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El CETIB celebra la jornada ‘La il·luminació exterior 
amb LED i l’eficiència energètica’

L’espai Francesca Bonne·
maison va acollir el passat 
26 d’abril la jornada tèc·
nica ‘La il·luminació exte·
rior amb LED i l’eficiència 
energètica. Primeres ex·
periències, primeres con·
clusions’, que s’emmarca 
dintre de l’Any de l’Enllu·
menat Eficient del CETIB.

Membres de la 
primera taula, 
moderada per 
Joaquim Adell, 
i dedicada 
a usuaris i 
prescriptors.

Joan Ribó, degà 
del CETIB, i 
Mercè Rius, 
diputada 
adjunta de 
l’àrea de Medi 
Ambient i Canvi 
Climàtic de 
la Diputació 
de Barcelona, 
van ser els 
encarregats de 
presentar la 
jornada.

Coorganitzada pel CETIB i 
l’Àrea de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona, 
a la jornada tècnica hi van 
assistir més de 200 perso-
nes que van poder gaudir 
d’un acte en el qual es van 
conèixer els beneficis de la 
il·luminació exterior amb 
tecnologia LED.

Mercè Rius, diputada 
adjunta de l’Àrea de Medi 
Ambient i Canvi Climàtic de 
la Diputació de Barcelona, 
juntament amb Joan Ribó, 
degà del Col·legi, van ser els 
encarregats de presentar la 

jornada organitzada en tres 
taules.

La primera taula, dedi-
cada als prescriptors i usu-
aris, la va moderar Joaquim 
Adell, membre de l’Àrea 
d’Energia del CETIB, i va in-
cloure les ponències de José 
Maria Berengueres, engi-
nyer industrial responsable 
de l’enllumenat públic de 
l’Ajuntament de Barcelona, 
i Tomás Ferré, enginyer tèc-

nic industrial responsable 
del servei d’electricitat mu-
nicipal de Lleida.

Ambdós van coincidir en 
l’estalvi energètic que supo-
sa la il·luminació amb LED, 
ja que són totalment regu-
lables i permeten reduir els 
nivells d’il·luminació quan 
es considera convenient.

La jornada va continuar 
amb el següent bloc, que es 
va centrar en els prescrip-
tors i fabricants. En aquest 
cas, l’encarregat de moderar 
va ser Josep Manel Esteban, 
tècnic de la Gerència dels 
Serveis de Medi Ambient de 
la Diputació de Barcelona i 
membre de l’Àrea d’Energia 
del CETIB.

Aquesta va ser la taula 
més nombrosa; Alfred Sa, 
director de Nur Lighting, 
va tenir el primer torn de 
paraula i va presentar di-
ferents experiències d’il·-
luminació amb tecnologia 

En l’Any de l’Enllumenat Eficient hi col·laboren institucions líder del sector:
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La segona taula, 
moderada per 
Josep Manuel 
Esteban, es va 
centrar en la 
tecnologia LED 
des de l’òptica de 
fabricants.

 

Membres de la 
tercera taula, 
moderada 
per Andreu 
Martínez, i 
dedicada a 
prescriptors i 
fabricants.

Més de 200 persones van 
poder gaudir d’un acte en 
el qual es van conèixer els 
beneficis de la il·luminació 
exterior amb tecnologia LED.

INfORmACIÓ PROfESSIONAL

LED als municipis de Ponte-
vedra i Falset. Jordi Tort va 
representar el municipi de 
l’Estany, el primer de Cata-
lunya en canviar tot l’enllu-
menat a LED, i va remarcar 
la disminució de la factura 
energètica. A la taula també 
van estar presents represen-
tats de diverses empreses, 
com Angel Serra d’Indal, 
Benigno Garcia d’Osram, 
Francesc Cavaller de l’em-
presa Carandini i Román 
Francesc d’E-Controls. Tots 
van parlar des de l’òptica de 

fabricants, i van tractar te-
mes com la importància del 
compliment de la normativa 
existent o les innovacions 
tecnològiques en el sector.

La darrera taula, dedi-
cada també als prescriptors 
i fabricants, la va moderar 
Andreu Martínez, membre 
de l’Àrea d’Energia del CE-
TIB, i es va basar en les pre-
sentacions de José Quián de 
JG Ingenieros, Josep María 
Gaudes del Parc d’Atracci-
ons Tibidabo, Oscar Ordoyo 
de Philips, Jordi Morgou 

d’Iguzzini i Francesc Juncà 
d’ImesAPI. En aquesta taula 
cada un dels ponents va pre-
sentar els projectes més im-
portants realitzats amb tec-
nologia LED, com el cas del 
Parc d’Atraccions Tibidabo 
que marca els recorreguts 
dels vianants amb aplicaci-
ons LED. Tots els blocs van 
concloure amb els respec-
tius col·loquis on els assis-
tents van poder participar.

La jornada va acabar 
amb unes conclusions ben 
clares sobre la il·luminació 
exterior amb LED, com que 
3000 K és la temperatura 
de color adient per aplicar 
en l’àmbit municipal o que 
la regulació lineal del LED 
és segurament la seva qua-
litat més interessant des de 
la perspectiva de la maxi-
mització de l’eficiència ener-
gètica. Malgrat tot, es va 
coincidir que són necessaris 
més estudis sobre la possible 
afectació al medi ambient de 
la tecnologia LED.

Andreu Martínez va ser 
l’encarregat de donar punt 
i final a la jornada, que va 
finalitzar amb un gran èxit 
de convocatòria. n


