Barcelona, Maig del 2017

Benvolguts socis
Com a continuació de la iniciativa de posada en marxa del Grup de Treball de Gestió Energètica, hem
pogut preparar una enquesta millorada que us adjuntem:
https://docs.google.com/forms/d/1m7xdmXQtVn9V0b_PXnyY0eVjEbojzeNnsJgMBbQHeYc/edit?usp=shari
ng
S’han recollit en aquesta enquesta millorada els comentaris, suggeriments i aportacions que entre
tots els participants del Grup de Treball, ens vàreu fer arribar l’any passat. Dalt trobareu el link que us
permetrà obrir l’enquesta, que es tracta d’un senzill qüestionari que podreu respondre i enviar a través de
google drive, disponible per tots els socis, tant els que ja vàreu participar amb les vostres dades de l’any
2015 i ara puguin afegir les dades de l’any 2016, com els que participeu ara introduint les dades del 2015 i/o
2016, així com de tots els edificis que gestioneu, doncs permet incorporar més d’un centre per usuari.
Recordeu que el propòsit és que aquesta enquesta millorada ens permeti recollir dades amb la
màxima participació dels professionals del sector, i així disposar i compartir una bona base de dades que
sigui d’utilitat per fer benchmarking, o simplement que cadascú pugui trobar dades de referència que
siguin de la seva utilitat per millorar o adequar patrons de gestió.
Esperem poder compartir amb els participants l’èxit en aquest propòsit i obtenir-ne un bon nombre
de resultats de les enquestes.
El termini de recepció de les enquestes serà fins al dia 30 de juny del 2017.Tanmateix, us informem
que, per tal de poder analitzar els resultats, estem organitzant una nova sessió de workshop el segons
semestre de l’any (us mantindrem informats de la data del workshop) on presentar els resultats de
l’enquesta, sessió que serà oberta només per aquells que hagin participat facilitant les seves dades.
L’interès d’aquesta sessió serà la de debatre els resultats, així de com compartir reflexions i conclusions
finals. Els resum d’aquest workshop serà publicat a la web d’AGEM per a tots els socis.
Reiterem el nostre agraïment a la vostra inestimable col·laboració en aquesta iniciativa.
Per a qualsevol consulta, no dubteu en contactar amb l’Associació.
Salutacions cordials.
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