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CAP A UN NOU CLÚSTER
El 2017 ha estat molt important per a la nostra entitat. Durant aquest any, s’ha
iniciat el reposicionament estratègic del Clúster a partir de les conclusions que es
deriven del Pla Estratègic 2017-2020 i que donen continuïtat a les accions dutes a
terme anteriorment. La voluntat, en últim terme, és la de ser una organització més
oberta i participativa, que afronta els nous reptes del sector i que té la ferma voluntat de ser útil als socis, al sector de l’energia i a la societat.
El Pla Estratègic s’ha elaborat mitjançant un procés participatiu en el qual s’han incorporat les aportacions del socis i que ha conclòs amb un canvi tant en els estatuts
com en la denominació de l’entitat. Així, durant l’Assemblea General, els socis del
CEEC van aprovar, unànimement, el canvi de nom de l’associació amb la intenció de
reflectir el paradigma actual de l’àmbit de l’energia al nostre país.
El procés de reposicionament ha de permetre que l’organització representi de forma més fidel la realitat del sector i l’abast d’un Clúster que creix dia rere dia. La
reorientació ha incrementat el nombre d’associats, però també l’espectre d’activitats relacionades amb la gestió eficient d’energia que realitzen les més de 130
empreses agrupades.
Aquest canvi, alhora, vol donar resposta als reptes plantejats per la transició energètica més enllà de l’eficiència mateixa. Reptes com la promoció de l’ús de les renovables i el vehicle elèctric en el marc d’un model energètic descentralitzat i democràtic que situa el consumidor al centre de totes les polítiques.
Aquesta transició també s’impulsa des de la Comissió Europea mitjançant l’anomenat winter package, que fixa uns objectius molt ambiciosos de cara al 2030. Però les
fites establertes només podran ser assolides amb el concurs coordinat de totes les
tecnologies a l’abast i amb el compromís actiu de tots els agents implicats: ciutadania, administracions, institucions acadèmiques i empreses.
El CEEC també vol ser un element actiu en aquesta transició i, per aquest motiu,
ha estructurat sis línies estratègiques clau que aborden els principals àmbits de
treball en els quals vol operar:

1. La digitalització de l’energia
2. L’autoconsum i les energies renovables
3. La mobilitat sostenible
4. Les xarxes Intel·ligents
5. L’eficiència a la indústria
6. L’edificació eficient
Aquesta nova definició de les àrees estratègiques permet identificar més clarament
els projectes i agents que cal engegar i implicar. En definitiva, doncs, incrementar
l’eficiència en la gestió de la nostra organització.
Vull destacar que aquest 2017 s’ha incrementat el nombre d’activitats desenvolupades respecte del 2016, un any que ja va ser molt intens. En aquests darrers dotze
mesos hem treballat per assolir els següents objectius:
•
•
•
•

Reforçar el sector i aconseguir projecció exterior.
Incrementar la competitivitat i les oportunitats de negoci de les empreses associades.
Promoure la innovació i l’aplicació posterior en el mercat.
Ser un referent i representar els interessos del sector davant de les administracions
públiques, organismes o altres corporacions.
• Unificar una posició del sector per potenciar-ne el paper en el conjunt de la societat.
• Afavorir la formació de professionals del sector de l’eficiència energètica.
Abans d’acabar, vull donar les gràcies a tots els associats del Clúster per l’activa
participació en les diferents activitats que s’impulsen en el dia a dia. Aquesta contribució, interès i dedicació ens animem a seguir treballant amb el mateix esforç per
millorar any rere any.
I, per últim, voldria recordar que el 2018 celebrarem el desè aniversari de l’entitat.
Esperem que sigui un any tan ple d’èxits com ho ha estat aquest últim. Desitjo retrobar-vos-hi a tots per celebrar-ho.

PRESIDENT
Xavier Farriols
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108 EMPRESES
5 CENTRES
DE RECERCA
I TECNOLÒGICS
5 ASSOCIACIONS
5 ENTITATS
PÚBLIQUES I
INSTITUCIONS
3 INSTITUCIONS
FINANCERES

QUI SOM?
El CEEC es constitueix com a agrupació empresarial
sense ànim de lucre que agrupa més de 130 socis que
desenvolupen activitats i iniciatives relacionades amb
l’energia eficient en els sectors de les edificacions, la
mobilitat, els serveis públics, la indústria i la formació.
L’entitat, que té l’objectiu d’esdevenir un referent en el
camp de l’eficiència i la sostenibilitat, ha aconseguit rellevància dins del sector de l’energia i ha esdevingut un
dels clústers més potents de Catalunya.

DES DE 2008
El CEEC treballa per promoure el sector de l’energia
eficient a través de jornades, projectes i serveis per als
associats.
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LA MISSIÓ DEL CEEC
La finalitat de Clúster és promoure la competitivitat dels
membres associats potenciant la col·laboració entre
empreses i altres agents per oferir solucions de mercat
integrades i innovadores en energia eficient. Les propostes sorgides d’aquestes sinergies s’obtenen unint
productes i serveis de la cadena de valor que plantegin
paquets que englobin productes, instal·lacions, manteniment i gestió.
La missió del CEEC és apropar els integrants a uns objectius comuns per incrementar el valor del seu producte o servei d’acord amb l’energia eficient i l’aprofitament
de les oportunitats de negoci existents a l’entorn.
La missió que es marca el CEEC és: ser un REFERENT
en matèria d’energia eficient per a les empreses i entitats del mercat.

130 SOCIS

OBJECTIUS
GENERAR NEGOCI
Crear demanda i
GENERAR NEGOCI per
als socis en base a les
oportunitats existents al
mercat tant a curt com a
llarg termini.
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ENS DE REFERÈNCIA
Actuar de manera dinàmica
com a ENS DE REFERÈNCIA
per donar resposta a
l’actualitat de l’energia
eficient posant en valor
el parer els experts del
clúster en les diferents
temàtiques.

PROJECTES
COL·LABORATIUS
Afavorir un entorn que
impulsi la generació
de PROJECTES
COL·LABORATIUS oberts
al mercat nacional i
internacional.

SENSIBILITZAR
En el sentit més ampli,
en matèria d’energia
eficient, per posar-la de
relleu entre els diferents
stakeholders (públics
d’interès).

INTERLOCUTOR
PREFERENT
Actuar com a
INTERLOCUTOR
PREFERENT davant de les
administracions i altres
organismes, així com
donar suport per canviar o
adaptar el marc legislatiu
actual en matèria
d’energia eficient.

Administració
Instal·ladora
Associació		TIC
Altres
Certificadora
Comercialitzadora
Mantenidora
Distribuïdora
Centre de recerca
Fabricant
Centre tecnològic
Enginyeria
Gabinet jurídic
ESE
Finançament
Consultora
Formació
Constructora
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
COMITÈ EXECUTIU

EQUIP DE GESTIÓ

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

ASSEMBLEA D’ASSOCIATS

PRESIDENT
Xavier Farriols

VICEPRESIDENT
Alejandro Valdovinos

SECRETARI
Joaquim Daura

TRESORER
Albert Mitjà Moyano

REPR. ICAEN
Assumpta Farran

GERENT
Francesc Ribera

VOCALS

Carles Albà

Jaume Alcover

COMITÈ
EXECUTIU

Albert Cot

Grisha Domakowski

GESTOR DE
PROJECTES
Jordi García

CEEC
Clúster de l’Energia
Juan Carlos Romero

Manel Santmartí

Patricia Segarra
Samper

Pere Sòria

Isidre Tort

Eficient de Catalunya

RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓ

6 I MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDÈNCIA

EQUIP DE
GESTIÓ
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CADENA DE VALOR
Administracions

Fabricants

Enginyeries

Centres de
recerca

Associacions

Altres

Consultories

Centres
tecnològics

Constructores

Gabinets
jurídics

SOCIS
FUNDADORS
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Comercialitzadores

PLATÍ

Instal·ladores

Finançament

Certificadores

Formació

Mantenidores
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PLATA

EMPRENEDORS

BRONZE

SOCIS PER CONVENI

DURANT EL 2017 S’HAN INCORPORAT AL CEEC ELS SEGÜENTS SOCIS:
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INNOVACIÓ
PROJECTES

PROJECTES INTERNS
El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya
posa a l’abast dels seus socis les eines necessàries per detectar sinergies entre ells i
generar oportunitats de negoci. Des del CEEC,
es faciliten els espais de trobada entre els socis mitjançant sessions de networking i formacions de grups de treball.

PROJECTES TRANSVERSALS
L’execució de mesures d’innovació en energia
eficient aplicades a diferents sectors és possible
gràcies a la relació amb diferents clústers sectorials a Catalunya. Per aquest motiu, es poden
dur a terme projectes amb entitats de tot tipus,
fet que demostra la transversalitat de l’energia
eficient.

PROJECTES INNOVADORS
La innovació és un dels pilars del sector de
l’energia eficien i, conseqüentment, d’aquesta institució. La implementació d’una metodologia de projectes innovadors ha tingut molt
bons resultats i, per tant, se seguiran impulsant iniciatives semblants.

amb el Clúster Vitivinícola de Catalunya (INNOVI).
A partir de dades de consum dels cellers, pretén
desenvolupar un programari de gestió energètica
intel·ligent dels processos a la indústria vitivinícola utilitzant eines de monitoratge i control. La
iniciativa busca convertir-se en l’inici de l’estratègia per a l’evolució del sector cap a la indústria
4.0 i atorgar, alhora, una eina de benchmarking als
cellers per poder comparar-se amb altres emBODEGAS INTELIGENTES 4.0
preses del mateix àmbit. El projecte ha començat
Aquest projecte, on participen diferents socis del durant el 2017 amb una subvenció atorgada pel
clúster, és fruit d’una sèrie de reunions de treball Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.
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PROJECTES DE MERCAT
Es tracta de projectes que demanen els diversos sectors d’activitat econòmica (industrial,
terciari, residencial) per donar solucions a
necessitats de millora del comportament
energètic.

BODEGAS SOSTENIBLES 4.0
Un altra iniciativa fruit de la col·laboració amb
INNOVI que analitza la viabilitat tècnica i econòmica de la implantació híbrida de tecnologies de
generació energètica amb fonts renovables com
la geotèrmia, la solar fotovoltaica o la minieòlica
en el sector del vi i el cava. Tot plegat a través d’un
programari alimentat a partir de dades dels cellers. Aquest projecte també ha començat durant
el 2017 amb una subvenció atorgada pel Ministeri
d’Economia, Indústria i Competitivitat.
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INNOVACIÓ
GRUPS DE TREBALL
GT ESE EN ENLLUMENAT
Aquest grup, liderat per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), va iniciar l’activitat a finals de 2010.
Actualment, continua l’activitat mitjançant la
promoció, des de l’administració, dels mercats
dels models de contracte d’empreses de serveis energètics (ESE).
La iniciativa va treballar en un model de contracte d’externalització dels serveis energètics de les instal·lacions d’enllumenat exterior
orientat, principalment, a ajuntaments i establint com a proposta la contractació de projectes d’ESE. El grup de treball va publicar la Guia
per a Licitació dels Serveis Energètics de l’Enllumenat Públic Municipal (2011) per encàrrec
de l’ICAEN. El manual, vigent avui en dia, recomana una sèrie de criteris per licitar la gestió
de l’enllumenat públic.
Durant el 2017, el grup s’ha reunit per preparar
una nova versió de l’informe sobre licitacions
d’ESE d’enllumenat per a l’ICAEN que amplia
el realitzat el 2016 amb les informacions recollides durant l’any.
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GT POLÍGONS
Conformat durant el 2016, el grup es va enfocar al desenvolupament, comercialització i
implementació de solucions per a l’eficiència
energètica al sector industrial a partir de la
visió que aporta el tractament dels polígons
industrials com un únic ecosistema. S’han
mantingut reunions amb diferents entitats públiques, polígons d’activitat i empreses que podrien estar interessades a col·laborar-hi.
GT NORMATIVA
Es tracta d’una grup de treball constituït durant
el 2017 i obert a tots els socis del CEEC. Coordinat per TÜV Rheinland i el mateix Clúster, vol
promocionar accions conjuntes i de suport a
l’activitat d’altres associacions i entitats afins.
L’objectiu final és definir el posicionament de
l’entitat respecte a temes d’interès, actuar com
a representant davant de tercers (administracions, altres entitats públiques i privades, mitjans de comunicació…), prendre part en activitats de participació institucional juntament o
per delegació dels representants executius del
CEEC i presentar propostes als òrgans de govern seguint el Pla de Comunicació per al 2018.

COMISSIÓ DE L’ENERGIA DEL CLÚSTER
D’ENERGIA EFICIENT DE CATALUNYA I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE FACILITY MANAGEMENT
Aquest any, s’ha establert una comissió entre
l’Associació Catalana de Facility Management
(ACFM) i el CEEC per treballar de forma conjunta en temes d’interès en l’àrea de l’energia.
La comissió treballa en diferents àrees:
• Definició d’un model energètic integral, vinculat al facility management, durant el cicle
de vida d’un immoble o infraestructura
• Comunicació amb els diferents stakeholders:
administració pública, propietats, medi ambient, usuaris, etc.
• Empreses de serveis energètics (ESE): requeriments, marc legal, certificacions, plecs i
models de contractació, vies de finançament
i socis
• Control i seguiment d’estalvis
• El subministrament de l’energia
• Les figures del gestor energètic i el facility
manager: àrees comunes, diferències, formació tècnica, etc.
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INNOVACIÓ
SEMINARIS
SEMINARI SOBRE ECONOMIA CIRCULAR
En aquest seminari es va explicar, mitjançant
exemples del mateix sector, el concepte d’economia circular i l’aplicabilitat de les seves estratègies entre els socis del CEEC. Es van posar
sobre la taula possibles línies de subvenció,
parant especial atenció a la línia d’ajuts que
concedeix l’Agència de Residus de Catalunya.
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SEMINARI SOBRE PROJECTES COL·LABORATIUS I INNOVACIÓ OBERTA
La complexitat i velocitat en la implantació
d’innovacions en el context actual sovint fan
inviable un abordament en solitari per part
de les empreses. Davant d’això, l’única solució possible per tirar-les endavant és el treball
col·laboratiu i els enfocaments d’innovació
oberta. Durant la sessió, es va exposar més detalladament la necessitat d’apostar-hi i com es
relaciona la unió d’esforços amb les activitats
d’innovació interna i externa. També es van
presentar els escenaris d’èxit d’aquest tipus
de col·laboracions i les especificitats de les
relacions entre els diferents membres, posant
especial èmfasi en el tractament dels punts de
conflicte potencials.

S E M IN A RIS
CEEC 2017
CLÚSTER D ’EFICIÈNCIA ENER GÈTICA D E CATALUNYA
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INTERNACIONALITZACIÓ
MISSIONS
SINGAPUR
El CEEC va participar, conjuntament amb 21
clústers catalans més, en una visita de benchmarking a Singapur organitzada per ACCIÓ. Es
van celebrar més d’un centenar de reunions
amb clústers, empreses i representants del
govern de Singapur amb la finalitat de potenciar la internacionalització de les associacions empresarials, l’establiment d’aliances
estratègiques i el foment de la col·laboració
interclúster.
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MÈXIC
Els socis del CEEC van ser presents al 5è Low
Carbon Business Action in Mexico Business
Meeting a la Ciutat de Guanajuato (Mèxic), un
programa finançat per la Comunitat Europea
que cerca oportunitats de negoci relacionades
amb l’energia eficien i la disminució de les
emissions de CO2 entre empreses mexicanes
i de la UE.
Les jornades van constar d’una nodrida agenda de contactes bilaterals. Els assistents van
mantenir dotze reunions amb empreses que
requerien serveis d’energia eficient per millorar els seus processos, instal·lacions o serveis. El resultat de les trobades va ser satisfactori i es va arribar a acords de col·laboració
amb societats mexicanes per al desenvolupament de dos projectes on participen socis del
CEEC.

STUTTGART
El CEEC va participar al 5è European Cluster
Matchmaking Event celebrat a Stuttgart el 21
i 22 de setembre. L’esdeveniment va comptar
amb més de 190 assistents provinents de 170
clústers de fins a 30 països. El certamen tenia
per objectiu fomentar la col·laboració entre
clústers a través del networking i de sessions
de treball conjuntes. Gràcies als contactes
establerts durant aquest esdeveniment, l’entitat pretén desenvolupar projectes europeus
en col·laboració amb altres clústers durant el
2018.
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INTERNACIONALITZACIÓ
MISSIONS INVERSES
EUSKADI MEETS CATALONIA
Conjuntament amb prop de 60 professionals de
clústers d’Euskadi, Navarra i Catalunya, el CEEC
va participar en la quarta edició de l’Intercluster Meeting, organitzat des de les agències per a
l’impuls de la competitivitat (SPRI, SODENA i ACCIÓ), que es va celebrar a Barcelona el 23 i 24 de
novembre. La jornada es va obrir amb la presentació de les polítiques de clústers de Catalunya,
Euskadi i Navarra a càrrec d’Alberto Pezzi, David
Fernández i Luis Goñi, representants respectius
de tots tres territoris.

COL·LABORACIÓ AMB LA CAMBRA DE COMERÇ
ALEMANYA PER A ESPANYA
La Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya, amb la col·laboració del Clúster d’Eficiència
Energètica de Catalunya, va organitzar, el 28 de
novembre de 2017, la II Jornada Hispano-Alemanya sobre Xarxes de Calor i Fred amb Energies Renovables, amb la participació de diferents
empreses teutones i diversos socis del CEEC.
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COL·LABORACIÓ AMB LA CAMBRA DE COMERÇ
D’ÀUSTRIA
Durant el 2017, el CEEC ha entrat en contacte amb la cambra de comerç que representa
els interessos de les empreses austríaques a
l’Estat per desenvolupar activitats conjuntes
que permetin la creació de sinergies entre els
membres del Clúster i les empreses del sector
energètic del país centreeuropeu. La col·laboració està previst que es materialitzi durant l’any
2018 amb l’organització d’una missió inversa
d’empreses d’aquest país a Catalunya i amb la
participació d’empreses del CEEC en algun esdeveniment que s’organitzi a Àustria a l’entorn
de la gestió energètica eficient.

CONVENI AMB EL COLEGIO DE INGENIEROS ESPECIALISTAS DE CÓRDOBA (ARGENTINA)
Aquest any, el CEEC i el CIEC (Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba) han signat un
conveni de col·laboració per fomentar l’energia
eficient, l’ús de les renovables i l’intercanvi de
les oportunitats legislatives i normatives.
Alguns dels acords derivats d’aquest conveni
són: l’associació d’empreses de totes dues institucions per dur a terme projectes conjunts; la
compartició d’informació sobre licitacions i projectes d’interès, i l’elaboració de missions empresarials de visita des d’una o altra entitat.

EL CEEC

ACTIVITATS 2017

PLA ESTRATÈGIC 2017-2020

NIT DE L’EFICIÈNCIA

NETWORKING
SESSIONS
Línia d’activitats del CEEC dirigida a facilitar espais de trobada entre els socis.

SESSIONS DE CARÀCTER EXTERN
En els quals els socis del CEEC
tenen l’oportunitat de presentar
les seves referències i àrees
d’especialitat, tant a nivell de servei
com de producte. Habitualment,
aquestes sessions estan dirigides a
potencials clients o col·laboradors
d’un perfil complementari als de
serveis d’energia eficient. En aquest
tipus de sessions, el CEEC treballa
conjuntament amb alguna entitat
representant del sector objectiu, de
manera que s’asseguri l’assistència
d’empreses de l’àmbit.

48

SESSIONS

>1.000
ASSISTENTS
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SESSIONS DE CARÀCTER INTERN
Obertes únicament a membres actius
del CEEC que busquen potenciar
les sinergies i les oportunitats de
col·laboració entre ells. També
aporta als associats algun tipus de
coneixement relacionat directament
amb l’energia eficient o complementari
als continguts pròpiament tècnics.

15

SESSIONS

>250

ASSISTENTS
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SESSIONS DE CARÀCTER EXTERN

EXTERN

SESSIÓ

DATA

LLOC

V Jornada de canvi estratègic en clústers

14 des. 2017

Barcelona

Seminari: El mercat elèctric espanyol i la transició energética

13 des. 2017

Tarragona

IV Congreso Edificios Energía Casi Nula

12 des. 2017

Mardid

Jornada Hispano-Alemana sobre Xarxes de Calor i Fred amb Energies Renovables

28 nov. 2017

Barcelona

4t Congrés Rubí Brilla: Parlem de mobilitat urbana

24 nov. 2017

Rubí

Sessió tècnica: Estalvi i eficiència energètica en el sector vitivinícola

24 nov. 2017

Vilanova i la Geltrú

Jornada "El vehicle elèctric"

23 nov. 2017

Terrassa

Cicle de debats sobre la transició energètica Transició Energètica: Què esperem?

15 nov. 2017

Barcelona

Expoelectric - El punt de trobada del vehicle elèctric

11 nov. 2017

Barcelona

II Fòrum de Desenvolupament Sostenible i Saludable

11 oct. 2017

Deltebre

Jornada FinTech: finançament d'energia sostenible a través d'Internet a les
comarques de Girona

30 oct. 2017

Girona

Forum Ecoviure: Cap a un món sostenible i solidari

27 oct. 2017

Manresa

Debat tècnic: Ciutats, mobilitat, transports i serveis públics eficients

26 oct. 2017

Barcelona

Jornada “L’autoconsum elèctric al sector agroalimentari a Catalunya”

25 oct. 2017

Barcelona

Fira de l'Autoconsum Elèctric de Vic

19 oct. 2017

Vic

Jornada Interclúster CEEC - CIAC

10 oct. 2017

Martorell

Jornada Eficiència energètica, normativa i tendències

28 set. 2017

Barcelona

IV Jornada Networking Barcelona AEE Spain Chapter

20 jul. 2017

Barcelona

Fòrum intercluster: Solucions d’eficiència energètica i autoconsum per la indústria

5 jul. 2017

Terrassa
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EL CEEC

ACTIVITATS 2017

PLA ESTRATÈGIC 2017-2020

NIT DE L’EFICIÈNCIA

SESSIONS DE CARÀCTER EXTERN

EXTERN

SESSIÓ

DATA

LLOC

Taula rodona: Digitalització de l’energia i edificació eficient

28 juny 2017

Barcelona

Jornada: Més enllà de l'enllumenat funcional: Diàlegs sobre la llum

27 juny 2017

Barcelona

La transició energètica en l'edificació

22 juny 2017

Barcelona

Jornada Tècnica: Posa Llum a l'Eficiència

22 juny 2017

Barcelona

Presentació del Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya.

21 juny 2017

Barcelona

V Nit de l'Eficiència

15 juny 2017

Barcelona

Debat Tècnic: Eficiència energètica en l’edificació i la producció industrial

13 juny 2017

Barcelona

Primer debat sobre Energies Renovables dels Salesians de Sarrià

8 juny 2017

Barcelona

Jornada: Accés a les dades de consum elèctric

26 maig 2017

Barcelona

Presentació Associació Catalana Facility Management

22 maig 2017

Barcelona

Fira Innovate4Climate

22 maig 2017

Barcelona

Conferència: El camí cap a l’Eficiència Energètica

15 maig 2017

Barcelona

Debat Tècnic: Auditories Energètiques: Eina de mesura de l’eficiència energètica

11 maig 2017

Barcelona

Taula rodona: Digitalització de l’energia i edificació eficient

8 maig 2017

Barcelona

Debat Any de l'Eficiència energètic: Eficiència energètica en l’edificació i la
producció industrial.

8 maig 2017

Barcelona

Saló Innova - Taula rodona CEEC: Noves tendències en el món de l’energia

4 maig 2017

La Farga de l'Hospitalet

Fòrum d’Empreses de l'Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE-UPC)

4 maig 2017

Barcelona

Conferència: nZEB – edificis de consum quasi nul. Solucions amb tecnologies de
gas natural

3 maig 2017

Barcelona

Jornada Eurecat: Rehabilitació energètica i els edificis nZEB

27 abr. 2017

Cerdanyola del
Vallès

7è Low Carbon Business Action in Mexico Business Meeting

25 abr. 2017

Chihuahua (Mèxic)
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ACTIVITATS 2017

PLA ESTRATÈGIC 2017-2020

NIT DE L’EFICIÈNCIA

SESSIONS DE CARÀCTER EXTERN

EXTERN

SESSIÓ

DATA

LLOC

Cicle de debats: La transició energètica de Catalunya

20 abr. 2017

Barcelona

Taller: Alternatives en la distribució de mercaderies des de la perspectiva de les
fonts energètiques utilitzades

6 abr. 2017

Barcelona

Sessió Acció CPI en Medi Ambient i Energia

5 abr. 2017

Barcelona

Congrés Advanced Factories: Indústria 4.0

4 abr. 2017

Barcelona

Vallès Circular: Espai de Trobada d'Empreses per aprendre i fer negocis amb
l'economia circular

30 març 2017

Sabadell

Jornada “El camí cap al 50% d’electricitat renovable a Catalunya l’any 2030”

29 març 2017

Barcelona

Inauguració oficial de l’Any de la Gestió Energètica Eficient

28 març 2017

Barcelona

Cicle de debats: La transició energètica a Europa

13 març 2017

Barcelona

22 feb. 2017

Barcelona

Jornada-Taller LEITAT - Oportunitats per a la Innovació: Convocatòries RetosColaboración del MINECO
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PLA ESTRATÈGIC 2017-2020

NIT DE L’EFICIÈNCIA

SESSIONS DE CARÀCTER INTERN

INTERN

SESSIÓ

DATA

LLOC

Reunió de la Comissió: Energia Eficient i Facility Management

15 des. 2017

Barcelona

Assemblea General CEEC

22 nov. 2017

Barcelona

CEEC Business Lunch. "Smart Social City, la ciutat de les oportunitats"

9 nov. 2017

Barcelona

Afterwork Networking CEEC Tardor: Coneix els nous socis del CEEC!

26 oct. 2017

Barcelona

Esmorzar amb la Junta Directiva del CEEC - Tardor

5 oct. 2017

Barcelona

Seminari CEEC - Projectes col·laboratius i innovació oberta: Full de ruta.

20 set. 2017

Barcelona

Reunió Comissió Energia ACFM - CEEC

17 jul. 2017

Barcelona

Reunió COMISSIO ENERGIA ACFM i Workshop d'Eficiència Energètica

26 juny 2017

Barcelona

Assemblea General Ordinària CEEC

2 juny 2017

Barcelona

Seminari CEEC: Economia Circular

30 maig 2017

Barcelona

CEEC Business Lunch. "La Política Energètica Europea: Del Tractat de Roma al
Winter Package"

17 maig 2017

Barcelona

20 ab. 2017

Barcelona

28 març. 2017

Barcelona

Segona sessió de treball per a l'elaboració del Pla Estratègic del CEEC

23 gen. 2017

Barcelona

Primera sessió de treball per a l'elaboració del Pla Estratègic del CEEC

9 gen. 2017

Barcelona

Afterwork Networking Primavera CEEC: Coneix els nous socis del CEEC!
Esmorzar amb la Junta Directiva del CEEC - Primavera
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EL CEEC

ACTIVITATS 2017

PLA ESTRATÈGIC 2017-2020

NIT DE L’EFICIÈNCIA

NETWORKING
PLA DE CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ DE SOCIS
Al llarg del 2017, s’ha impulsat el Pla de Captació
i Fidelització de Socis per a donar a conèixer el
clúster a entitats que puguin tenir interès a associar-se i per enfortir la relació amb els socis
actuals aportant valor a la pertinença al CEEC.
Aquest pla ha permès celebrar nous esdeveniments com els CEEC Business Lunch, els Esmorzars amb la Junta Directiva i les trobades
Afterwork CEEC, on han participat més de 100
assistents.
ESMORZARS AMB LA JUNTA DIRECTIVA
En aquestes sessions, els socis del clúster conviden empreses i altres entitats que puguin estar
interessades a fer una trobada matinal per esmorzar en la qual es facilita el networking amb
la Junta Directiva del CEEC. La reunió també
permet que els convidats coneguin l’activitat de
l’associació i les possibilitats de col·laboració que
els ofereix ser-ne soci a partir de la presentació
d’exemples de projectes i activitats portades a
terme pels membres en el si de la mateixa entitat.
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CEEC BUSINESS LUNCH
Es tracta d’un tipus d’esdeveniment en el qual es
debaten temes d’actualitat i interès per al sector
de l’enerfia eficient i de l’energia en general amb
la presència d’alguna personalitat/empresari rellevant. Aquestes cites, organitzades pel CEEC,
s’organitzen amb periodicitat trimestral. Consten
d’una ponència del convidat i d’un dinar-col·loqui
obert als assistents moderat per un periodista.
Aquest any se n’han celebrat dos:
• La Política Energètica Europea: del Tractat de
Roma al Winter Package, amb Ferran Tarradellas i Espuny, representant de la Comissió Europea a Barcelona, que va abordar el nou marc
regulador que s’impulsa des de la UE.
• Smart Social City, la ciutat de les oportunitats,
amb Nuria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet de
Llobregat i presidenta de la Red Española de
Ciudades Inteligentes, que va parlar del fenomen de les smart cities.

AFTERWORK CEEC
Aquesta activitat semestral s’organitza per als
socis que s’han incorporat recentment perquè
puguin tenir un primer contacte amb altres associats del clúster i en coneguin la Junta Directiva en
un ambient més distès, fora dels horaris de feina.
Les dues convocatòries d’aquest any han tingut
molt bona rebuda per part dels assistents.
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NIT DE L’EFICIÈNCIA

NETWORKING
JORNADES INTERCLÚSTER
FÒRUM INTERCLÚSTER INDUSTRIAL
Empreses i entitats energètiques procedents dels
sectors tècnic tèxtil i de l’envàs i l’embalatge van
celebrar el Fòrum Interclúster Solucions d’Eficiència Energètica i Autoconsum per a la Indústria, convocats per l’AEI Tèxtils, el CEEC, Solartys i
el Packaging Cluster, que va tenir lloc el 5 de juliol
al Centre Tecnològic Leitat de Terrassa.
La cita va servir per mostrar vint projectes concrets duts a terme per representants d’empreses
associades als quatre clústers organitzadors que,
mitjançant un espai d’exhibició, van poder presentar casos d’èxit amb l’objectiu de seguir impulsant i generant actuacions i negocis.
Finalment, una dinàmica de “focus groups” va
servir per estimular el debat entre tots els participants. Quatre taules simultànies van debatre
aspectes com l’autoconsum, l’energia eficient en
els processos industrials, els serveis generals o
la contractació i compra d’energia.
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JORNADA INTERCLÚSTER CIAC-CEEC
Juntament amb el Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC), la jornada va servir per donar resposta als reptes del sector de
l’automoció en matèria d’energia eficient. La cita
va tenir un format similar a la sessió interclúster
industrial, en la qual els socis de tots dos col·lectius van poder presentar casos d’èxit i es va generar debat al voltant de diferents temàtiques
d’interès, com ara l’energia eficient a la indústria
d’automoció o l’autoconsum fotovoltaic.

JORNADA SOBRE AUTOCONSUM AMB L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL INNOVADORA DE NUTRICIÓ I SALUT (CLÚSTER AINS)
L’objectiu de la jornada, organitzada amb el Clúster AINS, va ser analitzar els models operatius,
legals, econòmics i financers en la implantació
d’energia fotovoltaica sostenible i competitiva en
el sector agroalimentari a partir del marc reglamentari actual, de la situació actual del sector a
Catalunya i de la presentació d’experiències i casos reeixits per part de les empreses.
Els experts del sector van presentar instal·lacions d’autoconsum al sector agroalimentari
que funcionen amb un èxit notable. Al marge de
la regulació normativa, a la trobada també es va
parlar del finançament dels projectes en aquest
àmbit.
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NIT DE L’EFICIÈNCIA

VISIBILITAT
El CEEC treballa activament per donar més visibilitat als seus
socis i projectes mitjançant diferents accions entre les quals
cal destacar:

PRESENTACIÓ DE
REFERÈNCIES DAVANT
DE CLIENTS POTENCIALS
EN JORNADES.
També es col·labora
activament amb diverses
institucions amb
actuacions en el sector
de l’energia a Catalunya
i s’amplia cada any el
nombre d’entitats afins.

REPRESENTACIÓ DEL
CEEC EN JORNADES
CLAU on els membres
poden posar la seva
expertesa al servei
d’altres institucions.

Tanmateix, algunes de
les activitats que realitza
el CEEC i que l’ajuden
a posicionar-se com
a entitat referent en
matèria d’energia eficient i
sostenibilitat són:
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DIFUSIÓ DE NOTÍCIES DELS
ASSOCIATS: informació sobre
projectes, ofertes de feina,
premis atorgats, etc. Cal
destacar l’elaboració bianual
d’un baròmetre del sector
de l’energia eficient que, en
base a la percepció dels
associats, analitza l’evolució
del sector en els darrers sis
mesos i preveu l’evolució en
els sis següents.

TAULA D’AUTOCONSUM:
El CEEC participa a la Taula
d’Autoconsum que lidera
l’Institut Català de l’Energia
per a donar impuls a
l’autoconsum d’energia.

PLA D’INFRAESTRUCTURA
DE RECÀRREGA DEL
VEHICLE ELÈCTRIC DE
CATALUNYA (PIRVEC): El
CEEC col·labora amb l’Institut
Català de l’Energia també
en aquest àmbit dedicat
al desplegament d’una
infraestructura de recàrrega
per a vehicles elèctrics a
Catalunya.
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NIT DE L’EFICIÈNCIA

ACCÉS AL CONEIXEMENT
ESTUDIS
Des del CEEC, facilitem espais de trobada entre els associats amb l’objectiu de multiplicar les oportunitats de detectar
sinergies, generar negoci i especialitzar-se en àrees sectorials concretes mitjançant la col·laboració amb empreses i entitats de perfils complementaris. En aquest sentit, treballem diverses línies d’actuació: impuls de projectes col·laboratius
entre associats, grups de treball i sessions de networking.

ESTUDI DEL SECTOR DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Durant l’any 2016, s’ha desenvolupat un “Estudi del Sector de l’Eficiència Energètica a
Catalunya” amb l’objectiu de quantificar i caracteritzar el sector, analitzar les tendències
i canvis en el negoci, proposar línies d’actuació per fomentar l’activitat sectorial i servir de
referència per a les empreses del sector, així
com als consumidors energètics.
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ESTUDI DEL SECTOR DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA A CATALUNYA

ESTUDI DEL SECTOR DE
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
A CATALUNYA

BARÒMETRE DEL SECTOR
Elaboració bianual d’un baròmetre del sector
de l’eficiència energètica que. en base a la percepció dels nostres associats, analitza l’evolució
del sector en els darrers sis mesos i en preveu
l’evolució en els sis següents. Els resultats estan
disponibles al web del CEEC. En el darrer estudi s’observa una millora del sector i un augment
del negoci de les empreses.
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NIT DE L’EFICIÈNCIA

ACCÉS AL CONEIXEMENT
SERVEIS
AJUT A LA INTERNACIONALITZACIÓ
Durant l’any 2017, s’han organitzat diverses trobades amb entitats del sector de l’energia a nivell internacional amb l’objectiu de facilitar als
associats espais de trobada amb empreses o
entitats de països que puguin ser-los d’interès.
• 8 de juny. Trobada amb el clúster suec Netport
• 21 de setembre. Cluster Matchmaking Event a
Stuttgart
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NOU SERVEI DE NORMATIVA ENERLEX
El marc normatiu esdevé un tema molt rellevant per a les empreses del sector de l’energia
eficient. El Clúster, a través de l’Institut Català de
l’Energia, posa al servei dels socis el servei de
normativa EnerLEX.
El portal web, creat per iniciativa de l’Institut
Català d’Energia i la Direcció General d’Energia,
Mines i Seguretat Industrial del Departament
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, té l’objectiu de facilitar l’accés, tant a
empreses com consumidors, a la legislació energètica vigent a la Unió Europea, l’Estat Espanyol
i el nostre país. L’espai virtual disposa d’un filtrat
de recerques en funció de l’àrea d’interès.
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NIT DE L’EFICIÈNCIA

ENS DE REFERÈNCIA
GUANYADORS
PREMIS
EXCEL·LÈNCIA
ENERGÈTICA: PROJECTE E-CASA
El CEEC ha estat membre del jurat avaluador
dels projectes presentats als Premis d’Excel·lència Energètica de l’ICAEN.

TAULA D’AUTOCONSUM
La Taula d’Autoconsum és una iniciativa impulsada per l’ICAEN arran dels treballs realitzats,
entre d’altres, pel Grup de Treball d’Autoconsum del CEEC. Aquesta taula pretén facilitar
l’actuació conjunta i la coordinació dels diferents actors implicats amb la finalitat d’assolir
una millor i ràpida penetració de l’autoconsum
fotovoltaic a Catalunya i avançar cap a un sistema de generació elèctrica més net, més distribuït i amb més participació ciutadana.
Al llarg del 2017, s’ha realitzat, juntament amb
altres entitats, un vídeo de promoció de l’autoconsum.
OBSERVATORI ENERGIES RENOVABLES
Membre fundador de l’Observatori de les Energies Renovables

PRESENTACIÓ DEL TERCER INFORME SOBRE
EL CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA (TICCC)
El CEEC va col·laborar en la presentació del
TICCC, que analitza l’estat mediambiental i l’evolució climàtica recent i futura a Catalunya, tant
des del punt de vista científic com en relació amb
els sistemes naturals i humans.
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TALLER D’ALTERNATIVES EN LA DISTRIBUCIÓ
DE MERCADERIES DES DE LA PERSPECTIVA
DE LES FONTS ENERGÈTIQUES UTILITZADES
El CEEC va col·laborar amb el Grup de Logística Sostenible de la fundació Fòrum Ambiental
i Barcelona Centre Logístic en l'organització
d’aquest taller en el qual es va presentar una
anàlisi de les alternatives existents al mercat
en relació amb les fonts energètiques emprades en l’àmbit de la distribució de mercaderies,
així com una avaluació dels costos econòmics,
ambientals i d’altres tipus.
FIRA DE L’AUTOCONSUM ELÈCTRIC DE VIC
El CEEC va formar part del comitè organitzador del primer certamen, en el qual van
participar diferents socis del Clúster exposant
i presentant serveis i productes.
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NIT DE L’EFICIÈNCIA

ENS DE REFERÈNCIA
CLÚSTERS CATALANS
Membre de les xarxes de clústers catalans i
espanyols: Clústers.cat i Clústers.es
COL·LABORACIONS INSTITUCIONALS
El CEEC col·labora estretament amb diverses institucions en actuacions en el sector
de l’energia a Catalunya i amplia cada any el
nombre d’entitats afins:
• Institut Català d’Energia (ICAEN)
• Departament de Territori i Sostenibilitat
(DTES)
• Departament d’Empresa i Ocupació (DEO)
• ACCIÓ
• Incasòl
• Associació i Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya
• Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
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• Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida
• Institut IL3 de la Universitat de Barcelona
• Diputació de Barcelona
• Ajuntament de Barcelona
• Ajuntament de Sabadell
• Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (Argentina)
• Associació Catalana de Facility Management
• AGIC-FERCA,
• Associació de Fabricants de Material Elèctric
• Ajuntament de Rubí
• Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

25È ANIVERSARI PROGRAMA DE CLÚSTERS
DE CATALUNYA
Celebració del 25è aniversari del programa de
clústers a Catalunya amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont

ANY DE LA GESTIÓ ENERGÈTICA EFICIENT EBCN
El 2017, el Col·legi d’Enginyers Graduats i
Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona,
amb la col·laboració del CEEC i els seus socis,
va organitzar conferències, taules rodones,
cursos i altres activitats formatives i divulgatives entorn de la gestió energètica.
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COMUNICACIÓ

El CEEC és una entitat que compta ja amb un cert prestigi a Catalunya. L’objectiu és que qualsevol entitat o empresa que desenvolupi o vulgui desenvolupar un projecte d’energia eficient
pensi en el CEEC. Així doncs, la comunicació del CEEC ha de contribuir a aquest objectiu general.
Actualment, l’entitat disposa d’una agència de comunicació, un nou web, un newsletter periòdic i
ja està registrat a les principals xarxes socials: Twitter i Linkedin.
Quant a imatge, el Clúster disposa d’un logotip propi renovat fa un any. També disposa d’un llibre d’estil per aplicar-lo correctament, així com d’un manual per a les empreses associades que
vulguin utilitzar el segell del CEEC, que consisteix en una versió del logotip que conviu amb el de
l’empresa.

EVOLUCIÓ DE LES APARICIONS ALS MITJANS
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COMUNICACIÓ
COMUNICACIÓ INTERNA
El 2017, el Clúster de l’Energia Eficient ha llançat una nova pàgina web
oficial per prestar millor servei a tots els associats i interessats en
aquest sector econòmic. El canvi respon a la voluntat d’oferir un entorn més àgil que faciliti la interacció entre el clúster, els socis i altres
agents. Alhora, s’han introduït i solucionat necessitats de millora estètiques i estructurals.
El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya té dues vies de comunicació interna amb els associats: un butlletí o newsletter mensual i l’enviament de l’agenda d’actes. Per a esdeveniments com la Nit de l’Eficiència o la Jornada d’Immersió Estratègica, entre d’altres, s’elaboren
comunicacions específiques per informar-ne als membres.
COMUNICACIÓ EXTERNA
L’activitat del Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya a les xarxes socials es canalitza a partir de dues plataformes: Twitter i Linkedin. L’objectiu és informar de l’actualitat de les empreses i institucions associades, compartir estudis, novetats i canvis del sector de l’energia eficient
i difondre els esdeveniments que organitza o en què participa l’entitat.
El Clúster posa a l’abast dels mitjans de comunicació totes les eines
necessàries per divulgar les activitats del dia a dia de la institució i
del sector de l’energia eficient. L’enviament de convocatòries i notes
de premsa, les entrevistes amb personalitats de l’àmbit de l’eficiència
o l’oferiment d’experts als mitjans de comunicació són algunes de les
pràctiques més habituals en la constant relació amb la premsa.
Durant el transcurs del 2017, també s’han elaborat materials de promoció del clúster com el catàleg de serveis i el pla d’activitats.
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XARXES SOCIALS
TWITTER

+3.000
SEGUIDORS
LINKEDIN

+1.100
CONTACTES

CLÚSTER D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
DE CATALUNYA
El CEEC es constitueix com a agrupació empresarial sense
ànim de lucre que agrupa més de 130 socis que dins de
les seves activitats desenvolupen iniciatives relacionats
amb l’eficiència energètica en els següents sectors: edificis,
mobilitat, serveis públics, indústria i formació.
L’entitat té per objectiu esdevenir un referent en eficiència
energètica i sostenibilitat. En aquest sentit, ha consolidat la
seva rellevància dins del sector de l’energia i s’ha posicionat
com a un dels clústers més potents de Catalunya.
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d’activitats
2017

REPTES ESTRATÈGICS
1. GENERAR NEGOCI
2. ACTUAR COM A ENS DE REFERÈNCIA
3. IMPULSAR UN ENTORN PER GENERAR PROJECTES
COL·LABORATIUS
4. SENSIBILITZAR EN MATÈRIA D’EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
5. ACTUAR COM A ENS DE PRESSIÓ I SUPORT
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OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC

Durant el 2017, s’ha definit el Pla Estratègic per al període 2017-2020,
que pretén posicionar el Clúster com a ens de referència al sector de
l’energia eficient i defineix objectius i àrees de treball concretes per
als propers tres anys.
En la definició d’aquest pla s’ha tingut en compte el context actual de
transició energètica al qual s’enfronta el sector de l’energia eficient i
més concretament el CEEC, un escenari on el ciutadà passa a tenir un
paper protagonista no només com a consumidor energètic (ara més
informat i coneixedor del seu consum), sinó també com a productor de
la seva pròpia energia. En aquest context, s’amplia el concepte d’energia eficient cap a gestió energètica eficient, oen la qual els socis del
Clúster han de jugar un paper clau en l’assessorament als ciutadans i
les empreses a l’hora de produir i gestionar l’energia.
Considerant l’actual conjuntura, l’elaboració del Pla Estratègic s’ha
realitzat mitjançant un procés col·laboratiu obert a la participació de
tots els socis. S’ha dividit en dues fases:
1. Dinamització d’una sessió de reflexió estratègica per identificar les
línies de treball i els reptes del Pla Estratègic per definir els objectius
principals. Aquesta sessió es va dur a terme en base a una anàlisi de la
metodologia de les quatre lents que va servir per determinar les tendències, barreres i oportunitats del context de l’energia eficient. Així
es van concretar els reptes als quals s’enfronta el clúster. La sessió es
va emmarcar dins de la 1a Jornada d’Immersió Estratègica del CEEC.
2. Realització del Pla Estratègic a través de diferents sessions de treball participatives amb els socis del Clúster. A les reunions es van
definir quines serien les àrees en les quals s’hauria de reestructurar
l’entitat per abordar millor els reptes de mercat i augmentar la productivitat. També es van definir els projectes i accions estratègics per
als propers quatre anys.
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ÀREA D’INNOVACIÓ
COL·LABORATIVA I RECERCA
• Comercialització conjunta de
noves ofertes integrades
• Generació d’oportunitats de
negoci en el mercat
• Emprenedoria
• Transferència de tecnologia
• Relació amb els centres de
recerca i les universitats

ÀREA DE FORMACIÓ I
SENSIBILITZACIÓ
Millora de la formació en
matèria d’energia eficient
Millora de la informació,
formació i sensibilització dels
diverses agents implicats i de la
societat

ÀREA DE COMUNICACIÓ
EXTERNA: Generar confiança
en el sector, millorar-ne la
visibilitat i posicionament.
INTERNA: Redefinir els
processos i eines comunicatives
en clau interna ( CEEC <-> socis,
soci <-> soci)

ÀREA DE RELACIONS
I INSTITUCIONALS I
INTERNACIONALS
Actuar com a ens de referència
i representació dels interessos
del sector
Internacionalització tant de les
empreses del CEEC com del
propi clúster teixint aliances
amb d’altres institucions i
entitats que treballen (ACCIÓ) en
matèria d’internacionalització.
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ÀREES ESTRATÈGIQUES
El Pla Estratègic del CEEC defineix sis àrees estratègiques on el associats treballen de forma conjunta per
promocionar la innovació col·laborativa, la transferència
tecnològica i la creació d’oportunitats de negoci viables.

L’AUTOCONSUM I LES ENERGIES RENOVABLES

Per treballar en pro de l’objectiu
d’ús del 100% d’energies renovables a Catalunya el 2050.

LES XARXES INTEL·LIGENTS

Cerca i desenvolupament d’alternatives energètiques que millorin la qualitat de vida i l’eficiència
de consum de la ciutadania. Xarxes de fred i calor.
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LA MOBILITAT SOSTENIBLE

Per desenvolupar solucions de
mobilitat intel·ligent i alternatives per fer front als reptes de
pacificació del trànsit a les ciutats buscant solucions efectives
de caràcter infraestructural.

LA DIGITALITZACIÓ DE
L’ENERGIA

Aplicació de tecnologia que
transformi les dades en coneixement i faciliti, així, la gestió de la
demanda.

L’EFICIÈNCIA A LA INDÚSTRIA

Per treballar, especialment en el
marc de les pimes, en l’optimització de processos i la recuperació i optimització energètiques.

L’EDIFICACIÓ EFICIENT

Abordar els reptes d’eficiència
derivats del sector constructiu que
afecten de manera integral tots els
stakeholders de la societat.
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L’Auditori del Cosmocaixa va acollir la cinquena edició de la Nit de l’Eficiència organitzada pel Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya. A l’acte, presentat pel Mag Lari, presidit pel secretari d’Empresa i Competitivitat, Joan Aregio, i clausurat per Eloi Badia, regidor de Presidència,
Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona, hi van assistir més de
350 persones. La vetllada es va centrar en el reconeixement al talent
universitari. La cita va comptar amb el patrocini de Nissan, TÜV, ARCbcn,
Holtrop i Prat Rubí Advocats i la col·laboració de Gramona, Nut i l’Obra
Social de La Caixa.
En l’edició d’enguany, es van premiar tres categories: treballs de final de grau, treballs de final de màster i estudis de recerca (tesis
doctorals), tots ells presentats, defensats i aprovats durant el curs
acadèmic 2015-2016.
Els projectes guanyadors van ser: en la categoria de grau, Instal·lació
solar fotovoltaica per a l’alimentació d’ordinadors portàtils i de telèfons
mòbils dels usuaris d’una biblioteca, dut a terme per Miquel Honorat Pastor. En la categoria de màster, el premi va ser per a Ingrid
Munné pel treball Anàlisi tèrmica i posada en marxa d’un gasificador
tipus Downdraft per a microgeneració elèctrica a partir de biomassa.
En últim terme, Joana Aina Ortiz va ser mereixedora del guardó en
la categoria de recerca pel projecte Detailed energy and comfort simulation of integral refurbishment of existing buildings in Catalonia.
Durant la Nit de l’Eficiència, també es va fer entrega del IV Premi de
Periodisme del CEEC, un guardó que reconeix la feina dels professionals i mitjans de comunicació en la difusió de projectes i iniciatives
del sector de l’energia eficient. Xavier Farriols va entregar el premi a
Francesc Mauri, meteoròleg i presentador de TV3. Mauri va afirmar
que era una satisfacció rebre un premi que va considerar “un guardó
important”. El meteoròleg va destacar que, al 2017, “és inconcebible
que encara cremem combustibles fòssils. Hem de fugir de certes polítiques energètiques que contribueixen al canvi climàtic”.
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Lloc i data de celebració: 15 de juny de
2017, Cosmocaixa, Barcelona
Assistents: Més de 350
Intervencions
Acte presentat pel Mag Lari.
Benvinguda a càrrec de Joan Aregio, secretari d’Empresa i Competitivitat, i clausurat
per Eloi Badia, regidor de Presidència, Aigua
i Energia de l’Ajuntament de Barcelona.
Lliurament de premis
Entrega del Premi de Periodisme del CEEC a
Francesc Mauri. Lliurament dels premis als
millors projectes universitaris a Miquel Honorat Pastor, en la categoria de grau; Ingrid
Munné, en la categoria de màster, i Joana
Aina Ortiz en la categoria de tesis doctorals.
Impactes Premsa
Aquesta edició de la Nit de l’Eficiència va
sortir publicada a diversos mitjans digitals
com Sostenible.cat, iElektro.es, Comunicació21, Energías Renovables, la Corporació
Catalana de Mitjans,
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