
 
 

 

  
 

Nota de premsa 
 

Esportcat i l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya 

reforcen l’aliança per a la millora ambiental i energètica dels 

equipaments esportius de Catalunya  

  

 

• L’acord entre les dues parts busca que el disseny i la gestió energètica de les 

instal·lacions esportives contribueixin als Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) 2030  

  

  

Barcelona, 18 d’octubre del 2022.- La secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, 

Anna Caula i el director del Consell Català de l’Esport, Aleix Villatoro, han fet avui una 

visita institucional a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), situat a Sant 

Adrià de Besòs, durant la qual Esportcat i l’IREC han refermat l’aliança de treballar 

conjuntament per a la millora ambiental i energètica dels equipaments esportius de 

Catalunya. 

   

Durant la visita, Anna Caula i Aleix Villatoro, han estat rebuts per Joan Ramon Morante, 

director de l’IREC, i Jaume Salom, cap del grup de recerca d'Energia Tèrmica i Edificació 

del mateix organisme, que li han explicat els projectes en que treballa el centre de 

recerca, li han fet una demostració dels equips de monitorització i li han mostrat els 

laboratoris, dedicats a provar i validar solucions intel·ligents en entorns reals. 

 

La trobada ha servit perquè tant la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, 

com el director del Consell Català de l’Esport, com l’IREC, hagin manifestat la voluntat 

d’ampliar el treball conjunt iniciat entre les dues parts el 2015 amb un nou marc 

col·laboratiu, en el marc del contracte-programa subscrit entre el Govern de la 

Generalitat de Catalunya, l’Institut Català d’Energia i la Fundació IREC per al període 

2020-2022. 

 

L’objectiu d’aquesta aliança renovada és dur a terme la investigació en aspectes 

energètics dels equipaments esportius de Catalunya per tal què les instal·lacions 

esportives contribueixin als objectius establerts en l’Agenda 2030 a Catalunya. En virtut 

de l’acord, Esportcat encarregarà tasques estratègiques a l’IREC per consolidar els 

projectes d’investigació desenvolupats entre les parts en els últims anys en matèria 

energètica. 

 

En concret, l’objectiu és establir un règim de col·laboració entre Esportcat i l’IREC pel 

desenvolupament d’un projecte de recerca i transferència tecnològica per a la definició 

dels paràmetres de confort de les persones i de qualitat de l’aire dels espais esportius 

en recintes tancats per fomentar que el disseny i la gestió energètica de les instal·lacions 

esportives contribueixin als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 2030. 

 

Durant el període 2015-2019, mitjançant un conveni marc de col·laboració, ambdues 

parts ja van dur a terme projectes d’investigació en aspectes energètics per assolir 

equipaments esportius de consum d’energia gairebé nul – nZEB i avaluació de la 

qualitat ambiental interior.   
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