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Pere Cornellà: “Queden poques oportunitats en matèria de 

transició energètica, hem d’actuar de manera massiva, 

contundent i amb col·laboració de tothom” 

 

PIMEC Girona, en col·laboració amb les Comissions d’Energia i Sostenibilitat, organitza 
un debat virtual sobre l’impacte mediambiental, econòmic i social dels macroprojectes 
eòlics i fotovoltaics previstos per al territori. 

Girona, 13 d’octubre de 2021. “Queden poques oportunitats en matèria de 
transició energètica, hem d’actuar de manera massiva, contundent i amb 
col·laboració de tothom”. Així ho ha dit el president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, 
en una jornada virtual anomenada “La transició energètica: reptes i oportunitats per al 
territori. Els macroprojectes eòlics i fotovoltaics a debat”, dirigida a les petites i mitjanes 
empreses, i persones treballadores autònomes de la província de Girona. 

Durant la inauguració de l’acte, el president de la seu gironina de la patronal ha destacat 
la capacitat demostrada pel món científic per ajudar a afrontar els reptes futurs de la 
societat. Per això, ha afegit Pere Cornellà, PIMEC ha organitzat aquest acte que analitza 
la problemàtica energètica incloent la perspectiva científica, i ha declarat que “PIMEC  
pren la responsabilitat de continuar treballant per realitzar una previsió a mitjà i 
llarg termini que asseguri la prosperitat econòmica i social.” 

Per part seva, la directora de l’Institut Català d’Energia, Marta Morera, ha sintetitzat les 
principals dades de la transició energètica a un model descarbonitzat a Catalunya, 
segons els objectius plantejats per la Unió Europea, que apunten a la generació 
d’energia renovable del consum total el 2050. En aquest sentit, ha explicat que “caldrà 
reservar sòl per a la implantació de les energies renovables”, ja que suposarà la 
destinació de l’1,5-2,5% de la superfície per a les infraestructures necessàries.  

 

Una anàlisi transversal de la transició energètica 

El debat s’ha dividit en tres parts segons el sector des del qual s’analitzava la transició 
energètica en general, i els macroprojectes eòlics i fotovoltaics en particular: una taula 
científica-tècnica, en la qual s’han analitzat les dades actuals i previstes pel que fa 
a la reducció d’emissions i la transició energètica, així com el macroprojecte del Parc 
Eòlic Tramuntana; una taula econòmica, en la que representants del teixit 
econòmic han presentat iniciatives que s’estan duent a terme actualment al territori; 
i una taula institucional en la qual s’han exposat les principals polítiques 
públiques pel que fa a la mitigació de les emissions de CO₂ i la implementació de 
la transició energètica, així com l’afectació per a la societat i teixit empresarial de 
Girona. 

En la seva intervenció a la part científica-tècnica de l’acte, el president de la Comissió 
d’Energia, Joan Vila, ha resumit diverses mesures tecnològiques que la patronal 
considera “indispensables per a la reducció de CO₂ d’una manera assenyada i 

progressiva que no impacti l’economia”: la taxa de CO₂; el cotxe elèctric, autònom 
i de flota; les bombes de calor en forma de geotèrmia, aerotèrmia o solar; les bateries 



d’emmagatzemament de xarxa, domèstica o de cotxes actuant en agrupació; i les 
proteïnes vegetals. 

La directora general d’Energia de la Generalitat de Catalunya, Assumpta Farran, ha 
participat en la taula institucional i ha considerat que “el primer gran repte és fer que 
la societat vegi la transició energètica com a positiva.” D’altra banda, ha manifestat: 
“La transició energètica és una transició de civilització que suposa l’agilització de 
l’actual revolució industrial iniciada per la digitalització intel·ligent.” 

També durant la taula institucional, el cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 
Salvador Samitier, ha advertit que el desplegament de les energies renovables suposarà 
la internalització de part dels impactes que comporta el consum energètic actual: “El 
gas i el petroli que importem generen un impacte en els territoris d’origen. Les 
renovables suposen assumir l’augment de l’impacte a Catalunya.” Per això, ha 
defensat que “cal establir mecanismes de governança amb el territori al centre 
perquè la part afectada serà més gran.” 

En la cloenda de l’acte, el president de la Comissió de Sostenibilitat de PIMEC, Jaume 
Puig, ha proclamat que “el canvi de model el tenim a sobre, l’hem de fer ja perquè 
hi ha un interès col·lectiu a Catalunya en ser un país modern i líder en la mitigació 
del canvi climàtic, així com de disminuir la dependència de Catalunya de l’energia 
nuclear a uns costos que siguin assumibles per a tothom.” 

En l’acte, coordinat pel secretari tècnic de la Comissió de Sostenibilitat, Joan Barfull, 
també han participat: el director d'Armengol & Ros Consultors i Associats, Narcís 
Armengol, com a moderador de la taula científica-tècnica; la presidenta de la Comissió 
de Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Ana Garcia, com a 
moderadora de la taula econòmica; el meteoròleg, director de Taiko Meteorologia i 
membre de la Comissió de Sostenibilitat de PIMEC, Alfred Rodríguez Picó; el cap d’Obra 
Marina de SENER, enginyeria del Parc Eòlic Tramuntana, Sergi Ametller; el responsable 
de la Sectorial de Fruits Secs de JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya), 
Francesc Esquerda; el president de la Taula Gironina de Turisme, Jordi Martí; i el 
president de Família Torres (Caves Torres), Miguel A. Torres. 


