
Jornada sobre 
il∙luminació interior 

amb LEDs 
Barcelona, 14 de abril del 2016 

Conscients de la importància i la necessitat de col·locar l'estalvi, l'eficiència energètica 

i les energies  renovables al capdavant de les nostres polítiques, l'Oficina Tècnica de 

Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, a   través de la Secció de 

Suport a la Gestió Energètica Local, ofereix als ajuntaments un ampli suport per 

treballar en la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals, d’entre 

els quals suport a l’ús i implantació de tecnologies d’enllumenat exterior i interior d’alta 

eficiència. 

Per altra banda, el Grup de treball d’Energia Sostenible Local de la Xarxa de Ciutats i 

Pobles cap a la Sostenibilitat ha expressat l’interès en compartir experiències i 

coneixement sobre l’ús de la tecnologia LED en l’interior d’edificis públics. 

Per aquests motius, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Gerència de 

Serveis de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de 

Barcelona organitzen la jornada “Jornada sobre il·luminació interior amb LEDs. 

L’objectiu de la jornada és donar a conèixer les tecnologies actuals amb LEDs, les 

possibilitats reals de substitució de la il·luminació actual per LEDs i donar veu a 

experiències en ajuntaments. 

Organitza:  

En el marc del projecte Mayors in Action 



Jornada sobre il∙luminació interior amb LEDs 

Dia:  Dijous,  14 de abril del 2016 
Hora: 9:00 a 14:45h 
Lloc:  Edifici Vagó . Escola industrial. Carrer del Comte d’Urgell 187 Barcelona 

Programa 

9:00 h   Recepció dels assistents (al mateix temps es poden visitar els estands) 

9:45 h  BENVINGUDA  

10:00h   Bloc I: Tecnologia LED per il∙luminació interior  

Tecnologies existents i solucions pels ajuntaments amb LEDs d’interior per 
reduir els consums 

Pendent confirmar ponent  

Característiques a tenir en compte alhora de comprar leds d’interior 

Marc Ferrer, APPLUS 

11:00 h  Pausa – Cafè. Espai de networking  

11:30 h  Bloc II: Taula rodona d’experiències en equipaments públics  

Experiència de la Diputació de Barcelona a l’Edifici Rellotge del Recinte 
Industrial. (LLEDÓ) 

Sergi Comellas Servei Manteniment d’Edificis. Diputació de Barcelona 

Experiència de l’Ajuntament de Montgat : Canvis de 300 fluorescents a la 
Biblioteca i instal∙lació de panells a la policia municipal. MCI ‐ XIMENEZ i 
NATIONSTAR 

Ferran Sancho, Enginyer municipal de l’Ajuntament de Montgat. 

Experiència de l’Ajuntament de Badalona . Canvis a la Biblioteca Can 

Casacuberta i altres equipaments . 

Pep Montes Cap Departament ecologia Urbana. Ajuntament de Badalona  

Experiència en el pavelló esportiu i centre cívic de Celrà. (IGNIA I LUCIBEL) 

Jordi Trull, Cap dels serveis tècnics . 



Experiència en escoles municipals i biblioteca de Premià de Dalt.  

Carme Hernando Barrio, Area Serveis Econòmics 

13:15 h  Bloc III: Presentacions de productes per part d’empreses   

Pep Cusidó. Empresa LAMP LIGHTING SPAIN

Antoni Jordan . Empresa ROVASI  

Ramon Llorens . Empresa : IGNIA LIGHT 

Josep Sabaté . Empresa LEDS C4 

Helena Chao . Empresa : SIMON 

Ivan Utrilla . Empresa CARANDINI  

14:45 ‐
15:45 h  

Dinar ‐ Aperitiu : Fi de jornada ofert en el marc del projecte Mayors in 
Action.  

Mostres i Networking: 
Durant tota la jornada es disposarà d’un espai de mostres i de networking amb 
els responsables de les empreses. 

Inscripcions  
Preguem ens confirmeu la vostra assistència a través del Formulari d’inscripcions, 
per correu electrònic a verdaguerej@diba.cat. o trucant al telf. 93 402 22 22 ext.37258. 

Per arribar us recomanem, en la mesura del possible, que feu 
servir el transport públic o que compartiu el vehicle privat 

Tren: fins a les Estacions de Sants o de Passeig de Gràcia. 
Metro: L5, Estació Hospital Clínic. 

Bus 14, 31, 37, 41, 54, 59, 63, 66, 67 i 68 

https://docs.google.com/forms/d/1MyC2u1GxE7LbETWxZPaEYdeUR5Xvs2ghP7LRIYusHKU/viewform

