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Joan Vila, nou president de la Comissió d’Energia de PIMEC 

És director executiu de l’empresa LC Paper S.A. i compta amb una dilatada 
trajectòria en l’àmbit de la docència i la comunicació 

Barcelona, 17 d’octubre de 2016 . L’empresari, professor i 
articulista de Sarrià de Ter (Girona), Joan Vila, ha estat designat 
president de la Comissió d’Energia de PIMEC, després que la 
Junta Directiva de la patronal hagi aprovat el seu nomenament.   

Vila és enginyer industrial de l’Escola de Terrassa de la UPC i 
enginyer en tecnologia paperera per la Universitat de Grenoble. 
Des de l’any 1981 és director executiu de LC Paper S.A., una 
mitjana empresa catalana que fabrica paper tissú i paper per al 
mercat de l’hostaleria, ubicada a Besalú. LC Paper S.A. s’ha 
convertit en un referent d’innovació i adaptació ecològica del 

producte. El plantejament de les seves màquines els permet atendre comandes amb 
rapides i productivitat. A més, fan servir noves tècniques pioneres en l’estalvi energètic (les 
seves xifres d’eficiència són les més altes del sector) i tot el procés de fabricació està 
dissenyat amb l’estalvi d’aigua (és el fabricant de tissú amb menys consum d’aigua).  

L’empresari gironí també té una dilatada experiència en l’àmbit de la docència i la 
comunicació. Des de l’any 2008 i fins al 2013 va ser professor de tecnologia en paper en 
un màster de la Universitat de Girona (UdG) i d’una classe sobre l’energia de demà també 
a la UdG. Participa en nombrosos debats i seminaris sobre estalvi energètic i és 
col·laborador habitual a diversos mitjans de comunicació. L’any 2014 va publicar el llibre 
“La crisi des de la trinxera”, que tracta les raons profundes de les crisis mundial i 
espanyola.  

Els nous reptes de la Comissió d’Energia  

El nou president, que també entra a formar part de la Junta Directiva de PIMEC, afronta 
aquesta nova etapa amb la voluntat que la Comissió d’Energia continuï sent un referent i 
líder en el seu àmbit davant les administracions, els mitjans de comunicació i l’opinió 
pública. L’Observatori de la pimec ha publicat un total de nou informes sobre energia, a 
proposta i sota el lideratge de la Comissió.    

En aquest context, Joan Vila farà propostes concretes per millorar l’eficiència energètica i 
fomentar la transició energètica cap a renovables, així com vetllar perquè els preus de 
l’energia siguin els adients a les pimes i les facin més competitives en el món global. Al 
mateix temps, Vila vol donar més visibilitat als debats i treballs de la comissió a través dels 
mitjans de comunicació i fomentar la comunicació interna a la comissió. Tot plegat creant 
opinió en el sector empresarial i, més concretament, en el sector energètic.  

Joan Vila pren el relleu de Vicenç Pedret, que continuarà sent membre de la Comissió però 
deixa la presidència per dedicar-se a la seva empresa. Carles Vivas passarà a ocupar la 
vicepresidència de la Comissió.  


