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LaLaLaLa    papapaparrrrticipacióticipacióticipacióticipació    ééééssss    ggggrrrraaaattttuïuïuïuïta, ta, ta, ta, 
amb amb amb amb inscinscinscinscrrrripcióipcióipcióipció    prèvia, fins a prèvia, fins a prèvia, fins a prèvia, fins a     
completarcompletarcompletarcompletar    l’aforament de la l’aforament de la l’aforament de la l’aforament de la 
sala. sala. sala. sala.     
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Energia i digitalització:  
automatització i  
connectivitat en  
els edificis, la indústria 
i el transport 
 
  
PPPPrrrreeeesensensensenttttaaaaccccióióióió    
 
Els dos grans vectors de canvi en els 
sistemes energètics que s’estan 
desenvolupant al món són la 
descentralització i la digitalització. Tots 
dos vectors són els grans 
protagonistes de la transició 
energètica. Estem passant d’un 
sistema centralitzat i unidireccional 
d’oferta per part d’un nombre reduït de 
grans instal·lacions i amb uns clients 
amb poques opcions de tria, a un nou 
sistema amb molts ofertants 
heterogenis, discontinus i poc 
previsibles que subministren a uns 
clients que reclamen una energia a 
mida de les seves necessitats 
específiques en un esquema 
bidireccional. 

Aquesta transició només és possible 
amb un intens procés de digitalització, 
és a dir, amb un ús intensiu de les 
tecnologies de la informació i de la 
comunicació en tot el cicle de l’energia 
i en tots i cadascun dels sectors de 
consum final: els edificis, la indústria i 
el transport. 
 
És per aquesta raó que la Fundació Gas 
Natural Fenosa i la Generalitat de 
Catalunya han decidit organitzar el seu 
Seminari d’enguany entorn de les 
alternatives concretes, de producte i de 
servei, que avui tenim a l’abast per 
avançar en aquest procés de 
digitalització. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Seminari informarà sobre el procés 
de digitalització en marxa a totes les 
fases del cicle energètic i detallarà 
quins són els productes que tenim avui 
a l’abast aplicats a la gestió energètica 
d’edificis, de processos industrials i de 
vehicles de transport. També es 
comentarà l’experiència acumulada de 
Gas Natural Fenosa en aquest sentit, 
tant a nivell intern com extern. 
Finalment, es parlarà del procés de 
digitalització de la societat. 
    
    
A qui A qui A qui A qui s’adreças’adreças’adreças’adreça    
    
El seminari va adreçat especialment a 
professionals, tècnics i representants 
de: 
 
• Empreses industrials i energètiques. 
• Empreses de robòtica i automàtica.  
• Empreses de domòtica, telegestió i 
monitorització. 
• Empreses de tecnologia de la 
informació i comunicacions.  
• Empreses automobilístiques. 
• Empreses d’electrònica. 
• Empreses alimentàries.  
• Empreses de serveis energètics.  
• Enginyeries i consultores 
especialitzades en eficiència 
energètica. 
• Empreses d’equipaments energètics 
i d’aïllament d’edificis. 
• Empreses de promoció i construcció. 
• Despatxos i gabinets d’arquitectura.  
• Empreses d’aïllament d’edificis.  
• Especialistes en rehabilitació 
d’edificis.  
• Tècnics, consultors i especialistes en 
gestió ambiental. 
• Investigadors, professors, estudiants 
i universitaris especialitzats en energia i 
medi ambient.   
• Organitzacions socials compromeses 
amb l’eficiència energètica. 
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8:30 h8:30 h8:30 h8:30 h    
Recepció de participantRecepció de participantRecepció de participantRecepció de participants s s s i i i i 
lliurament de documentaciólliurament de documentaciólliurament de documentaciólliurament de documentació            
    
9:009:009:009:00    hhhh    
SesSesSesSesssssió inauguralió inauguralió inauguralió inaugural    
    
SrSrSrSr. M. M. M. Martí Solàartí Solàartí Solàartí Solà    
Director general,  
Fundació Gas Natural Fenosa. 
    
Sr. Sr. Sr. Sr. JJJJoan Aregio oan Aregio oan Aregio oan Aregio             
Secretari d’Empresa i 
Competitivitat,  
Generalitat de Catalunya.  
    
    
9999::::33330000    hhhh    
La transformació digital en el cicle La transformació digital en el cicle La transformació digital en el cicle La transformació digital en el cicle 
de l’energiade l’energiade l’energiade l’energia    
    
SrSrSrSr....    Norberto Santiago Norberto Santiago Norberto Santiago Norberto Santiago     
Conseller Delegat,  
ZIV. 
 
11110000:00:00:00:00    hhhh    
Productes digitals per a la gestió Productes digitals per a la gestió Productes digitals per a la gestió Productes digitals per a la gestió 
energètica dels edificisenergètica dels edificisenergètica dels edificisenergètica dels edificis. . . .     
Exemples d’empreses Exemples d’empreses Exemples d’empreses Exemples d’empreses retail retail retail retail 
líders en ellíders en ellíders en ellíders en el    sectorsectorsectorsector    
    
SrSrSrSr. . . . Pedro Pérez Gabriel Pedro Pérez Gabriel Pedro Pérez Gabriel Pedro Pérez Gabriel     
Conseller Delegat – CEO,  
INSTRA Ingenieros. 
 
11110000::::30303030    hhhh    
Productes digitals per Productes digitals per Productes digitals per Productes digitals per a la gestió a la gestió a la gestió a la gestió 
energètica a la indúenergètica a la indúenergètica a la indúenergètica a la indústriastriastriastria. . . .     
Exemples d’empreses líder en el Exemples d’empreses líder en el Exemples d’empreses líder en el Exemples d’empreses líder en el 
sectors químic, farmacèutic i sectors químic, farmacèutic i sectors químic, farmacèutic i sectors químic, farmacèutic i 
alimentarialimentarialimentarialimentari            
    
Sr. Sr. Sr. Sr. Josep Maria PiguillemJosep Maria PiguillemJosep Maria PiguillemJosep Maria Piguillem    
Director de Projectes,  
EFIENER Enginyeria. 
  
    
11111111::::00000000    hhhh    
ColColColCol·lo·lo·lo·loquiquiquiqui    
    
    
11:11:11:11:11115555    hhhh    
Pausa Pausa Pausa Pausa cafècafècafècafè    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
11111111::::44445555    hhhh    
Productes digitals per a la gestió Productes digitals per a la gestió Productes digitals per a la gestió Productes digitals per a la gestió 
energètica al transportenergètica al transportenergètica al transportenergètica al transport    
    
Sr. Sr. Sr. Sr. Joan PalliséJoan PalliséJoan PalliséJoan Pallisé    
Director de Producte de Vehicle 
Elèctric,  
CIRCUTOR. 
  
11112222::::11115555    hhhh    
L’experL’experL’experL’experiència de Gas Natural iència de Gas Natural iència de Gas Natural iència de Gas Natural 
Fenosa en la digitalització de Fenosa en la digitalització de Fenosa en la digitalització de Fenosa en la digitalització de 
l’energial’energial’energial’energia    
    
SrSrSrSraaaa. . . . Mónica PuenteMónica PuenteMónica PuenteMónica Puente    
Directora d’Innovació 
Tecnològica,  
Gas Natural Fenosa.  
    
12:12:12:12:44445 h5 h5 h5 h    
La digitalització de la societatLa digitalització de la societatLa digitalització de la societatLa digitalització de la societat    
    
Sr. Sr. Sr. Sr. Antoni GarrellAntoni GarrellAntoni GarrellAntoni Garrell    
Director general,  
Fundació ESDI.  
 
 
13:113:113:113:15555    hhhh    
ColColColCol·l·l·l·loqoqoqoquiuiuiui    
    
    
11113333::::33330 h0 h0 h0 h    
SesSesSesSesssssió de clió de clió de clió de cloendaoendaoendaoenda    
    
SrSrSrSr. Martí Solà. Martí Solà. Martí Solà. Martí Solà    
Director general,  
Fundació Gas Natural Fenosa. 
    
Sr. Sr. Sr. Sr. Pere PalacínPere PalacínPere PalacínPere Palacín    
Director general d’Energia, Mines 
i Seguretat Industrial,  
Conselleria d’Empresa i 
Coneixement,  
Generalitat de Catalunya.   
 
    
11114444::::00000000    hhhh    
Fi del Fi del Fi del Fi del seminariseminariseminariseminari    
    


