
PROGRAMADATA I LLOC

JORNADA

"Electrificació i descarbonització.
Oportunitats i amenaces en la
transformació industrial de Catalunya"

Dimecres, 6 d'octubre de 2021.
CECOT - Casa Pasqual Sala.
Carrer de Sant Pau, 6, 08221, Terrassa. 

Ningú avui qüestiona que estem en emergència
climàtica i que cal actuar urgentment. La
descarbonització és un complex repte social,
tècnic i econòmic.

Una de les claus és la urgent substitució dels
combustibles fòssils per fonts d’energia
renovables, amb la dificultat que suposa per a
molts processos industrials basats en el carboni i
que són essencials en el benestar de la nostra
societat.

Serà possible fer aquesta transformació a
Catalunya amb la urgència que la crisi climàtica
requereix? És possible fer la transició sense
afectar el benestar de la ciutadania? Quins són els
sectors productius més amenaçats i quins els més
beneficiats? Es generarà o es destruirà ocupació? 

Actualment, el debat sobre la transició energètica
es focalitza en les implicacions territorials de la
implantació de renovables. L’Observatori de les
Energies Renovables de Catalunya (OberCat) i
CECOT consideren imprescindible introduir a
l’opinió pública el debat de l’impacte dels diversos
models proposats en el teixit productiu, l’ocupació
i l’economia i, en definitiva, en el benestar de la
societat catalana.

Carles Caballero, regidor d’Arquitectura i Urbanisme, Medi
Ambient i Sostenibilitat i Energia de Terrassa
Antoni Abad, president de CECOT 
Víctor Cusí, representant d'Obercat

Joan Vila, empresari i President de la Comissió d'Energia de
PIMEC.
Joan Mora Bosch, empresari, CEO i fundador de Kriter
Software.

Anna Barnadas, secretària d'Acció Climàtica
Manel Romero, delegat d'UNEFCAT 
Joaquim Daura, vicepresident del Clúster de l’Energia Eficient
de Catalunya
Montserrat Coberó, Xarxa d'Entitats Catalanes per una
Transició Energètica Justa
Pep Puig, Vicepresident d'Eurosolar - European Association for
Renewable Energy
Robert Navarro, CEO de RWE España 

Lluis Juncà, director general d'Innovació i Emprenedoria de la
Generalitat de Catalunya. 
Josep Casas, director de l’Oficina per la Transició Energètica de
CECOT
Cristina Torre, secretaria d’Acció Sindical i Transicions Justes.
CCOO
Emilio Palomares, Director de l’Institut Català d’Investigació
Química i investigador ICREA.
Carles Riba, director del CDEI-DM - Centre de Disseny d'Equips
Industrials-Dinàmica de Màquines de la UPC i membre del
Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible -
CEMES. 

9:30 - BENVINGUDA

9:40 - Diàleg - La indústria catala davant el repte del canvi climàtic
i transició energètica.

 
10:15 - Taula Rodona: Els models de transició energètica: com
impacten en les necessitats de consum energètic actual i futur de
Catalunya.

Modera: Antonioi Cerrillo, La Vanguardia

11:30 - Descans 

11:45 - Taula Rodona: El futur del teixit productiu català en el marc
de la transició energètica. Amenaces oportunitats. 

Modera: Artur Zanón, Expansión

12:45 - CLOENDA
Molt Honorable Sr. Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball de
la Generalitat de Catalunya.

INSCRIPCIÓ

ORGANITZA

Inscripció gratuïta i obligatòria a través d'aquest
enllaç. Les persones inscrites rebran al seu correu
l'enllaç per accedir a la jornada via streaming. 

http://inscripcions.cecot.org/?id=CMP-01760-M3D9F0

