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Dirigida especialment a enginyers,
empreses, industrials i institucions d’energia,
és la major trobada en l’àmbit mundial sobre
aquest tema i les tecnologies associades, i
compta amb la participació dels millors experts
en tots els camps per establir un camí clar i
òptim en eficiència energètica i sostenibilitat
empresarial.

(EUA). El WEEC, organitzat per l’Association of Energy Engineers
(AEE). És la major conferència energètica i exposició tecnològica
celebrada als EUA específicament per a enginyers, empreses,
industrials i institucions d’energia, i reuneix els millors experts
en tots els àmbits del camp per ajudar-los a establir un camí
clar i òptim per a l’eficiència energètica, l’optimització de les
instal lacions i la sostenibilitat. Aquest any hi han assistit més
de 3.000 congressistes, que van deixar patent que l’enginyeria
energètica és un dels sectors amb més empenta i futur dins el
món de l’enginyeria, i que el consum energètic és una preocupació
global que el converteix en la raó de ser de serveis i de projectes,
i en un objectiu nacional, personal i/o empresarial.
L’AEE (www.aeecenter.org), fundada el 1977, és una societat
professional sense ànim de lucre de més de 18.000 membres en
un centenar de països. La seva missió és “promoure els interessos
científics i educatius dels implicats en la indústria energètica, i
fomentar l’acció pel desenvolupament sostenible”. El 2012 va
crear el capítol espanyol (www.aeespain.org), que ha introduït
tant els objectius de l’associació com les diferents certificacions
professionals pròpies.
•

Un programa non-stop
Tot i que la conferència tècnica no s’inicià formalment fins
dimecres, les activitats del WEEC es perllongaren durant tota la
setmana. Durant els primers dos dies es van fer diferents actes
de networking entre capítols i actes institucionals de l’associació,
que permeten tenir una visió de la transcendència de l’eficiència i
gestió energètica a la resta del món -sovint diferent de la nostra-,
com la importància del gestor energètic en els diferents països.
El dimarts començà l’activitat de l’associació amb la reunió del
comitè executiu i el Chapter Leadership Meeting. Allà s’exposà la
memòria anual dels capítols i l’AEE anuncià notícies com el nou
web, webinars, donacions, subvencions que els afecten, i com es
premiem els millors. El capítol espanyol va rebre dues distincions
al millor web i a la millor jornada tècnica realitzada durant els
últims 12 mesos. A més, aprofitant el congrés, el mateix dimarts
al matí es va realitzar el primer International Instructors Meeting
Breakfast, on diferents professors d’arreu van posar en comú
eines per a millorar la docència en els seminaris de l’AEE.
A la tarda es va dur a terme l’entrega dels Regional Awards.
Espanya està inclosa a la regió de Western Europe, i aquest any dos
premis van recaure sobre Catalunya. L’Institut Català de l’Energia
va rebre el premi a la Millor Institució Energètica, i l’enginyer
gironí Marc Masó, de Proisotec Energia, va rebre el d’Enginyer
Energètic Innovador de l’Any per destacar en l’aplicació pràctiques
innovadores, principis i procediments d’enginyeria energètica en
diferents projectes d’edificis d’alta eficiència energètica.
Entrant en matèria: el congrés tècnic
El dimecres fou el dia d’inici del congrés tècnic amb el discurs de
benvinguda del president de l’AEE i dues ponències magistrals
del President de Georgia Power i del CEO de la corporació de
l’Aeroport d’Atlanta, per acabar amb una distesa conversació amb
el 43è president dels Estats Units, George W. Bush.
Després es va donar el tret de sortida a les diferents ponències
tècniques. El WEEC cada any conté 11 itineraris simultanis, des
d’Edificis d’alta eficiència fins a Tendències emergents energètiques,
passant per Serveis energètics, Energies renovables o Big data.
Cadascun d’aquests itineraris té 4 sessions durant els 3 dies
de congrés, amb un mínim de 16 ponències. Els de més interès
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Més i més eficients
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passat mes de setembre es va celebrar la 40a edició del
ElWorld
Energy Enginering Congress (WEEC) a la ciutat d’Atlanta

(>>>)

Les sessions del WEEC, van tornar
a demostrar l’alça en el sector de
l’eficiència energètica de temàtiques com el commissiong, que
pren cada cop més importància en
l’execució d’edificis per assegurar
la qualitat i el compliment dels
requeriments del promotor. Juntament amb les solucions tècniques
per als nous edificis NZEB, van
demostrar que el futur passa per
edificis de baix consum energètic.
Moltes sessions van posar l’èmfasi
en tècniques per impulsar un lideratge empresarial que afavorís les
polítiques energètiques, o en com
motivar els treballadors perquè
recolzin l’estalvi energètic. Tot
això unit a les ponències sobre la
implantació de sistemes de gestió
energètica ISO 50.001 al món,
mostra la importància de les polítiques energètiques a les empreses.
El Big data és una de les novetats
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Les sessions reflectiren l’alça en el
sector de l’eficiència energètica de temàtiques
com el commissiong, cada cop més important en
l’execució d’edificis per assegurar la qualitat i
el compliment dels requeriments del promotor.
Juntament amb les solucions tècniques per als
nous edificis NZEB, van demostrar que el futur
passa per edificis de baix consum energètic.

Aquest any dos premis van recaure sobre Catalunya. L’Institut
Català de l’Energia va rebre el premi a la Millor Institució
Energètica, i l’enginyer gironí Marc Masó, de Proisotec Energia,
va rebre el reconeixement a l’Enginyer Energètic Innovador de
l’Any per destacar en l’aplicació pràctiques innovadores,
(>>>)

tecnològiques més apassionants
d’avui en molts sectors. Pel que
fa al seu impacte en el camp de
l’energia, és incipient, però ja ha
començat el procés d’introducció
en la gestió de l’energia com es demostra en les diverses ponències,
on es barreja amb temes de ciber
seguretat, anàlisis, o visualització
de les dades.
Capdavanters en renovables
Moltes exposicions demostren la
maduresa del mercat de l’eficiència energètica als Estats Units per
sobre del nostre: escoltar com es
parla sobre Benchmarking, ESE’s
o Mesura i Verificació d’Estalvis,
et fa adonar que van un pas per
davant, mentre en altres com per
exemple les energies renovables,
l’estat de l’art i les aplicacions
d’aquí son més avançades que les
presentades al congrés.

arriben a les 30 ponències, com els
dedicats a la Gestió energètica a les
institucions governamentals, la Gestió
energètica industrial o la Cimera de
gestors energètics.
Les sessions reflectiren l’alça en el
sector de l’eficiència energètica de
temàtiques com el commissiong, servei
que pren cada cop mes importància
en l’execució d’edificis per assegurar
la qualitat i el compliment dels
requeriments del promotor. Juntament
amb les solucions tècniques per als
nous edificis NZEB, van demostrar
que el futur passa per edificis de baix
consum energètic.
Una de les sessions tècniques amb
més èxit va ser estrenada a la passada
edició del WEEC: More Horror Stories
from the Field, on diferents enginyers
expliquen troballes inexplicables i
surrealistes en diferents projectes així
com propostes que han fracassat i com
s’han solucionat.
El protagonisme dels enginyers
Les nits també estan incloses en el
programa del WEEC. Si dimarts és la de
l’homenatge als enginyers amb el sopar
Legends of Energy, la de dimecres ho és
pel sopar de Gala de l’AEE i l’entrega de
premis internacionals.
Durant els dos primers dies de congrés,
a part de les ponències té lloc l’Expo,

una secció transversal dels principals
expositors de la indústria presenten
els seus productes i serveis en una fira
dinàmica i interactiva juntament amb
workshops de tecnologia i aplicació.
També durant tota la setmana es pot
assistir a més de 15 seminaris diferents
on formar-se i obtenir les certificacions
professionals de l’AEE.
Més que un congrés tècnic
L’última tarda-nit està dedicada als
delegats internacionals, cada any més
nombrosos, amb l’International Meeting
on s’explica l’evolució de l’AEE fora
dels USA. Acabà en l’acte més lúdic de
la setmana: el sopar internacional, on
el networking entre diferents països i
cultures pren rellevància.
Finalment, el divendres es van succeir
les últimes ponències dels diferents
itineraris i el congrés va tancar amb
una sessió plenària on l’astronauta,
explorador, físic i inventor Scott
Parazunsky, va exposar com innovar
en situacions extremes.
En resum, el WEEC és més que un
congrés tècnic del món de l’eficiència
i gestió energètica. Dins del marc del
congrés es troben actes d’intercanvi,
d’associació, de formació, lúdics...,
que fan que sigui una experiència
recomanable tant professionalment
com personal. mMarc Masó
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