
                                                                                                     

                                                                                              
                                                                                    

 
                                                                                                           Badalona, 14 de juny de 2019 

 

 

Benvolgut associat, 

  

Aquest any es va a commemorar, per primera vegada, el Dia Mundial de la Refrigeració, que tindrà lloc el 

proper 26 de juny amb el suport del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. Per a això, 

associacions sectorials i Organismes Professionals de tot el món van a celebrar l'esmentada data, per tal de 

ressaltar la importància que la refrigeració, l'aire condicionat i les bombes de calor tenen en el benestar de 

la societat. 

 

Amb aquest motiu, AEMIFESA col·labora amb les associacions AEFYT (Associació d'Empreses del Fred 

i les seves Tecnologies) i AFEC (Associació de Fabricants d'Equips de Climatització), en l'organització 

l'esmentat dia 26 de juny d'una Jornada commemorativa, que tindrà lloc a el Saló d'Actes de l'Ateneu de 

Madrid. 

 

La Jornada, en la qual es desenvoluparà una ponència magistral sobre la Història del Fred i dues Taules 

Debat que comptaran amb la participació de representants de l'administració i d'entitats relacionades amb la 

climatització i el fred industrial i comercial, congregarà a enginyeries, instal·ladors, fabricants, propietats, 

arquitectes, responsables de gestió i manteniment de béns immobles, projectistes, consultors d'empreses 

instal·ladores, tècnics de manteniment, auditors d'energia, representants del sector hoteler, d'empreses de 

telecomunicacions i de sectors relacionats amb l'hostaleria, supermercats, alimentació , etc. Es té previst 

comptar amb al voltant de 300 participants. 

 

En base a l'anterior, per ser entitat organitzadora de la primera commemoració del Dia Mundial de la 

Refrigeració, podran registrar-se amb un preu reduït de 35 €. 

 

Quedem a l'espera de les seves notícies i estem a la seva disposició per a qualsevol aclariment o informació 

addicional que pogués necessitar. 

 

 

 

Atentament, 

AEMIFESA 
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