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Presentació de Cambra de Barcelona i la bona 

practica sobre eficiència energètica a PIMES 

catalanes gràcies a les TIC dins de l’Smart City 

Congress 

 
    

 La Fira de Barcelona va acollir, del 18 al 21 de novembre, un congrés dedicat a les 

Smart Cities. 

 La Cambra va participar en un pitching event per presentar les seves línies d’interès 

dins els projectes europeus de la Comissió Europea. 

 La presentació va permetre fer difusió de la implementació de la bona pràctica sueca 

“EBlomladan” a Barcelona amb el nom “EnergeTICat”, per avaluar l’ús de les TIC a 

les PIMES catalanes per optimitzar l’estalvi energètic. 

 

 

Barcelona, 19 de novembre de 2014.- 

 

La Cambra de Comerç de Barcelona ha participat en una esdeveniment organitzat per la 

Universitat de Lund (Suècia) dins de l’Smart City Congress, dedicat a la presentació de 

línies i projectes d’interès per a convocatòries dins el marc de la Comissió Europea. La 

trobada va comptar amb la participació d’importants entitats nòrdiques amb 

experiència en participar en aquest tipus de propostes. 

 

Dins de la presentació de Cambra, a més, es va presentar el Pla per a la implementació a 

Barcelona de la plataforma “EnergeTICat” , basat en la bona pràctica portada a terme a 

Malmö (Suècia)  sota el nom “EBlomladan”, que té com a objectiu avaluar l’ús de les TIC 

a les PIMES catalanes per optimitzar l’estalvi energètic . Aquest cas forma part del 

projecte GREEN IT, del qual la Cambra participa com a soci. 

 

El Green IT i la reducció d’emissions de CO2 amb vistes al 2020  

 

El projecte Green IT ha treballat des del 2012 per a la creació d’un marc d’experiències i 

bones pràctiques en la reducció del consum energètic i les emissions de CO2 vinculades 

a les TIC. A més, ha impulsat polítiques per estimular una economia TIC verda, 

assessorant diverses empreses sobre com implementar aquestes polítiques.  
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Reptes i solucions a través del networking 

 

La jornada es va tancar amb un networking event amb el que les diferents entitats 

participants en l’esdeveniment, després d’haver exposat els seus reptes futurs i línies 

d’interès, es van posar en contacte per tal de conèixer possibles sinergies que 

afavorissin la formació de consorcis,  per  presentar noves propostes dins el marc dels 

programes col·laboratius de la comissió europea.  

 

A l’activitat també hi van participar PIMEs, entitats públiques i centres de recerca, que 

van aportar solucions als reptes proposats, amb l’objectiu de generar possibles 

oportunitats de futur. 

 
  

  http://premsa.cambrabcn.org 


