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PUBlIREPORTATgE

L’empresa Boquet va  ex-
posar al CETIB experi-
ències de municipis que, 
amb l’aplicació de noves 
tecnologies, il·luminen la 
via pública de forma efici-
ent i amb menys despesa 
energètica.

Electricitat Boquet és una 
empresa centenària del Ma-
resme (fundada al 1904), 
familiar i catalana, que té 
com a principal objectiu el 
servei, amb dedicació exclu-
siva de la seva estructura 
als diferents estaments pú-
blics que composen la car-
tera de clients. El seu àmbit 
de treball natural és l’enllu-
menat públic i els edificis 
de pública concurrència. 
L’empresa aporta solucions 
als problemes energètic i 
de control d’instal·lacions, 
gràcies al fet que disposa 
d’una infraestructura po-

tent i molt especialitzada 
(actualment té 8 enginyers 
en plantilla).  

El passat dia 14 de maig, 
Gerard Pi, cinquena ge-
neració de Boquet, i el cap 
tècnic de l’empresa, Josep 
Valero, tots dos enginyers 
amb àmplia experiència en 
el sector, varen presentar a 
l’auditori del CETIB soluci-
ons energètiques i millores 
de manteniment pròpies 
per a l’enllumenat públic.  
La jornada va consistir a 
mostrar una sèrie de pràc-
tiques, centrades sobretot 
en els seus resultats ener-
gètics; també hi va ser pre-
sent LedinBox per explicar 
els avantatges del mòdul de 
LED i el Banc de Sabadell 
per exposar les possibilitats 
de finançament en operaci-
ons tecnològiques.   Durant 
la sessió, es van exposar els 
problemes que afecten l’en-

llumenat públic de forma 
quotidiana a causa que en 
les últimes dècades el dis-
seny i la sostenibilitat no 
han anat gaire de la mà: ar-
brat, sobreil·luminació, mal 
ús generalitzat de projectors, 
reguladors de flux no con-
trolats, incursió del món 
LED...; però també es van 
mostrar una sèrie de soluci-
ons pràctiques i els seus re-
sultats: com molt bé van dir 
“mantenir no vol dir que tot 
funcioni o no rebre queixes, 
sinó millorar el que es té de 
forma contínua, amb pro-
postes contínues, eficients, 
positives i rendibles”.  Les 
pràctiques estaven centra-
des al municipi de Mataró, 
amb un resultat espectacu-
lar tant des del punt de vis-
ta tècnic com del retorn de 
la inversió, totalment docu-
mentades i amb amortitza-
ció controlada. Per arribar 
a aquest control, Boquet 
va presentar BoquetGest, 
programari de gestió per 
a enllumenat que englo-
ba: la part que es feia fins 
ara (manteniment, reports, 
inventari...) i les eines de 
control energètic que ens 
permeten regular tant el 
dia a dia com les mesures 
de millora que s’apliquin, 
gràcies sobretot a sistemes 
de telegestió integrats: “no 
és possible gestionar el que 
no es pot mesurar”. n

Solucions energètiques i de manteniment per a 
l’enllumenat públic 

La jornada va 
ser un èxit 
d’assistència, 
amb presència 
majoritària 
de tècnics 
municipals.


