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ta als reptes de la transició energètica.
També caldrà seguir impulsant l’apartat
formatiu, ja que cada vegada som més
socis; l’àmbit energètic és molt ampli, i
hem de seguir tirant endavant
formacions amb la coŀlaboració
d'universitats i centres formatius de
renom per satisfer totes les necessitats
que detectem conjuntament.

Quins són els objectius del CEEC i dels
associats en aquesta transició
energètica?

L’objectiu principal és descarbonitzar
l’energia. Tenim un gran repte com a
societat que és el canvi climàtic, i
sabem que el 80% de les emissions
tenen un origen energètic. Per tant, és
clar que hem d’anar cap aquí. Això tant
les empreses com els governs ho tenien
molt interioritzat i estaven començant a
fer els deures, definint els seus propis
fulls de ruta, però la crisi energètica ha
estat un fort trasbals.

“Hem de trobar fites a mitjà termini més enllà de
2030 o 2050 per assolir els objectius climàtics”

J O A Q U I M  D A U R A
President del CEEC i cap de
Gestió Activa de l'Energia a
Schneider Electric

Quines han de ser les prioritats en
aquest nou mandat al clúster? 

Crec que hem de seguir en la línia del
que hem fet fins ara: cal continuar
millorant la competitivitat dels nostres
socis, i ajudar-los a tenir més visibilitat i
notorietat mitjançant la dinamització
d’esdeveniments i promoure la
innovació coŀlaborativa a través de
nous projectes. 

Quines àrees operatives han de
guanyar més pes en els pròxims anys?
 
Com a prioritat tenim l’impuls als
projectes per continuar donant respos-

ENTREVISTA AL NOU PRESIDENT DEL CEEC
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La guerra a Ucraïna ha trastocat tots
els plans.

Fins fa relativament poc estàvem
començant a definir visions
estratègiques a llarg termini, però per
culpa de l’increment desmesurat dels
preus de l´energia, causat per la
guerra, ara la prioritat és minimitzar
aquest impacte amb accions de
retorn immediat o a molt poc temps.
Això està fent que aquelles empreses
que encara no havien definit una
estratègia no s´ho plantegin.

La taxonomia verda de la UE manté el
gas natural i les nuclears com a
energies verdes. Aquest curtplacisme
no ens fa fer passos cap enrere?
 
Bé, la UE diu que són una font
necessària per fer aquesta transició,
que les podem seguir utilitzant, i que
són menys contaminants que altres
fonts d’energia com el carbó. No són
les ideals, però en el context
geopolític actual, són necessàries per
seguir fent aquesta transició.

Espanya és un dels països que millor
està aguantant l’escalada de preus de
l’energia.

Durant molts anys Espanya ha estat
una illa energètica i aleshores la
manca d’infraestructura va fer que
haguéssim de crear-ne una amb
diferents plantes de generació,
malgrat que no eren imprescindibles.
Ara, gràcies a això som bastant
autosuficients en generació elèctrica i
comptem amb estacions de
regasificació del gas liquat que estan
sent claus en aquest moment.

Podríem dir que de la necessitat hem
fet una virtut, però no ho definiria com
una estratègia premeditada.

Però posar un topall al preu del gas sí
que s’ha demostrat un encert.

El fet d’intervenir i haver posat un
topall el preu del gas ha tingut un
benefici clar en la indústria, perquè
d'aquesta manera s'intervé sobre el
preu elèctric. I si ho mirem des del
punt de vista de l’usuari final ha estat
una millora, malgrat que, per a aquells
que la generen, els pot haver
penalitzat econòmicament.

S’aconseguirà reduir la dependència
energètica en els pròxims anys?

Si analitzem els últims anys sembla
bastant improbable. Cal posar-nos
objectius assumibles, i sobretot posar-

Haver posat un topall
al  preu del gas ha
tingut un benefici  clar
en la indústr ia
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nos fites a mitjà termini més enllà de
2030 i 2050 per assolir els objectius
climàtics. Això ens permetrà veure si
ens estem desviant.

En termes de legislació, els governs i
institucions estan fent prou per
impulsar la transició energètica?

S´està actuant per tal d´agilitzar
l'aprovació de projectes i per
accelerar la presa de decisions, però
la feina a realitzar és tan gran que
sempre fa la sensació que no avancem
prou de pressa. 

Estem preparats  per a l'increment en
renovables i autoconsum?

Les renovables les generarem de
forma molt distribuïda, i caldrà una
gestió molt dinàmica i activa de la
xarxa. Per gestionar-les bé no podrem
deixar de banda el dimensionament
de les xarxes i la seva digitalització.
Altrament, acabarem estirant més el
braç que la màniga i no serem capa-

ços de distribuir i consumir allò que
generem.

Què més cal fer per accelerar la
implantació de les renovables?

Ara mateix, cal seguir conscienciant la
societat i la població. Encara avui a
comarques pensen que se’ls fa
generar l’energia que es consumirà a
Barcelona. Però si es fan instaŀlacions
a comarques és perquè hi ha zones on
és viable posar-les. A ciutat és evident
que s’ha de seguir impulsant
l’autoconsum i l´estalvi energètic, però
no n’hi haurà prou. S’ha de
conscienciar el país que l’autonomia
energètica és clau pel futur de tots i
s’ha d’acceptar que hem de créixer en
infraestructura allà on hi ha els
recursos i on és viable.

Serà compatible el desplegament
massiu de les renovables i la
sostenibilitat? 

Canviaria la pregunta... serà sostenible
aquest país si no som capaços de
generar la nostra pròpia energia?
Alguns dels que es queixen de
l’ocupació del territori són els
mateixos que prioritzen tancar les
nuclears. Hem d’arribar a uns acords
de país per l’energia, i treballar
conjuntament perquè aquesta
transició tingui el mínim impacte.

S'ha d'acceptar que
hem de créixer en
infraestructura al là on
hi ha els recursos i  on
és viable

L'actual president del
Clúster de l'Energia
Eficient de Catalunya,
Joaquim Daura, durant
la seva intervenció en la
Immersió Estratègica del
clúster el passat mes
d'abril. Durant aquesta
jornada, el cap de Gestió
Activa de l'Energia a
Schneider Electric per a
Espanya i Portugal va fer
una presentació sobre
l'estratègia de
descarbonització de la
companyia.
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per exemple, per tenir una despesa
menor, per aprofitar les renovables que
en aquell moment estan produint, o per
alleugerir un problema que existeixi a la
xarxa elèctrica. 

I a Bamboo voleu fer-ne la gestió.

Quan pensàvem en la flexibilitat de les
grans plantes de generació elèctrica
clàssica, era fàcil gestionar-la, ja que
canviant manualment una planta
movies grans quantitats d’energia. Els
consumidors, en canvi, som molts,
petits, i estem distribuïts, de manera
que no es pot pensar a fer aquests
canvis de forma manual. Per tant, calia
una tecnologia que ens permetés
gestionar a la vegada i de forma
automàtica milers de consums
distribuïts per tota la xarxa.

Quin paper li ha reservat la transició
energètica a la flexibilitat? 

És un element bàsic i imprescindible.
Gran part de la transició energètica es

Sorgida en plena pandèmia arran d'un
spin-off de l'IREC, l'start-up, Bamboo
Energy, i la seva plataforma d'agregació
de la demanda, s'han convertit en poc
temps en un dels principals referents
en la gestió de la flexibilitat a tot l'Estat.
Liderada per la seva fundadora i CTO,
Cristina Corchero, l'empresa es troba
ara en plena internacionalització cap a
mercats europeus on aconseguir noves
oportunitats de negoci.

Què és això de la flexibilitat de la
demanda?

La demanda és com s’anomena de
forma conjunta a tots aquells que
consumim energia, des de les nostres
llars a les empreses. I la flexibilitat és la
capacitat que tenim de canviar o moure
la quantitat d’energia que consumim,

"Volem situar el consumidor al centre del sistema,
i que no només sigui actiu, sinó que es pugui

beneficiar de les noves oportunitats que s’obrin"

C R I S T I N A  C O R C H E R O
Fundadora i CTO de
Bamboo Energy
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basa en consumir un 100% d’energia
neta. I sabem que això no és físicament
possible sense la flexibilitat de la
demanda. 

I els nous prosumidors han d'estar al
centre.

Aquesta és exactament la missió de
Bamboo. Volem situar el consumidor al
centre del sistema i que no només sigui
actiu sinó que es pugui beneficiar de
les noves oportunitats que s’obrin. 

Com ara?

Per exemple, un consumidor, fent servir
Bamboo, podrà vendre la seva
flexibilitat i rebre els ingressos que
ofereix Red Elèctrica. Europastry va
demostrar un potencial d'ingressos de
fins a 120.000€ a la seva planta de
Vallmoll només amb una de les seves
càmeres frigorífiques. Ara mateix
aquestes oportunitats són
majoritàriament per a grans
consumidors, però mitjançant les
comunitats energètiques i els mercats
locals podrem anar apropant aquests
beneficis al consumidor domèstic.

El consumidor final, però, busca no
haver-se de preocupar gaire...

Una de les claus de la flexibilitat és que
no afecti, o que afecti mínimament al
confort de l’usuari. Per això és clau
conèixer els límits que incorpora el
consumidor, des de la temperatura
màxima o mínima de l’aire condicionat 

Amb les comunitats
energètiques i  els
mercats locals
d'energia podrem anar
apropant els beneficis
al consumidor domèstic

o la calefacció, fins al percentatge de
bateria del vehicle elèctric a una hora
determinada. I això parlant del
consumidor domèstic, però
el mateix aplica quan parlem de
flexibilitat a la indústria, on els límits del
consumidor sobre la seva flexibilitat són
claus. Garantint que mai se superaran
aquests límits i explicant el benefici
tant econòmic com mediambiental que
podem aconseguir a canvi és com
animarem a un major nombre de
consumidors a participar. 

Un altre hàndicap és que aquí tendim a
ser força individualistes.

Efectivament, però aquestes
reticències es vencen explicant molt bé
els beneficis i els inconvenients de tot
plegat. Quan un entén que formar part
d’una comunitat energètica implicarà
reduccions dels costos energètics i un
millor aprofitament de les inversions
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necessari un compromís de tots, ser
conscients que podem assolir-los, i
treballar junts per a fer-ho possible. 

Què creus que ha de fer
l’administració per a accelerar
aquesta transició?

Crec que les administracions locals
estan treballant-hi. En termes d’ajudes
i subvencions també hem avançat
molt, però en regulació nacional ens
queda molt per recórrer. Fa anys que
des de les empreses es va empenyent
per fer el que es pot malgrat que la
regulació no acompanyi. Crec que
hauríem d’accelerar, mirar com a
mínim els nostres països veïns, i
avançar. 

Veurem els nens a les escoles
aprenent sobre consum energètic?
Seran els portadors del gran canvi a
les llars?

Segur. M’agrada molt l’exemple del
reciclatge i com ells són els que
insisteixen a les seves cases que el
paper va amb el paper. Quan la seva
escola sigui part d’una comunitat
energètica, tingui panells o els expliqui
que l’energia la rep d’un veí, ells seran
qui ho explicaran a casa i insistiran a
millorar el seu futur. 

és quan tothom s’obre a escoltar
possibilitats de coŀlaboració amb els
altres.

Les comunitats energètiques tenen la
clau en aquest aspecte, doncs? 

Les comunitats energètiques seran
part dels actors claus que faran
canviar l’enfocament de tot el sistema.
Un usuari sol, aïllat, ho té molt difícil
per fer que l’escoltin en tots els
sentits. Les comunitats i més encara,
les agrupacions de comunitats que
s’estan creant, tindran veu, i, de ben
segur, ordenaran les prioritats del
futur sistema d’una forma diferent. 

S’assoliran els objectius d’integració
de renovables de cara al 2030? 

Jo haig de ser optimista, però falten 7
anys, per tant, hem de veure una
acceleració com mai hem vist. És

En termes d’ajuts i
subvencions, hem
avançat molt ,  però en
regulació nacional ens
queda molt per recórrer

La CTO i fundadora de
Bamboo Energy,
Cristina Corchero,
durant l'Innovation Day
Energia del passat mes
de novembre. Com a
keynote speaker de
l'acte, Corchero va fer
una ponència
inspiradora al voltant
de la seva experiència
en innovació al sector
energètic, on també va
parlar del recorregut
fet fins ara per la seva
start-up.



Manuel Villa ens espera puntual al bell
mig de la plaça situada davant l'edifici
UPC Emprèn. Aquí és on s'allotja l'start-
up Biyiud, un projecte sorgit en el marc
del programa per a emprenedors de la
UPC, i que consisteix en una plataforma
que recompensa els usuaris per fer un
consum energètic responsable. 

Per fi algú em recompensarà per
apagar tots els interruptors abans
d'anar-me'n a dormir!

Així és. Seguint les nostres
recomanacions per fer front a la crisi
energètica i climàtica, et
recompensarem amb biyiuds (BYDs),
uns punts amb què podràs accedir a
ofertes d'empreses d'impacte positiu.
Amb el registre a la nostra aplicació, tu i
aquestes empreses, obtindreu un
EcoRating que millorarà amb
l'acumulació de BYDs.

I tot amb tencologia Blockchain.

Sí, un Biyiud (BYD) és un token digital i
immutable equivalent a una unitat de
l'ecovalor, generada amb una aportació
concreta a la sostenibilitat. L'ecovalor
es calcula de manera transparent a la
nostra plataforma, que és gratuïta per a
les persones, i de pagament per a les
organitzacions.

"Malgrat que es
busquin projectes
d'apoderament del
consumidor, els fons
van principalment a
projectes que estan al
costat de l'oferta
d'energia"

M A N U E L  V I L L A  A R R I E T A
CEO de l'start-up Biyiud
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Biyiud pot interessar a consistoris i
governs...

Les institucions públiques són clients
potencials. Un ajuntament pot
incentivar, per exemple, l'estalvi
d'electricitat o aigua, donant BYDs per
aquestes accions, i oferint a canvi
beneficis de tipus fiscal o similars.

Cal conscienciar encara més el
consumidor del rol que ha d'assumir?

És evident que les persones són les
habilitadores de la transició
energètica. És mitjançant les persones
que podem treure el màxim profit a
les energies renovables. Però per això
cal posar a la seva disposició eines
com per exemple incentius a
l'autoconsum al voltant de la figura del
prosumidor.

D'on sorgeix la idea?

De la meva tesi doctoral i de diversos
anys treballant amb ratings de
sostenibilitat per a empreses. Vaig
concloure que la sostenibilitat havia
de ser gestionada de forma
descentralitzada connectant les
persones i les organitzacions a través
d'un rating que depengués de
l'ecovalor compartit entre ambdues,
per tal d'apoderar i traslladar als
consumidors l'efecte ecoreputacional
d'aquest tipus de classificacions.

Així, amb aquestes dades, ja podrem
dir qui és sostenible i qui no.

Sí, podràs presumir del teu ecovalor
usant l'EcoRating Biyiud a xarxes
socials i a la signatura del correu
electrònic, per exemple. Com més

responsable siguis en el teu consum
energètic, millor serà el teu EcoRating
i més atractiu seràs per a les
empreses que busquen millorar el seu
impacte en la sostenibilitat als sectors
de la moda sostenible, l'hosteleria o
l'alimentació ecològica.

Era urgent descentralitzar els ratings
de sostenibilitat?

En termes de transparència i
confiança, és molt millor que la
responsabilitat de classificar les
organitzacions en sostenibilitat quedi
distribuïda a la societat, i d'aquesta
manera involucrar tothom
(certificadores, empreses i
consumidors) en aquest gran repte
del qual depèn el futur del planeta.

És mit jançant les
persones que podem
treure el màxim profit  a
les energies renovables
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És utòpic pensar que el 2030 es podrà
satisfer el 50% de la demanda
elèctrica amb renovables?

No, no és utòpic, perquè per a abordar
la dificultat d'aquesta ràtio objectiu
podem fer-ho en dos fronts: al
numerador i al denominador.
Necessitem més renovables
elèctriques i tèrmiques al numerador, i
més estalvi i eficiència al
denominador. En totes dues variables

l'administració ha d'avançar per estar
en línia amb la innovació tecnològica i
amb els nous models de negoci que
sorgeixen.

Hi ha encara moltes dificultats per
tirar endavant projectes i assolir
finançament?

Sí, tirar endavant un projecte
innovador, encara que estigui vinculat
a la transició energètica, és molt difícil
perquè els innovadors han d'assumir
tot el risc. La dificultat que hem trobat
nosaltres és que, malgrat que es
busquen projectes d'apoderament del
consumidor i de consum responsable,
el suport amb fons públics es destina
principalment a projectes al costat de
l'oferta d'energia. I a més, es prioritzen
els projectes que vinguin de centres
de recerca de renom.

La gestió de la flexibilitat de la
demanda serà un factor clau per
apoderar el ciutadà...

Sí, segur. Nosaltres hi contribuïm
incentivant les persones a reduir el
consum energètic en les hores punta,
a incrementar el consum en els
períodes vall i a estalviar energia.
D'aquesta manera ajudem a fer que
les corbes de demanda i generació
renovable estiguin acoblades per
millorar l'eficiència del sistema.  La
reducció del consum queda
tokenitzada a BYDs com a certificats
d'estalvi energètic que tracen i
garanteixen els objectius europeus
d'estalvi energètic.

També participeu en projectes de
comunitats locals d'energia (CLE).

Sí, al capdavall els membres
d'aquestes entitats comparteixen
interessos per la sostenibilitat que van
més enllà de l'energia. Bàsicament els
BYDs es poden transferir i permet
registrar tots els membres d'una
comunitat energètica, incloent també
altres agents del mercat per fer ús del
sistema d'EcoRating.

Veurem les comunitats locals
d'energia arribar als barris amb més
densitat de població?

Sí, de fet ja s'està treballant per
superar barreres com ara la
complexitat dels models per
compartir responsabilitats i beneficis
entre membres de la comunitat. I és
aquí on el Blockchain, i un sistema
com el de Biyiud, és molt prometedor
perquè facilita la gestió
descentralitzada de la informació.

Un sistema com Biyiud és
prometedor perquè faci l i ta la
gestió descentral i tzada de la
informació en les CLE
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Incorporada al clúster al darrer
semestre de l'any passat, l'start-up
Estoko Logistics aterra al sector
energètic amb la voluntat d'esdevenir
un agent clau en la posada en marxa
de projectes de renovables. La manca
de capacitat per a l'emmagatzematge
de materials i productes per part
d'empreses del sector ha obert la
porta a la seva irrupció dins d'aquest
mercat. El seu cofundador y CMO,
Rafael Méndez, parla en aquesta
entrevista dels orígens de l'empresa

així com de la seva visió i estratègia per
seguir creixent.

Emmagatzematge flexible i distribuït, oi?

Exacte, l'emmagatzematge flexible
distribuït B2B és el model amb el qual els
teus estocs poden estar a més d'un
magatzem alhora. Així, els que necessiten
emmagatzemar tenen el nivell de
flexibilitat a l'hora de contractar
capacitat, localitzacions geogràfiques i
operatives especialitzades, fent-se més
competitius i capaços d'afrontar
disrupcions del mercat.

D'on sorgeix la idea?

Al seu dia a dia com a empresari de
logística, el nostre CEO va identificar
necessitats recurrents en els seus clients
i aquestes necessitats eren difícils de
satisfer a través de models logístics
tradicionals. Estoko neix per solucionar
els límits de l'emmagatzematge logístic
tradicional. Els límits d'aquests models
són els costos fixos, ubicacions
inamovibles, espai limitat, i fragmentació
en l'especialització per a indústries
específiques o en la quantitat de
proveïdors diferents al llarg de la cadena
de valor.

"L'efecte immediat del
nostre model és evitar
el desenvolupament de
nou sòl logístic que
permeti reduir la
petjada ecològica al
sector"

R A F A E L  M É N D E Z
CMO d'ESTOKO LOGISTICS
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Hi ha moltes instaŀlacions
d'emmagatzematge infrautilitzades al
territori?

En general, sí. El tema aquí és com és de
visible l'espai que hi ha disponible. Fins i
tot en aquests moments, quan el 2022
va ser l'any de menor disponibilitat
d'espai logístic a Espanya, gairebé tots
els magatzems tenien una mica d'espai
infrautilitzat. La clau és trobar la manera
de comptabilitzar aquest espai i posar-
lo a disposició del mercat.

Amb quants magatzems compteu?

Tenim més de 200 magatzems
disponibles a tota la península i les illes.
Amb aquesta capiŀlaritat, els nostres
clients poden tenir els seus estocs en
les quantitats òptimes i als llocs més
estratègics. En el futur, la nostra
internacionalització natural serà cap a
Portugal i d'altres països del sud
d'Europa.

Un dels pilars del vostre projecte és la
digitalització…

El client fa la gestió d'estocs mitjançant
la nostra plataforma Cloud. Amb ella és
capaç de veure i controlar la mercaderia
que té en un o diversos magatzems
alhora. D'aquesta manera, elevem el
concepte d'emmagatzematge físic al
d'un model d'emmagatzematge virtual.
A més, independentment de la quantitat
de magatzems (proveïdors 3PL)
involucrats, els clients interactuaran
només amb Estoko. I per últim, també
ens integrem als sistemes de gestió dels
nostres clients, facilitant que la
informació clau estigui sincronitzada
amb els seus ERPs.

Què s'havia fet fins ara al sector en
termes d'innovació?

A Espanya hi va haver alguns intents
que no van arribar a escalar. També, hi
ha empreses que es limiten a ser
intermediaries a manera de
marketplace, sense oferir expertesa ni
portar la gestió de l'operativa com fem
nosaltres. El model d'Estoko és únic a
Espanya i només hi ha 9 empreses més
al món amb un model similar.

Què us aporta la incorporació de la IA?

Amb IA podem optimitzar processos i
afegir-hi capes d'analítica predictiva.
La IA ens permet reduir la quantitat
total de quilòmetres recorreguts, amb
un gran impacte en estalvi de costos a
la cadena i en la reducció d'emissions
de CO₂.

La IA ens permet reduir la
quantitat total de km de
transport,  amb un gran
impacte en l 'estalvi  de costos
i reducció d'emissions
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Quina creus que és la vostra major
contribució a aquesta transició
energètica?

En primer lloc, reutilitzar l'espai logístic
en desús portant el concepte
d'Economia Circular a
l'emmagatzematge. L'efecte immediat
és evitar el desenvolupament de nou sòl
logístic reduint, d'entrada, l'impacte
mediambiental. D'altra banda, la nostra
plataforma també redueix l'ús de
documentació redundant i innecessària
al llarg de la cadena de valor.

Quantes emissions de CO₂ pot estalviar
de mitjana un client d'Estoko?

Per exemple, en una operativa d'abast
nacional i utilitzant quatre magatzems
d'Estoko, per a una rotació mensual de
més de 20.000 palets, la reducció
d'emissions arriba al 30%. Això equival a
mig milió de miŀligrams cúbics de CO₂,
ja que magatzems estratègicament
ubicats redueixen el total de
quilòmetres recorreguts en distribució.

I reducció de despeses en el transport...

La clau és crear “centres de gravetat
logístics” que vol dir ubicacions idònies.
Cap a ells els enviaments són de
càrrega completa, i des d'aquestes
ubicacions cap a la destinació final, les
càrregues són fraccionades. En
operatives d'abast nacional, el cost
global de transport es redueix entre el
20% i el 30%, sense tenir en compte el
volum o la rotació.

Com s'està adaptant el sector de la
logística i l'emmagatzematge a
aquesta transició verda?

Les cadenes de subministrament i la
logística associada a aquesta són el
conjunt de molts actors i processos
diferents. El futur va de coŀlaboració i
interconnectivitat. Només així és
possible optimitzar processos a tota la
cadena de valor. Nosaltres tenim la
coŀlaboració com a pedra angular de
tot allò que fem. L'objectiu és anar tots
a una en la millora dels processos de
manera constant. Però cal parlar el
mateix idioma. La coŀlaboració té a
veure amb la comunicació, però
també amb establir processos
comuns entre les parts. I com que
Estoko funciona com el centre de
gestió i de dades, això és més fàcil
d'implementar.

Quins objectius teniu a curt termini?

Volem ampliar encara més la nostra
cartera de magatzems, integrant-nos
amb més ERPs i SGAs. També donarem
visibilitat als nostres clients sobre les
pràctiques de sostenibilitat dels seus
proveïdors d'emmagatzematge de 2n i
3r nivell, la qual cosa és clau per assolir
els objectius de descarbonització.
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En operatives
d'abast nacional,
reduïm el cost global
del transport entre el
20% i el  30%

Imatge de l'interior d'un dels magatzems d'Estoko.



Amb més de 100.000 data points
connectats i més de 25 milions de
registres d'instaŀlacions a temps real,
Indoorclima ja s'ha convertit en una de
les empreses referents en
climatització. María Romero, directora
general de l'empresa, lidera el
projecte que ara té com a divisa la
innovació, prioritzant la millora dels
algorismes de la seva plataforma per
tal de desenvolupar el seu
manteniment predictiu.
 
Com van afectar les mesures per
lluitar contra la crisi energètica al
sector de la climatització?

Bé, aquestes noves mesures diferien
únicament en dos graus (per sobre a
l’estiu i per sota a l’hivern) del que ja

estava estipulat al reglament
d’Instaŀlacions tèrmiques d’Edificis
(RITE). Però penso que les mesures
establertes són unes mesures òptimes
perquè durant els últims anys s’ha
produït un abús de la climatització que
és insostenible. Però, si no hi ha un
control més exhaustiu de les mesures
decretades, no tindran una
repercussió significativa. 

Com van entomar les mesures els
vostres clients?

No els hi ha suposat cap inconvenient.
El mateix dia que va sortir la nova
reglamentació, totes les instaŀlacions
van ajustar-se als canvis soŀlicitats. La
nostra tecnologia, SGClima, controla a
temps real les temperatures
mitjançant inteŀligència artificial i ens
permet introduir qualsevol canvi de
manera immediata. 

Què us diferencia dels altres?

SGClima és l’única plataforma capaç
de gestionar activament la
climatització en funció de la demanda
energètica dels edificis de forma
ininterrompuda. Mitjançant
inteŀligència artificial i manteniment  la
nostra plataforma obté una gestió
activa de la climatització aconseguint

"Els edificis del futur,
són edificis flexibles
energèticament"

M A R Í A  R O M E R O
Directora General d'Indoorclima
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una clara eficiència energètica que es
tradueix en un estalvi econòmic
important per a les instaŀlacions. A més,
assegurem el confort dels nostres
clients i coŀlaboradors amb sistemes
que s’adapten a les condicions de
l’entorn exterior amb una gestió
multisite de totes les instaŀlacions
controlades en temps real. 

Quin és el factor clau per transformar
una instaŀlació en flexible
energèticament? 

La inteŀligència artificial en els sistemes
de climatització. Els nostres bessons
digitals (digital twins) d’instaŀlacions ens
permeten construir una representació
virtual d’alta precisió dels equips
productors de climatització i del
comportament tèrmic de l’edifici.
Gràcies als algoritmes desenvolupats
internament a Indoorclima, mitjançant
inteŀligència artificial, som capaços de
fer prediccions de la inèrcia tèrmica de
l’edifici i anticipar-nos a possibles ava-

ries de les instaŀlacions de climatització
dels edificis. Aquest fet ens proporciona
models de flexibilitat energètica.

De quin estalvi energètic estem
parlant? 

Per contracte garantim un 15% d’estalvi
energètic, però és comú arribar a
estalvis del 20% i el 30%. 

La vostra tecnologia també té en
compte, per exemple, l’ocupació dels
edificis en temps real. 

Gràcies a la IA i diferents mètodes de
modelització, com ara Maching Learning
i Deep Learning, la nostra tecnologia
està capacitada per conèixer com
afecten cada instaŀlació paràmetres
com ara les temperatures exteriors o la
demanda tèrmica en funció de l’hora, o
millor dit, del minut. Amb la integració
d’algorismes, podem donar els inputs
necessaris perquè les instaŀlacions no
variïn les temperatures fixades i buscar
les alternatives més eficients i
econòmiques possibles. 

La flexibilitat dels nous edificis és
essencial per reduir el consum
d'energia i, de retruc, la dependència
energètica.

Construint de manera sostenible s’obté
una millor rendibilitat dels edificis pels
propietaris, inversos i, evidentment, un

Amb IA som capaços
de fer prediccions de
la inèrcia tèrmica de
l ’edif ici  i  anticipar-nos
a possibles avaries
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benefici addicional pels mateixos
usuaris dels immobles. Indoorclima
participa activament amb diversos
agents immobiliaris per crear i certificar
nous edificis sostenibles amb la nostra
plataforma tecnològica SGClima. 

Teniu en l’horitzó oferir la vostra solució
tecnològica a les llars?

És un tema en el qual estem treballant.
Pensem que la implementació en
comunitats energètiques en l’àmbit
residencial seria una molt bona solució i
necessària per tenir retorns
interessants per l’usuari final.

Actualment, també esteu centrant els
esforços en la plataforma Instanet, una
xarxa de partners instaŀladors i de
manteniment pròpia en l'àmbit
europeu.

A Indoorclima oferim un programa
inhouse de formació específica en

Service Engineer a les empreses que
vulguin adequar els coneixements i les
competències dels seus equips a les
noves necessitats del sector. Totes
aquelles empreses amb aquests
estàndards formatius, opten a formar
part d’Instanet, la nostra xarxa de
partners instaŀladors/es i experts/es en
manteniment que ens ofereixen una
cobertura global i segura de les nostres
instaŀlacions. 

Això i la vostra aliança amb Applus+ us
projecta internacionalment. Quin és el
vostre objectiu en aquest sentit?

La incorporació d’Applus+ en el nostre
accionariat comporta un reforç en
l’expansió de la companyia i l’interès del
mercat per solucions de gran valor
afegit aplicades a l’eficiència energètica
i la sostenibilitat del planeta. Juntament
amb Applus+ podem oferir noves
funcionalitats a tots els nostres clients,
com ara el càlcul de la petjada de
carboni, plans de descarbonització,
consultoria energètica, Informes ESG o
certificacions de sostenibilitat com ara
LEED o BREEAM. Indoorclima invertirà un
40% de la facturació dels pròxims anys
en el desenvolupament de la nostra
plataforma SGClima. El nostre propòsit
és, i continuarà sent, oferir el millor
servei a cadascun dels nostres clients.

Indoorcl ima
invert irà un 40% de
la facturació dels
pròxims anys en el
desenvolupament
de la nostra
plataforma SGClima
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Després d'haver celebrat el seu 10è
aniversari el desembre de l'any passat,
Inergy ja no passa desapercebuda per
ningú al sector de l'energia. Dedicada
a la gestió energètica i l'optimització
de subministraments energètics,
donant servei als consistoris més
grans del país, enguany també lidera
el desenvolupament de solucions
tecnològiques per a millorar la gestió
de les comunitats energètiques. Bona
part de culpa recau en el seu director,
David Pon, qui ens rep a les oficines de
l'empresa al bell mig de Gràcia.

L’eficiència energètica ha de ser una
prioritat els pròxims anys?

Efectivament. Ja fa anys que des del
sector s’alerta de la necessitat d’una
actuació més intensa en matèria
d’estalvi i eficiència energètica, així
com de la necessitat d’impulsar les
renovables per aconseguir la sobirania
energètica. Ara mateix, però,
l’eficiència energètica s’està veient
desplaçada per les inversions en
generació renovable. Però per a assolir
els objectius de mitigació de les
emissions de CO₂ i d'increment de la
sobirania energètica necessitem
combinar diverses estratègies. No
podem pretendre assolir els objectius
de descarbonització exclusivament a
través del desplegament de
renovables, s’ha de combinar amb les
polítiques d’estalvi i eficiència, que són
el primer pas.

Per a Inergy, en canvi, l'eficiència
energètica i l'estalvi són la seva raó de
ser...

A Inergy oferim una solució integral de
software i serveis de comptabilitat i
gestió energètica que permet a les
organitzacions multipunt validar les 

"No podem pretendre
assolir els objectius de
descarbonització
exclusivament a través del
desplegament de
renovables, s’ha de
combinar amb les polítiques
d’estalvi i eficiència"

D A V I D  P O N
Director d'Inergy
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factures, optimitzar els
subministraments i analitzar i
supervisar-ne el consum energètic
aconseguint així un triple estalvi,
econòmic, de consum i d’emissions de
CO₂.

Quin estalvi han pogut fer els vostres
clients amb la vostra gestió?

La nostra solució ha permès estalvis
entre el 3 i el 10% de la despesa
energètica a partir d’actuacions de molt
baix cost en l’àmbit de la gestió dels
subministraments, però constitueix
alhora la base sobre la qual identificar i
prioritzar inversions de major cost i
estalvi. A tall d’exemple, en una
organització vam poder estalviar prop
d'1,6 MEUR per errors de facturació
indexada i contribuir a l’optimització de
potència per imports superiors als 4,5
MEUR.

Quins altres serveis oferiu?

A més de la comptabilitat i gestió de
subministraments, a Inergy disposem de
mòduls i serveis de gestió energètica
avançada entre els quals destacaria
l’àmbit del monitoratge de consums
horaris, el dimensionament i la
supervisió d’autoconsums individuals i
coŀlectius, la formulació i seguiment de
plans en matèria d’energia i clima, o les
eines de suport a la comunicació
energètica envers la ciutadania.

La vostra aplicació de gestió energètica
SIE dona servei a més de 200 municipis
a Catalunya, entre ells l’Ajuntament de
Barcelona. Què és el que més us va
cridar l’atenció sobre les mesures en
matèria d’estalvi i eficiència d’aquestes
entitats?

Ens va sorprendre que malgrat que
s’estaven duent a terme actuacions
d’estalvi en la majoria dels consistoris,
les actuacions eren de caràcter puntual.
És a dir, no hi havia una supervisió global
dels consums que tingués en compte el
conjunt d’edificis i equipaments.
Tampoc s’estava validant de forma
exhaustiva la correcta facturació, i el
potencial d’optimització de potències
estava entre el 3 i el 10%. Per tant, el que
considerem els primers passos de
gestió energètica més bàsica, encara no
s’havien implantat. D’altra banda, en
l’estalvi i eficiència energètica als
edificis, sobta que en alguns casos no
s’hagin pres mesures de molt baix cost
vinculades a la gestió i conducció de
l’edifici com la regulació de les
temperatures de consigna o el control
dels horaris d’ús, d’encesa i apagada.

En relació a les mesures
d’estalvi  i  ef iciència, on
veiem menys
intervenció és als
edif icis públ ics; hi  ha
municipis que han fet
grans avenços i  d’altres
que no s’han estrenat
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incertesa i la novetat fan que sigui un
àmbit d’actuació apassionant.

Què cal fer per impulsar encara més les
comunitats energètiques? 

Des del punt de vista legislatiu, la
transposició de la directiva de
Comunitats Energètiques seria un
primer pas important. D’altra banda, cal
proveir de recursos des del sector
públic i donar suport en la configuració i
posada en marxa inicial de les
Comunitats, que és una fase complexa i
crítica. Crec que la convocatòria de les
OTC que ha llançat l’IDAE potser una
bona aportació que s’afegirà a les
iniciatives que han anat prenent altres
administracions en el suport a la creació
de les Comunitats. També cal trobar
fórmules legals de governança de les CE
que permetin la participació de
l’administració local ja que pot
esdevenir un dels agents
transformadors més rellevants en la
seva configuració, ja sigui amb un rol
impulsor, facilitador o generador de
confiança. També ajudarà que es
comparteixin els models i casos d’èxit
que serveixin de referents a les noves
comunitats.

S’ha millorat en els últims anys? 

En relació amb les mesures d’estalvi i
eficiència en el sector públic que és del
que tenim més dades i coneixement,
podem afirmar que els darrers 10 anys
s’han dut a terme actuacions molt
ambicioses i amb estalvis significatius
en l’àmbit de l’enllumenat públic, en
part perquè són mesures senzilles
d’implementar, amb períodes
d’amortització curts i amb un impacte
fàcilment avaluable. En canvi, on veiem
menys intervenció és als edificis públics.
Aquí la situació és més heterogènia,
amb municipis que han fet grans
avenços i d’altres que no s’han estrenat
o que ho han fet amb actuacions molt
puntuals i sense una visió global del seu
parc d’equipaments. 
 
Amb quin projecte et quedes dels que
gestioneu ara mateix?

Aquesta setmana donàvem d’alta el
projecte SIE número 1.000. Es fa difícil
destacar un sol projecte. Potser per la
seva magnitud destacaria el servei de
comptabilitat i gestió de
subministraments que tenim implantat
a la Generalitat de Catalunya on estem
validant la facturació de més de 3.500
punts de subministrament amb
contractació indexada. 

També participeu en el
desenvolupament del software de
sistemes de gestió de comunitats
energètiques, com ara a les diferents
fases del projecte INSIGA coordinat pel
CEEC. Quins són els reptes més
importants que us heu trobat?

Els reptes que tenim són diversos. En
l’àmbit de les comunitats energètiques
no existeix encara una tipologia i un
model de negoci únic. Això fa més
complex el desplegament d’un software
que pugui donar resposta a la diversitat
de comunitats energètiques existents.
Al mateix temps, aquesta

Cal trobar fórmules
legals de governança
de les CE que
permetin la
part icipació de
l ’administració local ja
que pot esdevenir un
dels agents
transformadors més
rel levants 
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Dedicada a la producció i distribució
de material elèctric per a la protecció i
conducció del cablejat, Interflex és un
actor clau per a l'execució de
projectes en l'àmbit de renovables,
que requereixen materials i productes
cada cop més sofisticats i duradors.
Jordi Canal, un dels quatre gerents de
l'empresa familiar, és qui millor coneix
els canvis que estan fent per adaptar-
se a la transició energètica, tot i el
context global.

El conflicte a Ucraïna continua
afectant el sector.

Sí, just abans de l’atac rus havíem fet
els primers contactes amb un client
ucraïnès i estàvem a punt de rebre’n
comandes. La guerra no només les va
paralitzar sinó que també ens ha
eliminat sobtadament tot el mercat
rus on ja veníem.

El conflicte ha causat una crisi
energètica sense precedents, però
també de matèries primeres. 

Sí, i això ens ha obligat a optimitzar les
eficiències de les nostres màquines
per a reduir el cost energètic global,
que hem pogut també apaivagar amb
la instaŀlació de plaques
fotovoltaiques. Però a la vegada hem
notat un increment molt important del
consum dels nostres productes en
grans projectes d’energies renovables,
tant fotovoltaics com eòlics. 

Quines actuacions heu fet en clau de
transició energètica?

Principalment contribuïm a la transició
energètica a través dels nostres
productes, aplicables a tota mena 

"Els pròxims anys a
Interflex seran
d’expansió comercial i de
consolidació de la nostra
transformació cap a una
empresa encara més
sostenible"

J O R D I  C A N A L
Director tècnic d'INTERFLEX
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d’instaŀlacions d’energies renovables i
especialment les fotovoltaiques i
eòliques. 

També heu fet canvis a casa vostra.

Sí, les nostres oficines de 1.500 metres
quadrats estan calefactades i
refrigerades amb geotèrmia, sense cost
mediambiental, i acabem d’instaŀlar 261
kWp de plaques fotovoltaiques a la
nostra teulada per a produir una tercera
part de l’electricitat que necessitem.

Dels vostres productes, quin d’ells té
més demanda en aquests moments?

Sobretot la gran demanda actual es
troba en dos productes dels quals se’n
fa un gran ús en les instaŀlacions
d’energies renovables, la safata porta-
cables i el tub flexible per a la protecció
de cable elèctric. A la vegada,
comencem a notar també un augment
en les vendes de productes accessoris
que també distribuïm, com ara
connectors, elements senyalitzadors,
brides, eines...

Les característiques ambientals
d’algunes instaŀlacions de renovables
demanen components cada cop més
sofisticats.

En els darrers anys també hem creat
productes pensats per a ambients
agressius, però que siguin més barats
que l’acer inoxidable. És el cas de la
nostra VIAFIL HR, una safata de vareta
electrosoldada d’acer normal amb un
acabat especial que li dona més de

Comencem a notar
entre els nostres
cl ients la inquietud
per un producte més
sostenible

1.200 hores de resistència al test de
boira salina, molt superior pel que fa a
l’aspecte, la resistència o fins i tot
l’eficiència energètica de l’acabat que el
galvanitzat en calent usual al mercat.

Què ha canviat en els vostres clients
respecte anys anteriors?

Comencem a notar la inquietud per un
producte més sostenible. Les nostres
safates, tubs i altres productes que
tenim són molt industrials, però ja
comencem a veure que el client es fixa
en si el tipus d’empaquetat és
sostenible o no, i sobretot en l’origen
dels materials utilitzats en el producte
final.

En termes d’innovació, quines han estat
les vostres principals actuacions els
darrers anys?

La innovació aquests últims anys ha
passat, per una banda, per dotar els
nostres productes d’una major facilitat
de muntatge que es tradueix en un
estalvi per a l’instaŀlador. És el cas del
nostre sistema de tubs i raccords de
poliamida NYLOFIX. D'altra banda, la
innovació també s’ha fonamentat en
trobar nous materials i acabats amb
millores de prestació.
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De ben segur, caldran proveïdors.

Sabem que els nostres productes són
de gran aplicació en les plantes
fotovoltaiques necessàries per a
poder dur a terme les comunitats
energètiques, per la qual cosa podem
ser un dels millors proveïdors per a les
enginyeries i empreses instaŀladores
focalitzades en aquesta modalitat de
generació elèctrica.   

Quins projectes o serveis teniu en
l’horitzó?

Per a nosaltres els pròxims anys seran
d’expansió comercial (tant al nostre
país com a l’exterior) i de consolidació
de la nostra transformació cap a una
empresa encara més sostenible. La
sostenibilitat forma part del nostre
ADN i l'hem aplicat tant en els nostres
productes com en les recents obres
realitzades a les nostres instaŀlacions.
Sabem que encara tenim molt camí
per recórrer, però tenim un
compromís ferm per a contribuir de
mica en mica, a la millora del nostre
món.

Com us ha impactat l'àuge de
l'autoconsum?

En el nostre cas, l’explosió de demanda
de les instaŀlacions de renovables ens
ha generat algunes necessitats que no
teníem contemplades. Per exemple,
hem hagut d’innovar en alguns
productes específics per a la instaŀlació
de les nostres safates en cobertes
veïnals, o adaptar els nostres tubs
contra l’atac de rosegadors en el cas de
grans camps fotovoltaics. 

Què representa l’autoconsum
compartit per al vostre negoci?

L’autoconsum compartit no és encara
una de les nostres principals fonts de
creixement, però sí que és cert que com
a instaŀlacions de renovables és un dels
nostres majors interessos, ja que hi
veiem moltes possibilitats de
creixement tant pel que fa a les vendes
dels productes que ja tenim com per al
disseny de noves aplicacions
específiques. 

Vista aèria de les instal�lacions d'Interflex a Montcada i Reixach, amb el sistema de plaques fotovoltaiques en coberta.



és ja una de les empreses que més ha
contribuit a la transformació
urbanística del territori.

Quina és la vostra principal
contribució a aquesta transició?

Vam néixer com a enginyeria
d’instaŀlacions per l’edificació, i hem
anat creixent i diversificant serveis
d'acord amb les necessitats dels
nostres clients, però també de la
societat i el nostre entorn. La nostra
divisió d’energia i sostenibilitat és ara
per ara una de les que més ha crescut.
No només dissenyem projectes
alineats amb els objectius resultants
de l'Acord de París i de les directives
europees, sinó que també assessorem
des de les fases més inicials els
nostres clients per analitzar la
viabilitat i el potencial de
determinades operacions. En la
situació actual, ja no és una opció no
pujar a la roda de la transició
energètica, qui no hi puja es queda
fora.

De moment a Barcelona esteu deixant
empremta.

Sí, participem entre altres en la
construcció del districte tecnològic
del 22@, participant tant en l'àmbit
d'enginyeria com de consultoria
energètica i de sostenibilitat en gran
part dels seus edificis, alguns nous i
altres rehabilitats. Entre les desenes
de projectes al 22@, podria destacar
l’edifici PLATINUM 22@, que ostenta el
rècord mundial de puntuació LEED
PLATINUM. També vam desenvolupar
l’edifici de Ca l’Alier, que va ser el
primer edifici a Barcelona
desenvolupat sota els requisits NZEB.

També sou presents a altres edificis
emblemàtics de la ciutat.

Més enllà del 22@, treballem en
edificis com ara la Sagrada Família
posant al servei d’aquesta obra

"En la situació actual, ja
no és una opció no pujar
a la roda de la transició
energètica, qui no hi puja
es queda fora"
O L I V I A  B L A N C O
VP International Business Development
de PGI Engineering & Consulting

Olivia Blanco és VP International
Business Development a PGI
Engineering & Consulting i també un
dels principals exponents dels nous
lideratges dins l'enginyeria per assolir
la transició energètica. La companyia,
nascuda fa 30 anys com a enginyeria
mecànica i elèctrica de projectes
d’edificació,
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monumental tots els nostres
coneixements d’enginyeria i eficiència
energètica. A Barcelona estem una mica
a tot arreu, i el que ens agrada veure és
que les propietats, i els actors del sector
de la construcció estan cada cop més
sensibilitzats en la sostenibilitat, i que la
descarbonització és una de les seves
prioritats.

Les grans ciutats tenen un parc
d'habitatges molt envellit. Serà possible
adaptar-los a les necessitats actuals en
els pròxims anys?

Sens dubte és un dels grans reptes. Les
polítiques mundials, i concretament
europees estan funcionant i els fons
Next Generation estan fent que
promotors, propietats, comunitats de
veïns s’activin i considerin accions de
millora que estan subvencionades tant a
nivell d’envolvent com de sistemes
actius. Tot i així, en l'àmbit residencial,
sobretot quan la propietat és
horitzontal, falten mecanismes, potser a
a escala municipal, que facilitin l’acció
en el cas de comunitats de veïns.

Teniu previst participar d’aquesta
rehabilitació del parc d’habitatges? 

Sí, volem formar part de les iniciatives
de rehabilitació que es duguin a terme.
La ciutadania ha de prendre consciència
a tots el nivells. Nosaltres disposem

del know-how tant a nivell d’eficiència
energètica amb l'estudi de millores de
l’envolvent, així com de solucions a nivell
de les instaŀlacions, per optimitzar
consums i substituir a poc a poc les
energies no renovables. En aquest
aspecte participem activament a totes

les licitacions que estan sortint des de
les administracions motivades per les
subvencions europees i que han
d’esdevenir un exemple i un motor per a
la resta d'actors.

L’eficiència energètica i l’autoconsum
ja són una prioritat a l’hora de plantejar
projectes d'edificació?

Sí, i en aquest sentit les directives
europees que s’han anat traspassant a
tots els estats comunitaris estan jugant
un paper important. Potser es podria
anar més de pressa, sobretot a Espanya,
és clar, però al meu parer tot suma i el
sector està reaccionant. Uns anys
enrere hauria estat impensable veure
que estaríem fent edificis NZEB i ara és
quasi una realitat.

Teniu nova divisió de renovables.

Sí, fa un parell de mesos vam crear la
divisió de PGI RENEWABLES. En tant que

Quan la propietat és
horitzontal falten
mecanismes, potser
a escala municipal,
que faci l i t in l ’acció
en el cas de
comunitats de veïns
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enginyeria d’instaŀlacions fa molts anys
que dissenyem instaŀlacions
fotovoltaiques principalment
implantades en edificis. Algunes molt
notables, com per exemple la coberta
de la ciutat de les telecomunicacions de
Madrid, que vam fer el 2007 amb Rafael
de La Hoz, amb una potència instaŀlada
de 3MW. 

També hem dissenyat la instaŀlació
fotovoltaica de “Constantí 42” de 17MW
que donarà servei a tot el polígon de
Constantí i que és la més gran ara com
ara a Catalunya.

En la vostra activitat també estan
guanyant molt de pes els Data Centers.

Sí, ara fa gairebé 5 anys que, impulsada
per la nostra presidenta, vam crear la
divisió PGI DATA CENTERS. Espanya per
la seva situació geogràfica i altres
factors ha esdevingut un hub i hi ha
nombroses oportunitats, amb grans

projectes que necessiten un alt nivell
d’enginyeria, amb un know-how i uns
recursos dels quals disposem. 

Què s'està fent per reduir les
emissions que generen?

La petjada de carboni és una de les
principals preocupacions davant
d’aquestes instaŀlacions que són grans
consumidores d’energia. Però els
inversors d’aquest tipus de projectes
no són aliens als compromisos de
descarbonització, i solen exigir que
sigui un dels principals requisits de
disseny. 

En quin punt creus que es troba la
transició energètica actualment a
Catalunya?

Ens queda sens dubte molt camí per
recórrer, però per nosaltres que vivim
el dia a dia del sector de l’energia
vinculada a l’edificació moltes coses
estan canviant a millor. Crec que tots
els actors estan adquirint una
sensibilitat envers l'optimització dels
consums, l’estalvi energètic, les
millores en el nivell d’exigència
constructives que fa que anem pel
bon camí. Que s’hauria d’anar més de
pressa, que no hi ha temps? Doncs sí,
però tot suma, tots els passos que
estem fent sumen. Hi ha una
sensibilització palpable, per tant,
seguim en aquesta direcció!

El inversors en Data
Centers no són al iens
als compromisos de
descarbonització, i
solen exigir  que sigui
un dels principals
requisits del disseny

www.clusterenergia.cat   |   26E N T R E V I S T E S  C E E C

Imatge exterior del projecte de la Clínica de Granollers de PGI Engineering.



Malgrat les múltiples crisis que han
afectat el sector de la construcció,
amb una manca de matèries primeres
i un augment en els costos de
l'energia, ROCKWOOL, especialistes en
aïllament amb llana de roca,
mantenen el seu roadmap per reduir
la petjada ecològica dels seus
materials. Miquel Àngel Gallardo,
director de Negoci, parla en aquesta
entrevista de les accions que estan
duent a terme en aquest sentit així
com de l'estat actual del sector.

Quin és el valor afegit de la vostra
solució amb llana de roca?

El nostre producte com a primer valor
és aïllant tèrmic, però també és molt
bon aïllant a nivell acústic i resistent al
foc, fet que ajuda en la prevenció
d'incendis. Una altra cosa molt
important és que és estable i durable
en les seves prestacions. Quan parlem
d’eficiència energètica i d’aïllar un
edifici perquè tingui un bon rendiment 

energètic, no volem dir que només tingui
un bon rendiment energètic 6 mesos
després de fer l’obra, sinó 20 anys
després també.

Com deies també ajuda en la prevenció
d’incendis. 

Per sort en aquest país no hem tingut
cap gran incendi a edificis darrerament.
L’última referència a Europa la tenim a la
Grenfell Tower de Londres. Va morir-hi
molta gent i la causa va estar molt
vinculada al sistema constructiu i als
materials que van fer servir per a la
construcció. A Espanya, l’hivern de fa un
any, de novembre a febrer, van morir
unes cent persones a incendis a edificis.
Això està vinculat en bona part a la
pobresa energètica, però també a com
estan construïts els edificis. Per evitar
que un incendi es propagui el millor és
utilitzar materials no combustibles com
ara la llana de roca.

Recentment, heu llançat un servei de
reciclatge d'aquest tipus de material.

Sí, recuperem les restes de llana de roca.
Hem començat pels retalls o les mermes
de la posada en obra de la llana de roca, i

"Cal una empenta per
part de l’administració
per a facilitar la
informació i la gestió
d'ajuts en rehabilitació
energètica"
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M I Q U E L  À N G E L  G A L L A R D O
Director de Negoci de ROCKWOOL



això ho tornem a portar a la nostra
fàbrica i ho integrem al procés
productiu. Per tant, reciclem el 100% del
que ens enduem d’una obra. És un
sistema que hem llançat recentment al
mercat, que és complex a nivell logístic.
Funciona bé i és ben valorar pels clients,
el hàndicap, però, és que encara si
comparem amb altres països de l'entorn
europeu, encara és molt barat portar
materials a l’abocador. Per tant, és difícil
que el mercat et demandi el sistema
Rockcycle. L’estem proposant i sabem
que és el futur... ara hi ha una nova Llei
de Residus que encara no ha tingut
impacte al mercat però que s’ha
d’implementar i el futur està per aquí.
Però, és clar, que de moment, les
alternatives (al reciclatge) encara són
barates.

L'eficiència energètica d'edificis i
habitatges és la prioritat?

L’eficiència energètica és clarament una
prioritat. El que té sentit és invertir en
canvis del model energètic, anar cap a
energia verda o més sostenible, però
primer actuar sobre l’edifici. No té sentit
haver de sobredimensionar una solar o
algun altre tipus d’energia perquè
després se t’estigui escapant l’energia
per fuites, per façana, coberta, etc. Per
tant, primer sempre recomanem
treballar sobre l’edifici, aconseguir

un edifici eficient, reduïr la demanda
de l’edifici i després la demanda
satisfer-la amb energies renovables.

Darrerament vau participar en un 
 gran projecte de rehabilitació
energètica de barris a Pamplona...

És un projecte insígnia a Espanya i és
una mostra de que les coses poden
funcionar si hi ha l’interès i l'empenta
real de l’administració al darrera. En
termes de rehabilitació de barris
també hi ha un altre projecte en què
hem participat a Balsas de Ebro viejo,
Saragossa. Però encara es fa poca
rehabilitació de barri i esperem que
amb els fons Next Generation
s’aconsegueixi mobilitzar
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Esperem que els Next
Gen aconsegueixin
mobil i tzar rehabil i tacions
de barr i  perquè és quan
és més fàci l  arr ibar als
veïns i  que es facin
rehabil i tacions d’una
forma massiva

Imatge d'una prova
de resistència al foc
del material de
llana de roca
desenvolupat per
l'empresa
ROCKWOOL per a
l'aïllament tèrmic
d'edificis.



rehabilitacions de barri perquè és quan
és més fàcil arribar als veïns i arribar a
què es rehabilitin d’una forma massiva.
Si es deixa en mans de la decisió
individual de cada comunitat és més
complicat. 

Sí, de vegades, el més difícil és posar-se
d’acord amb el veí...

Bona part de la població vivim en
comunitats de propietaris, per tant, el
procés de decisió és més complex que
quan es tracta d’una decisió individual.
En tot cas, ens falta consciència que
com a propietaris d’un habitatge també
som propietaris dels elements
comunitaris; de vegades ens sembla
que quan tanquem la porta de casa ja
estem al carrer i no som els propietaris.

Però els elements comunitaris són de
tots i els hem de cuidar. I hem d’explicar
que quan fem una obra de rehabilitació,
més enllà d’un retorn via estalvi
energètic, el que notes és una millora en
el confort que és immediata, l'endemà
d’acabar les obres ja estàs més
confortable a casa i després també hi
ha un increment en el valor del pis.

Els experts asseguren que cal
multiplicar per 20 el ritme de
rehabilitació energètica dels
habitatges si volem assolir els objectius
climàtics.

Sí, i per això el que ens cal és molta
informació i facilitar la gestió i la 

burocràcia. Nosaltres fa uns mesos
vam posar en marxa un servei
d’assessorament per a la rehabilitació i
el que veiem és que hi ha interès al
mercat però interès de persones molt
poc informades i que estan encara
lluny de realitzar un projecte. I és que
després aquestes persones tenen por
i es veuen una mica desbordades per
la burocràcia. Per exemple, es
pregunten si realment els arribaran els
diners, i mentre no els arriben els
diners es pregunten com finançaran
l’obra... Encara perceben la gestió com
molt pesada, feixuga i complexa.

S'estan gestionant bé els Next
Generation?

Encara s’està una mica enrere quant a
informació i gestió del tràmit. La
percepció encara és que el tràmit és
complex, feixuc... Des que va sortir el
RD estatal que ho regulava, les
comunitats autònomes van trigar
bastants mesos a treure els seus
plans, i encara estem en el procés que
han de madurar els projectes i han
d’arribar a concretar-se. Cal una
empenta per part de l’administració
per a facilitar la informació i la gestió
sobretot. Que la burocràcia no sigui un
impediment perquè estem davant
d’una oportunitat única per la
quantitat de fons a disposició dels
ciutadans i seria una pena
desaprofitar-ho.

La pobresa energètica a Espanya
encara triplica la d’altres països de la
UE, com ara Països Baixos o
Dinamarca. 

Sí, i per això és fonamental impulsar la
rehabilitació energètica... Al capdavall,
el fet de subvencionar la factura
elèctrica o la del gas és només una
solució temporal, però a la llarga el
que has de fer és aconseguir reduir el
consum, i la demanda energètica dels
edificis.
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Ens falta consciència
com a propietaris
d’una vivenda que
també som
propietaris dels
elements comunitaris




