La Cambra de Barcelona, Foment del Treball, Pimec
i les Cambres de Catalunya s’uneixen per impulsar un
manifest per la transició energètica a Catalunya
•

La presentació del manifest tindrà lloc a La Llotja de Mar amb la participació de la
presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca i Aparici, el president
de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, el president de Pimec, Antoni Cañete, i
el president del Consell General de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega.

•

L’acte també acollirà una jornada amb experts i empreses per reflexionar sobre el
repte de la transició energètica i l’assoliment dels objectius de reducció d’emissions.
Entre els ponents destaquen: Pep Canadell, cap d’investigació a CSIRO i Director
Executiu del Global Carbon Project, i Joan Vila, president de la Comissió d’Energia
de PIMEC i CEO de LC Paper.

Us convoquem a l’acte de signatura i presentació del manifest El lideratge de la
transformació energètica a Catalunya, impulsat per la Cambra de Barcelona,
Foment del Treball, Pimec i el Consell General de Cambres de Catalunya.

DIMECRES

24
NOVEMBRE
9:15h – mut

Per primera vegada, el conjunt del teixit empresarial català s’uneix per reclamar de
9:30h – signatura forma unitària polítiques transversals d’emergència climàtica. Concretament, el
document que s’impulsarà fa una crida a transformar el model de producció i
10:00 h- atenció
consum basat en l’aprofitament energètic dels combustibles fòssils en un
mitjans*
model equilibrat i respectuós amb el nostre entorn i recull una sèrie de
demandes a les administracions per assolir la transició energètica a Catalunya.
SALÓ DELS
CÒNSOLS
(La Llotja de Mar,
Passeig Isabel II
S/N, Barcelona)

L’acte se celebrarà a La Llotja de Mar aquest dimecres, 24 de novembre, a les
9:30h, amb la presentació i signatura del manifest per part de la presidenta de la
Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca i Aparici; el president de Pimec,
Antoni Cañete; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; i el
president del Consell General de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega. En
acabar, els representants signants atendran els mitjans de comunicació a peu dret.

Posteriorment, la jornada se desenvoluparà acollint un conjunt de taules rodones
amb experts i empreses on reflexionarem, en clau catalana, sobre tot allò que ja
disposem per fer front al repte de la transició energètica i sobre allò que ens
manca per poder assolir els objectius de reducció d’emissions derivats de
l’escalfament global.
______
*IMPORTANT: Els mitjans de comunicació que vulgueu assistir a la jornada serà
necessari que confirmeu la vostra assistència a: premsa@cambrabcn.cat. A més, està
previst que a les 9:15h els mitjans gràfics pugueu enregistrar imatges de la recepció de
les entitats signants del manifest.
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9:15h | Recepció
Els mitjans gràfics podreu enregistrar imatges de la recepció de les entitats signants del manifest a La Llotja de
Mar.
9:30h | Obertura de la jornada i signatura del manifest | Inici acte
Mònica Roca i Aparici, Presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona.
Antoni Cañete, president de Pimec.
Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball.
Jaume Fàbrega, president del Consell General de Cambres de Catalunya.
En acabar la presentació, es durà a terme la signatura del manifest a la mateixa sala i, posteriorment, els membres signants
atendran a la premsa a peu dret en una sala adjacent.

10:00h | El marc actual: Què tenim?

Javier García Breva, ex director general de l’IDAE i assessor en models energètics.
Cristina Corchero, cap del grup d’Energy Systems Analytics a l’IREC i fundadora de BambooEnergy.
Franc Comino, CEO de Webatt Energy.
Modera: Jordi Vilardell Gómez, periodista especialitzat en crisi climàtica i de biodiversitat.

11:00h | Situació de Catalunya: On som? Cap a on anem?
Joan Vila, president de la Comissió d’Energia de PIMEC i CEO de LC Paper.
11:30h | El nou marc: Què no tenim? Deures
Pep Canadell, cap d’investigació a CSIRO i Director Executiu del Global Carbon Project.
Mar Reguant, professora associada d’Economia a la Northwestern University.
Manuel Sánchez, assessor d’ACER sobre ciberseguretat i ex cap d’equip de xarxes intel·ligents de la
Comissió Europea.
Carmen Gimeno de la Fuente, advocat expert en regulació energètica, Secretaria General de l’Associació
Europea GEODE i sòcia a VERDIA LEGAL.
Modera: Jordi Vilardell Gómez, periodista especialitzat en crisi climàtica i de biodiversitat.

12:30h | Conclusions i cloenda
Pere Alemany, president del Grup de Treball de Transició Energètica de la Cambra de Comerç de Barcelona.
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