
 
 

 

Hola, molt bon dia  

En nom del Consell de Cambres de Catalunya és una satisfacció introduir 

aquests cicle de jornades quines temàtiques, lligades a la sostenibilitat i a 

l’eficiència energètica, són objectius principals de la Comissió d’Energia 

Circular, Indústria i Competitivitat del dit Consell i que, en conjunt amb les 

Cambres de Manresa, Valls i Tortosa, lidera la Cambra que m’honro a 

presidir.  

En primer lloc, voldria agrair al Clúster d’Energia Eficient de Catalunya, al 

Clúster de Bioenergia de Catalunya i al Clúster d’Energia Solar (Solartys) la 

seva contribució en l’organització d’aquestes Jornades i agrair als diferents 

estaments de la Generalitat de Catalunya, en especial a l’ICAEN i a ACCIÓ, 

de seva participació i promoció.  

En una recent reunió organitzada pel CGCC sobre Energia, en la qual hi van 

participar destacades empreses del sector, vàrem remarcar que “O ens fem 

sostenibles o desapareixem”, però a la vegada es va destacar que, malgrat 

aquest convenciment, avui dia tant la societat com les administracions, en 

general, no estan actuant en coherència amb l’emergència climàtica.  En 

aquest sentit, vàrem convenir que cal que tots remem en el mateix sentit i 

que tots som govern, oposició, forces socials, patronals, institucions, 

cambres, sindicats, etc. Només així podrem estructurar eficientment un  

projecte energètic de país. 

Destacar també que la Sra. Mireia Cañellas, Responsable de 

Desenvolupament Sostenible del Departament de Territori i Sostenibilitat, en 

una reunió sobre Economia Circular organitzada també pel CGCC va 

informar-nos que la millora del benestar de la ciutadania, cap a una societat 

justa, inclusiva i pròspera és el que persegueix l’European Green Deal, que 

vol donar suport a la indústria per innovar i per convertir-se en líders 

mundials en l’economia verda. 

I, entrant en el terreny de les empreses, no podem oblidar-nos del moment 

que estem vivim. L’emergència climàtica ja hi era, però, en l’escenari Post 

COVID-19 (esperem poder seguir parlant de post), el teixit socioeconòmic al 

qual les Cambres en devem, ha de liderar amb responsabilitat la 



 
 

transformació energètica per un desenvolupament inclusiu i sostenible. 

Davant la crisi sanitària, i els seus efectes en l’economia i en la vida 

ciutadana, les empreses poden i han de fer-se corresponsables per aportar 

solucions, convertint els objectius de sostenibilitat en oportunitats 

d’emprendre activitats empresarials, també econòmicament rendibles. 

L’economia circular, els canvis energètics amb una urgent digitalització de 

processos, poden ajudar i molt en aquest camí.  

I és que, a més, en una recent publicació d’ESADE liderada pel professor 

Àngel Castiñeira, hi consten unes dades molt significatives. Així, per cada 

10 M de $ de despesa governamental en energia fòssil, es creen 27 llocs de 

treball, quantitat que es multiplica per 3 d’invertir-se en tecnologies 

renovables o en projectes d’eficiència energètica.    

També, s’hi troba una informació publicada per The Guardian d’una 

potencial creació d’ocupació verda a Europa d’abordar-se uns determinats 

plans de recuperació sostenible, xifrada en 9 milions de llocs de treball 

anuals.   

Sàpiguen tots Vostès que la voluntat de les Cambres és contribuir, com a 

facilitadores del model de transició energètica entre les empreses, ajudant 

a la transmissió de coneixement, fent d’interlocutors amb l’administració i 

impulsant iniciatives territorials coordinades. 

Com a país, tenim clara la necessitat d’aconseguir la producció d’energies 

renovables de km0 per no dependre de la generació fora de l’àmbit geogràfic 

català.   

Per tant, valorem que el teixit empresarial s’ha d’implicar en la generació i la 

utilització d’energia sostenible, canviant la seva actual mentalitat per tal de 

considerar l’energia sempre dins la seva estratègia, fomentant el concepte 

“gestió de l’energia” i el coneixement de la flexibilitat tot potenciant la figura 

dels agregadors, emprant tecnologies que aportin garanties de 

subministrament en condicions pactades, amb un òptim aprofitament de la 

xarxa actual i aprofitant el baix cost marginal de les renovables. 



 
 

D’aquí l’interès i necessitat d’aquestes jornades que ara iniciem. Són quatre 

sessions telemàtiques, de quin programa estimo que tots Vostès en 

disposen i què ha merescut inscripcions per més d’un miler. En tot cas, 

assenyalar que la primera sessió, la d’avui, abordarem la situació actual i 

futura del model energètic, analitzant els referits reptes i oportunitats 

empresarials, les novetats en regulació i els ajuts.  

En la segona jornada, convocada pel dimarts 15, tractarem l’eficiència 

energètica en el Sector Industrial, per passar a la jornada del dimecres 16 

per abordar el tema de la Bioenergia i, per acabar, amb la quarta jornada, 

del dimarts 22, parlant sobre l’energia solar fotovoltaica.  

En totes les jornades comptem amb panells de ponents, veritables experts 

en les matèries a tractar. Així doncs, avui ens acompanya el Sr. Manel 

Torrent, Director de l’institut Català d’Energia (ICAEN) a qui agraeixo la seva 

voluntat d’estar present en aquestes jornades i qui ens parlarà de l’impuls 

que persegueix donar l’Administració a les energies renovables, així com de 

les estratègies en la reducció dels costos energètics.  

No se li escapa al Sr. Torrent l’alt cost de l’energia que paguen les empreses 

catalanes, sotmeses a la discriminació tarifària de les firmes connectades a 

una xarxa elèctrica inferior als 25 Kv. Aquesta situació desigual afecta 3.200 

pimes catalanes, a les quals els suposa un sobrecost de 300 milions d’euros 

anuals, segons informes de Cecot i del Col·legi d’Enginyers Industrials de 

Catalunya. 

 

També de l’ICAEN, el seu responsable del programa d’eficiència energètica, 

Sr. Morer, ens parlarà del marc general de descarbonització i del programa 

d’ajudes per al sector industrial. 

Prèviament, però, els tres presidents dels clústers coorganitzadors, la Sra. 

Esther Izquierdo, del d’Energia Eficient de Catalunya; el Sr. Raimon Mariné, 

del de Bioenergia de Catalunya; i el Sr. Xavier Pastor, d’Energia Solar, en 

donaran la seva visió actual i futura, així com els reptes i necessitats del 

model energètic. A tots ells els demano que ens expliquin també les realitats 

i l’organització dels clústers què presideixen.  



 
 

Finalment, la Sra. Àurea Rodríguez, Directora de l’Àrea d’innovació d’ACCIÓ 

ens parlarà dels ajusts a la Recerca i al Desenvolupament d’energia neta.  

Les tres jornades restants seran degudament presentades pels presidents 

de les Cambres que, com he dit a l’inici, coordinen també la Comissió 

d’Energia Circular, Indústria i Competitivitat. Així, la Jornada sobre Eficiència 

Energètica en el Sector Industrial serà presentada pel Sr. Josep Maria 

Rovira, President de la Cambra de Valls. El President de la Cambra de 

Tortosa, Sr. Francesc Faiges, presentarà la tercera Jornada, sobre 

Bioenergia. Finalment, serà la Sra. Sílvia Gratacós, Presidenta de la Cambra 

de Manresa qui liderarà la quarta sessió, sobre l’Energia Solar.    

La nostra voluntat, com a representants de la resta de Cambres de 

Catalunya, és estar molt presents en tots els afers que envolten i afecten el 

desenvolupament de l’economia. Som molt conscients que la reactivació 

econòmica que hem de perseguir, l’impuls de l’economia que precisa la 

nostra societat per crear ocupació de qualitat, passa per uns models 

energètics sostenibles en el marc dels objectius UN2030. És hora, més ben 

dit, és imprescindible, que els plans generals es converteixin en accions 

tangibles. Això requereix estructurar projectes sòlids, lligats als objectius 

globals, quina consistència possibiliti, també, ser creditors de fons europeus 

que, destinats a la recuperació econòmica, esperem rebre a Catalunya.  

Aquests ajuts no cauran ni arribaran sense destinacions clarament 

estructurades, econòmicament i socialment rendibles. Tots Vostès saben 

que la creació de riquesa és la baula necessària per poder-la justament 

repartir. D’aquí la necessitat de coordinar la inversió, amb els seus 

necessaris i lògics retorns econòmics, amb una clara aportació a la 

sostenibilitat social. Les Cambres podem i volem ajudar en aquest ampli 

camp d’activitat econòmica, posant a disposició de l’Administració la nostra 

representativitat i obligant-nos a dirigir-la a les finalitats globals anteriorment 

comentades, treballant també en la governança del sistema.    

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
   


