Control de facturació del subministrament energètic 
Sara Hernandez, Enginyera i consultora de Efitekna 

13:20-13:30 Tancament de la jornada 
Mariona Coll, cap d’unitat d’Indústria de l’ICAEN  

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbvd1aHy8GSJkYEkgb7EkUuxLak4pz3YO2ooDnn68seO9uWw/viewform?usp=sf_link

