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BENVINGUDA

El 2016 ha estat un any marcat per una sèrie de fets que han posat l’ener-
gia al centre del debat del conjunt de la societat. La fluctuació del preu 
que s’ha produït en els darrers mesos amb forts increments de la factura 
elèctrica, els casos de pobresa energètica i l’àmplia conscienciació dels 
efectes adversos del model actual han motivat una creixent demanda so-
cial per incentivar un canvi normatiu.

Aquestes demandes estan en sintonia amb el nou impuls que, des de la 
Comissió Europea, es vol donar a la reforma del mercat energètic mit-
jançant el recentment presentat “Winter Package”. Aquest nou document 
situa el consumidor al centre del model. I l’eficiència energètica com a 
primer element a desenvolupar a partir de les noves polítiques europees.  
Aquest paquet tindrà una translació directa al consumidor mitjançant la 
promulgació de disposicions en àmbits com l’eficiència en els edificis, 
l’autoconsum o el vehicle elèctric.

Els canvis que s’estan gestant en el model energètic internacional en els 
darrers anys posen de manifest com n’és d’imprescindible evolucionar 
cap a un sistema distribuït, renovable i democràtic; i, per tant, més efi-
cient. En aquest sentit, valorem molt positivament la iniciativa del Govern 
de Catalunya de crear el Pacte Nacional per la Transició Energètica.

En un altre ordre de coses, aquest 2016 ha estat, també, un any de 
canvis a partir de la profunda reflexió estratègica i de definició d’un nou 
model per al Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya. Volem un 
clúster més obert i participatiu, orientat als nous reptes del sector i amb 
una ferma voluntat de ser útils als nostres socis, al sector de l’energia i 
a la societat.

En aquest sentit, tant la redacció de l’Estudi del sector de l’eficiència 
energètica a Catalunya com el desenvolupament del nou Pla Estratègic 
2017-2020, que conclouran en el primer trimestre de 2017, són fites molt 
rellevants en aquest procés de transformació. 

Cal destacar que el 2016 ha estat un any d’activitat molt intensa en què 
hem treballat en els següents objectius:

• Defensar la necessitat d’apostar per un model energètic que garanteixi el 
desenvolupament econòmic, el benestar social i la qualitat ambiental. Sabem 
que, per aconseguir-ho, cal assegurar el subministrament energètic en quanti-
tat, qualitat i preus raonables, com a factors de competitivitat de les empreses, 
però també com a element de cohesió social i econòmica pels ciutadans.

• Consolidar l’entitat com a referent i altaveu del sector. En aquesta lí-
nia, destaca el nou portal web del CEEC, que incorpora un nou disseny 
més clar i accessible. D’aquesta manera, complim l’objectiu de reforçar la 
presència comunicativa en línia.

• Fomentar la col·laboració entre els associats mitjançant l’organització de ses-
sions de networking i les trobades amb empreses i entitats d’altres sectors.

Un cop més, la Nit de l’Eficiència, amb més de 350 assistents, esdevé, per 
quart any consecutiu, un espai de trobada dels professionals del sector. 
Aquest fet ens permet afirmar que l’esdeveniment es consolida com l’acte 
de referència del sector, l’objectiu fixat quan vam començar a celebrar 
aquesta festa de l’eficiència energètica.

També cal destacar el relleu a la presidència de l’associació. Xavier Fa-
rriols, director general de negoci elèctric de Factor Energia, és el nou pre-
sident del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) després de 
ser escollit en l’assemblea general extraordinària de socis en substitució 
d’Albert Mitjà, que l’ha encapçalat els darrers dos anys.

Finalment, volem agrair a tots els associats la participació activa en les 
diferents activitats que s’impulsen en el dia a dia ja que gràcies a aquesta 
contribució, interès i dedicació, seguim treballant amb el mateix esforç per 
tal de millorar any rere any.

PRESIDENT SORTINT
Albert Mitjà Moyano

PRESIDENT ENTRANT

Xavier Farriols
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El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya
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QUÈ ÉS EL CEEC?
El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) és un ens que, 
a través de la col·laboració entre les empreses i les entitats associades 
procedents dels àmbits tecnològic, de recerca, institucional, regula-
dor, industrial, informatiu i de negoci, té per finalitat impulsar l’àmbit 
de l’eficiència energètica.

El CEEC es constitueix com a agrupació empresarial sense ànim de 
lucre que agrupa més de 120 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.

A diferència de les associacions o agrupacions sectorials, el nexe 
comú del CEEC no és el tipus de producte fabricat ni el fet de compar-
tir el mateix mercat, sinó la voluntat dels seus integrants d’accedir a 
uns objectius comuns d’increment de valor del seu producte o servei 
per l’augment de la seva eficiència energètica i d’aprofitament de les 
noves oportunitats de negoci existents entorn a aquesta.



5 I Memòria D’ACTIVITATS 2016

El cEEC activitats 2016 esdeveniments destacatspla estratègicbenvinguda

la missió del ceec
La missió del CEEC és la d’apropar als seus integrants a uns objectius comuns per incrementar el valor del seu producte o servei cap a 
l’Eficiència Energètica i l’aprofitament de les noves oportunitats de negoci existent entorn a aquesta.

El principal objectiu del CEEC  és promoure la competitivitat dels seus membres associats, potenciant la col·laboració entre empreses i altres 
agents del sector de l’eficiència energètica per tal d’oferir al mercat solucions integrades i innovadores en eficiència energètica, unint els 
productes i serveis de la cadena de valor i aportant solucions en paquets que engloben productes, instal·lacions, manteniment i gestió. Es 
pretén:

• Reforçar el sector de l’eficiència energètica i aconseguir la seva projecció exterior.

• Incrementar la competitivitat i les oportunitats de negoci de les empreses associades.

• Aconseguir una major participació de les empreses associades en projectes d’eficiència energètica.

• Obtenir sinergies fruit de la col·laboració.

• Afavorir la innovació i la seva aplicació en el mercat.

• Ser referent i representar els interessos de l’eficiència energètica davant les administracions públiques, organismes o altres corporacions.

• Unificar una posició del sector per potenciar el seu paper en el conjunt de la societat.

• Afavorir la formació de professionals del sector de l’eficiència energètica.

• Una línia mestra del Clúster és la realització de projectes conjunts d’investigació, innovació i desenvolupament tecnològic juntament amb 
l’Institut d’Investigació en Energia de Catalunya IREC, en el qual l’Eficiència Energètica és la seva línia principal de referència.
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estructura organitzativa

PRESIDENT

Xavier Farriols

VICEPRESIDENT
Alejandro Valdovinos

SECRETARI
Joaquim Daura

TRESORER
Albert Mitjà Moyano

COMITÈ EXECUTIU

VOCALS

Carles Albà Jaume Alcover Albert Cot Grisha Domakowski
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EQUIP DE GESTIÓ

GERENT
Francesc Ribera
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CertificadoresConstructoresEnginyeries ConsultoriesFabricants Instal·ladores Mantenidores

socis
El següent diagrama descriu la cadena de valor 
de l’eficiència energètica i permet identificar les 
diferents tipologies de socis del CEEC i la seva 
representativitat en el si de l’associació.

Administracions Associacions Altres Comercialitzadores

Centres de  
recerca

Centres  
tecnològics

Finançament FormacióGabinets  
jurídics
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SOCIS FUNDADORS

SOCIS NUMERARIS

SOCIS COL·LABORADORS
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SOCIS EMPRENEDORS

Durant l’any 2016, s’han adherit  
al Ceec els següents socis:
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activitats 2016
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desenvolupament de productes i serveis innovadors.  
potenciació del negoci dels associats
Des del CEEC facilitem espais de trobada entre els associats, amb l’objectiu de multiplicar les oportunitats de detectar 
sinergies entre elles, generar negoci i especialització en àrees sectorials concretes mitjançant la col·laboració amb em-
preses i entitats de perfils complementaris. En aquest sentit, treballem diverses línies d’actuació: impuls de projectes 
de col·laboració entre associats, grups de treball i sessions de networking.

PROJECTES INTERNS
El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya posa a 
l’abast dels seus socis les eines necessàries per detec-
tar 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 forma-
cions de grups de treball.

PROJECTES INNOVADORS
La innovació és un dels pilars del sector de l’eficiència 
energètica i, conseqüentment, d’aquesta institució. La 
implementació d’una metodologia de projectes innova-
dors ha tingut molt bons resultats i, per tant, se segui-
ran impulsant iniciatives semblants.

Projectes europeus
MEDNICE
MED programme Networks for an Innovative Coope-
ration in Energy efficiency: Dins del marc d’Estratègia 
d’Especialització Intel·ligent (RIS3), aquest projecte 
internacional liderat per l’IREC (Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya) pretén construir i gestionar una 
comunitat MED d’edificis.

PROJECTES DE MERCAT
Es tracta de projectes que demanen els  diversos sec-
tors d’activitat econòmica (industrial, terciari, residen-
cial) per donar solucions a necessitats de millora del 
comportament energètic.

Innovació
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PROJECTES TRANSVERSALS

L’execució de mesures d’innovació en eficiència 
energètica aplicades a diferents sectors és possi-
ble gràcies a la relació amb diferents clústers sec-
torials a Catalunya. Per aquest motiu, es poden dur 
a terme projectes amb entitats de tot tipus, fet que 
demostra la transversalitat de l’eficiència energètica.

Projectes estatals (AEI)

Bodegas Inteligentes 4.0. Aquest projecte, fruit 
d’una sèrie de reunions de treball amb el Clúster 
vitivinícola de Catalunya (INNOVI), pretén desenvo-
lupar un software que permeti una gestió energètica 
intel·ligent dels processos a la indústria vitivinícola 
utilitzant eines de monitoratge i control. Pretén con-
vertir-se en l’inici de l’estratègia per a l’evolució del 
sector cap a la indústria 4.0. 

Bodegas sostenibles 4.0:  Un altre projecte fruit de 
la col·laboració interclúster amb INNOVI. Es pretén 
realitzar l’anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica 
de la implantació híbrida de tecnologies de genera-
ció energètica amb fonts renovables en el sector del 
vi i el cava.

School Energy League. Aquest projecte, en col·la-
boració amb el Clúster TIC de Barcelona, desenvo-
lupa una eina innovadora per a la promoció de la 
reducció del consum energètic en escoles i llars mit-
jançant la conscienciació sobre eficiència energètica 
dels alumnes utilitzant tècniques de gamificació. 

El projecte es va concretar a partir de la implemen-
tació d’una metodologia de generació de projec-
tes innovadors que, al nostre parer, ha tingut molt 
bons resultats i, per tant seguirem impulsant inicia-
tives semblants per aplicar innovacions en eficièn-
cia energètica aplicades a diferents sectors gràcies 
a la nostra relació amb diferents clústers sectorials 
a Catalunya.

Canales Industriales 4.0: Aquest projecte sorgeix 
de la col·laboració amb el clúster de l’aigua (Cata-
lan Water Partnership, CWP) per realitzar l’anàlisi de 
la viabilitat tècnica i econòmica d’una xarxa de clima 
de districte 4.0 a partir de l’aprofitament energètic de 
les masses d’aigua circulants en canals industrials, 
actualment únicament utilitzats per a la generació 
elèctrica. Afegint la generació tèrmica a l’elèctrica per 
reduir el consum energètic de les activitats pròximes 
al canal, en suposaria un millor aprofitament.
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GRUPS DE TREBALL

Els grups de treball del CEEC són espais on, mitjançant reunions periòdiques de grups reduïts d’empreses, s’esta-
bleixen relacions i col·laboracions habituals. Durant l’any 2016, s’han creat nombrosos grups i han seguit actius els que 
ja tenien trajectòria l’any anterior.

SUPERMERCATS  
SOSTENIBLES
Aquest grup, que té com a objectiu 
desenvolupar  solucions d’eficièn-
cia energètica per a supermercats 
a nivell global, ha reprès l’activitat 
durant el 2016 participant a diver-
ses jornades com ara els tallers in-
terclúster CEEC-Foodservice, i amb 
la preparació d’una jornada tècnica 
sobre eficiència energètica aplicada 
a refrigeració, clima i enllumenat.

DISTINTIU ENLLUMENAT
S’han continuat les activitats inicia-
des el 2015 amb l’objectiu de des-
envolupar un distintiu de qualitat 
d’un projecte d’eficiència energètica 
en la il·luminació d’edificis de dife-
rents sectors objectiu que acrediti 
el promotor del projecte com a em-
presa compromesa amb l’eficiència 
energètica.

Els propers passos del grup són fer 
difusió del distintiu i implementar-lo 
en diferents projectes per tal de va-
lidar-ne i comprovar-ne la idoneïtat 
i, a continuació, exportar-lo a altres 
nous sectors d’interès per als mem-
bres del grup.

POLÍGONS 4.0
Aquest grup de treball s’ha confor-
mat durant el 2016 enfocat al des-
envolupament, comercialització i 
implementació de solucions per a 
l’eficiència energètica al sector in-
dustrial a partir de la visió que aporta 
el tractament dels polígons indus-
trials com a conjunt (ecosistema).

•  S’ha realitzat l’encàrrec de ma-
terial de documentació per a la pro-
moció del grup (presentació, díptic, 
infografia i logo)

• S’han mantingut reunions amb 
diferents entitats públiques que po-
drien estar interessades a col·laborar.

POBRESA ENERGÈTICA
Donat el context socioeconòmic ac-
tual, en què més de 600.000 cata-
lans pateixen pobresa energètica, a 
proposta de l’Institu Cerdà, soci del 
CEEC, el 2016 s’ha conformat el 
grup de treball de pobresa energè-
tica en el qual participen més de vint 
membres del CEEC.

L’objectiu del grup és definir serveis 
i productes associats a l’eficiència 
energètica de les llars, amb la fina-
litat d’aportar solucions en la lluita 
contra la pobresa energètica. Es vol 
preparar un paquet de serveis per 
millorar les condicions energètiques 
de les famílies del col·lectiu vulnera-
ble i oferir-lo a les administracions i 
ONG’s involucrades.

AUTOCONSUM
Continuant amb les activitats inicia-
des durant el 2015, s’ha elaborat un 
vídeo promocional de l’autoconsum 
conjuntament amb altres associa-
cions, entitats socials i administra-
cions públiques. 

En l’àmbit de l’autoconsum, també 
es va realitzar un debat entorn el 
Reial Decret 900/2015 dins del ci-
cle de debats sobre normativa del 
CEEC en el qual van participar els 
membres del grup de treball.
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FAÇANES INTEL·LIGENTS
Durant el 2016, el grup de treball so-
bre Façanes Intel·ligents del CEEC 
ha dut a terme una proposta de 
col·laboració amb el CAFBL per al 
desenvolupament i implementació 
del projecte “Façana Eficient”: una 
aplicació web i eina informàtica de 
gestió de projectes de rehabilitació 
de façanes que permet analitzar la 
viabilitat tècnica i econòmica en la 
rehabilitació energètica dels edificis. 
Està adreçat a comunitats de pro-
pietaris i administradors de finques.

ESE EN ENLLUMENAT
Aquest grup, liderat per l’ICAEN, va 
iniciar l’activitat a finals de 2010.  Ac-
tualment, continua la seva vigència 
i activitat, potenciades per la pro-
moció des de l’administració dels 
mercats dels models de contracte 
d’Empreses de Serveis Energètics 
(ESE).

Aquest grup va treballar en un model 
de contracte d’externalització dels 
serveis energètics de les instal·la-
cions d’enllumenat exterior orientat 
principalment a ajuntaments com 
a clients potencials establint com a 
proposta fer contractes i projectes 
ESE.

El grup de treball va publicar la 
“Guia per a Licitació dels Serveis 
Energètics de l’Enllumenat Públic 
Municipal” l’any 2011 per encàrrec 
de l’ICAEN. La guia, vigent en l’ac-
tualitat, recomana una sèrie de cri-
teris per a la licitació de l’enllumenat 
públic en un model de contractació 
d’Empresa de Serveis Energètics.

Durant el 2016, el grup s’ha reunit 
per preparar un informe sobre lici-
tacions ESE en enllumenat per a 
l’ICAEN. S’ha recollit informació de 
les licitacions durant la segona mei-
tat del 2015 i tot el 2016 i s’ha re-
dactat un informe que es presentarà 
a principis del 2017.

JORNADA DE MESURA I 
CONTROL ENERGÈTIC
A proposta de Seinon, membre del 
CEEC, s’ha conformat aquest grup 
de treball que té com a objectius 
preparar una conferència sobre mo-
nitoratge energètic que permeti:

• Donar a conèixer com ajudar a 
estalviar energia amb un sistema de 
monitoratge mitjançant casos pràc-
tics i experiències.

• Explicar la normativa vigent per re-
duir emissions de CO2.

• Informar de noves tendències i 
tecnologies.

• Detectar noves oportunitats de ne-
goci per als membres del CEEC

• Generar un debat obert amb pú-
blic i ponents
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Aquest any s’han realitzat tres missions internacionals amb l’objectiu de trobar oportunitats de negoci per als socis 
del CEEC a l’estranger. 

MISSIÓ A COREA DEL SUD
Aquesta missió va comptar amb el patroci-
ni d’Acció i el CEEC i hi va assistir juntament 
amb catorze clústers catalans més. A part 
de l’agenda conjunta per conèixer el context 
econòmic de Corea del Sud, així com el seu 
model de clúster, es van mantenir reunions 
amb associacions i empreses del sector de 
l’energia com per exemple l’Institut Coreà de 
Recerca en Energia (KIER), ICAK (International 
Contractors Association of Korea), l’associació 
de ESCO de Corea (Esco Association of Ko-
rea), Hyundai o LG, entre altres.

MISSIÓ A MÈXIC
El projecte Low Carbon Business Action in Mexi-
co promociona la col·laboració entre empreses i 
associacions empresarials de Mèxic i Europa per 
reduir les emissions de CO2 i traslladar solucions 
tecnològiques en l’àmbit de l’eficiència energèti-
ca, la gestió de l’aigua i dels residus a partir de 
la transferència de coneixement de pimes euro-
pees amb acords bilaterals amb empreses mexi-
canes. La missió va ser conjunta amb el clúster 
de l’aigua de Catalunya (Catalan Water Partner-
ship) i es van realitzar més de 50 trobades B2B 
entre el CEEC i altres empreses i associacions 
de Mèxic, així com visites a companyies i a una 
fira de negocis. 

D’aquestes reunions han sorgit diverses propos-
tes de col·laboració entre tots dos clústers, així 
com diverses sol·licituds de Cooperation Part-
nership Agreements (CPA’s) per a la introducció 
de solucions tecnològiques d’empreses catala-
nes dirigides al mercat mexicà.

missions

MISSIÓ A BRUSSEL·LES
El CEEC va participar en la missió destinada 
a conèixer les oportunitats existents en l’àmbit 
de les licitacions internacionals per als sectors 
del medi ambient i l’energia a Brussel·les.

L’objectiu d’aquesta missió és que les empre-
ses participants coneguin de primera mà les 
oportunitats d’accedir a les licitacions de la 
Unió Europea tant en els segments amb ma-
jor potencial (en funció de l’oferta catalana), 
com als països amb major recepció de fons. 
La missió també va comptar amb una agen-
da de contactes amb funcionaris de direccions 
generals de la Comissió i amb consultores del 
sector.

Internacionalització

altres

INCORPORACIÓ A XARXA ECCP 
El Clúster d’Eficiència Energètica de Ca-
talunya (CEEC) s’ha incorporat a la Xarxa 
ECCP (European Cluster Collaboration 
Platform) que té com a missió generar 
sinergies entre els clústers de diversos 
països europeus i canalitzar els recursos 
provinents de la Unió Europea en àmbits 
com la innovació i la internacionalització. 

Fruit d’aquesta incorporació, el Clúster 
va participar en la Low Carbon Action a 
Mèxic per analitzar la possibilitat de rea-
litzar projectes conjunts entre empreses 
tecnològiques catalanes i mexicanes.
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missions inverses

RHÔNE-ALPES MEETS CATALONIA 
La regió d’Alvernia-Roine-Alps i Catalunya treballen con-
juntament per impulsar la col·laboració entre clústers. La 
Generalitat de Catalunya i la regió francesa -amb la col·la-
boració de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) i les 
agències franceses Agence Régionale du Dévelopment 
(ARDI) i Agence Régionale de Dévelopment Economique 
(ARDE)- van organitzar la tercera edició de l’International 
Intercluster Meeting, que va reunir durant dos dies a Bar-
celona representants de gairebé 50 clústers francesos i 
catalans. 

SLOVENIA MEETS CATALONIA  
En el marc de col·laboració entre xarxes de clústers eu-
ropeus, es va dur a terme una trobada organitzada per 
Acció amb clústers i autoritats eslovenes amb la intenció 
de conèixer les bones pràctiques dels clústers catalans. 
En aquesta sessió el CEEC va realitzar una intervenció en 
que va presentar les seves línies i objectius estratègics a 
l’entorn de la gestió eficient de l’energia

STUDY VISIT CLUSTER ENERGIES  
RENOVABLES EGIPTE 
Els representants, tant públics (govern egipci) com privats, 
de la iniciativa que impulsa la creació d’un clúster de les 
energies renovables en aquest país van visitar el CEEC 
per conèixer-ne el funcionament, els òrgans de gestió i els 
principals projectes. La visita també va comptar amb una 
agenda de contactes amb socis del CEEC.

VISITA DE RESPONSABLES POLÍTICS  
D’ARGENTINA EN EL MARC DEL SCEWC’16 
Durant la celebració de l’Smart City Expo World Congress, 
celebrat a Barcelona el novembre de 2016, es va mantenir 
una trobada entre representants polítics de diverses ciutats 
i regions argentines i el CEEC per tal de conèixer experièn-
cies en el marc de la gestió intel·ligent de l’energia en un 
entorn d’smart cities. La visita també va comptar amb una 
agenda de contactes amb socis del CEEC.

VISITA DE RESPONSABLES POLÍTICS 
D’UCRAÏNA EN EL MARC DEL SCEWC’16 
Durant la celebració de l’Smart City Expo World Congress, 
celebrat a Barcelona el novembre de 2016, es va mantenir 
una trobada entre representants polítics de diverses ciutats 
i regions ucraïneses encapçalades per l’alcalde de la ciutat 
d’Olexandriiya i el CEEC per conèixer experiències en la 
rehabilitació energètica d’edificis, xarxes de districte i enllu-
menat públic eficient. La visita també va comptar amb una 
agenda de contactes amb socis del CEEC.

VISITA DE RESPONSABLES DELS CLÚSTERS 
DE LA REGIÓ ZUID HOLLAND 
En el marc de col·laboració entre xarxes de clústers euro-
peus es va dur a terme una trobada organitzada per Acció 
amb clústers i autoritats d’aquesta regió holandesa i diver-
sos clústers catalans, entre ells, el CEEC, amb la intenció 
de conèixer les bones pràctiques dels clústers catalans en 
matèria d’energia i mobilitat. En aquesta sessió el CEEC 
va realitzar una intervenció en que va presentar les seves 
línies i objectius estratègics a l’entorn de la gestió eficient 
de l l‘energia
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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 dl’eficiència energètica. 
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.

38 
SESSIONS

> 1.000 
ASSISTENTS

15 
SESSIONS

>240 
ASSISTENTS

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’eficiència energètica o 
complementari als continguts 

pròpiament tècnics.

networking
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SESSIONS DE CARÀCTER INTERN

DATA

IN
T

E
R

N
SESSIÓ

Seminari "Estratègies de creixement empresarial" 17/2/16 Barcelona

Seminari "Iniciació a l'exportació" 8/3/16 Barcelona

Workshop interclúster CEEC-INNOVI (1a sessió) 17/3/16 Vilobí del Penedès

Esmorzar de benvinguda nous associats 26/3/16 Barcelona

Workshop interclúster CEEC-INNOVI (2a sessió) 11/4/16 Barcelona

Workshop interclúster CEEC-INNOVI (3a sessió) 28/4/16 Sant Sadurní d'Anoia

Jornada d'immersió estratègica - Assemblea General Ordinària CEEC  28/5/16 Barcelona

Sessió GT_EE COEIC_CEEC (2a sessió) 29/6/16 Barcelona

Workshop interclúster CEEC-FOODSERVICE (1a sessió) 3/10/16 Barcelona

Seminari CEEC : Entretalent (Elsa Puig) 21/10/16 Barcelona

Interclúster Hostelco (Fira de Barcelona) 24/10/16 Barcelona

Workshop interclúster CEEC-FOODSERVICE (2a sessió) 3/11/16 Barcelona

Seminari CEEC : Sendas Value (Enrico Nebbia) 10/11/16 Barcelona

Jornada immersió estratègica CEEC 24/11/16 Barcelona

Seminari CEEC : FINAKTOR (Javier Bultó) 16/12/16 Barcelona

LLOC
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SESSIONS DE CARÀCTER EXTERN
E

X
T

E
R

N Sessió finançament 26/1/16 Barcelona

Sessió finançament internacionalització 3/2/16 Barcelona

Oportunitats de col·laboració i finançament en programes europeus per cluster 
managers

18/2/16 Barcelona

Jornada DdGi Dia internacional de l'eficiència energètica 2/3/16 Girona

Jornada mercats energètics -Dia internacional de l'eficiència energètica 3/3/16 Barcelona

Presentació de la Setmana de l’Energia 2016 - DiBa 3/3/16 Barcelona

Premis excel·lència energètica 3/3/16 Barcelona

Dia Mundial de l'eficiència energètica 5/3/16 Barcelona

Presentació resultats del projecte SHAAMS 11/3/16 Barcelona

Esmorzar de captació nous associats 11/3/16 Barcelona

Sessió GT_EE COEIC_CEEC (1a sessió) 6/4/16 Barcelona

Energètica - Fira Igualada 7/4/16 Igualada

Lliurament premis Eneragen 21/4/16 Barcelona

Nit de l'Eficiència 16/6/16 Barcelona

Reunió Conseller Empresa i Ocupació 31/8/16 Barcelona

Reunió Regidor Energia i Aigua Ajuntament de Barcelona 14/9/16 Barcelona

Jornada eficiència energètica en CPD'S 15/9/16 Barcelona

SESSIÓ DATA LLOC
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SESSIONS DE CARÀCTER EXTERN
E

X
T

E
R

N Esmorzar BBB Construmat 26/9/16 Barcelona

Jornada sectorial – Eficiència energètica SMARTCAT - Girona 27/9/16 Girona

Jornada Cicle de Energia a la indústria - Energies renovables (Granollers) 27/9/16 Granollers

Debat. Espanya: un Govern contra les renovables 28/9/16 Barcelona

Sessió GT_EE COEIC_CEEC (3a sessió) 28/9/16 Barcelona

Jornada AEE Spain Chapter 5/10/16 Barcelona

Esmorzar de captació nous associats 7/10/16 Barcelona

BacNet Europa  10/10/16 Barcelona

Jornada B2B CEEC-Pacte d'Alcaldes (Diputació de Barcelona) 14/10/16 Barcelona

Congrès de pobresa energètica de Catalunya (Sabadell) 2/11/16 Sabadell

Estalvi i eficiència energètica a la indústria - Granollers Mercat 9/11/16 Granollers

Esmorzar captació socis TIC 11/11/16 Barcelona

Jornada SCEWC 17/11/16 Barcelona

Interclúster USA-EEN 17/11/16 Barcelona

Jornada "Eficiència Energètica dels Recursos" - EBCN  22/11/16 Barcelona

Reunió GT EE COEIC – CEEC: pendent de definir 4/12/16 Barcelona

Jornada xarxes de calor ADHAC 13/12/16 Barcelona

Setmana de l'Energia 13/6/17 Barcelona

Expoelectric 29/9/17 Barcelona

III Intercluster Meeting Auvergne-Rhône-Alpes 17/10/17 Barcelona

Mexico Low Carbon 26/10/17 Barcelona

SESSIÓ DATA LLOC
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El CEEC treballa activament per donar més visibilitat als seus socis i als seus projectes mitjançant diferents accions 
entre les que cal destacar:

• Presentació de referències davant de clients po-
tencials en jornades. També es col·labora activa-
ment amb diverses institucions amb actuacions en 
el sector de l’energia a Catalunya, i s’amplia cada 
any aquest nombre d’entitats afins. 

• Representació del CEEC en jornades clau on els 
membres poden posar la seva expertesa al servei 
d’altres institucions.

• 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’eficiència energètica 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.

Tanmateix, algunes de les activitats que realitza el 
CEEC i que l’ajuden a posicionar-se com a entitat 
referent en matèria d’eficiència energètica i sosteni-
bilitat són:

• Fòrum d’entitats: El CEEC és membre fundador del 
Fòrum d’Entitats de l’Estratègia Catalana de Re-
novació Energètica d’Edificis, liderada pel DTES i 
l’ICAEN.

• Xarxa d’Entitats d’Energia de Catalunya (XEEC): El 
CEEC forma part d’aquesta xarxa coordinada per 
l’ICAEN.

visibilitat
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EL CEEC ORGANITZA
17 FEB · Seminari “Estratègies de creixement 
empresarial”

03 MAR · Presentació de la Setmana de 
l’Energia 2016 - DiBa

08 MAR · Seminari “Iniciació a l’exportació”

17 MAR · Workshop interclúster  
CEEC-INNOVI (1a sessió)

26 MAR · Esmorzar de benvinguda nous 
associats

06 ABR · Sessió GT_EE COEIC_CEEC  
(1a sessió)

11 ABR · Workshop intercluster CEEC-INNOVI 
(2a sessió)

28 ABR · Workshop intercluster CEEC-INNOVI 
(3a sessió)

28 MAIG · Jornada d’immersió estratègica - 
Assemblea General Ordinària CEEC

16 JUNY · Nit de l’Eficiència

29 JUNY · Sessió GT_EE COEIC_CEEC (2a 
sessió)

31 AGO · Reunió Conseller Empresa  
i Ocupació

14 SET · Reunió Regidor Energia i Aigua  
Ajuntament de Barcelona

20 SET · Seminari CEEC “Circulab (Creafutur)”

26 SET · Esmorzar BBB Construmat

27 SET · Jornada sectorial – Eficiència  
energètica SMARTCAT - Girona

28 SET · Debat “Espanya: un govern contra 
les renovables”

28 SET · Sessió GT_EE COEIC_CEEC  
(3a sessió)

29 SET · Expoelectric

03 OCT · Workshop intercluster CEEC-FOOD-
SERVICE (1a sessió)

05 OCT · Jornada AEE Spain Chapter

07 OCT · Esmorzar de captació nous associats

14 OCT · Jornada B2B CEEC-Pacte d’Alcal-
des (Diputació de Barcelona)

17-18 OCT · III Intercluster Meeting Auverg-
ne-Rhône-Alpes

20 OCT · Jornada projectes europeus

21 OCT · Seminari CEEC “Entretalent amb 
Elsa Puig”

24 OCT · Interclúster Hostelco  
(Fira de Barcelona)

26-28 OCT · Mexico Low Carbon

03 NOV · Workshop intercluster CEEC-FOOD-
SERVICE (2a sessió)

09 NOV · “Estalvi i eficiència energètica a la 
indústria” - Granollers Mercat

10 NOV · Seminari CEEC “Sendas Value amb 
Enrico Nebbia”

11 NOV · Esmorzar captació socis TIC

16 NOV · Workshop intercluster CEEC-FOOD-
SERVICE (3a sessió)

17 NOV · Jornada SCEWC

22 NOV · Jornada “Eficiència Energètica dels 
Recursos” - EBCN

23-24 NOV · TBB

24 NOV · Jornada immersió estratègica CEEC

04 DES · Reunió GT EE COEIC – CEEC:  
pendent de definir

13 DES · Jornada xarxes de calor ADHAC

16 DES · Seminari CEEC “Aliances  
Estratègiques amb Javier Bultó”

EL CEEC ASSISTEIX
26 GEN · Sessió finançament

03 FEB · Sessió internacionalització

18 FEB · Oportunitats de col·laboració i finançament en programes europeus 
per cluster managers

03 MAR · Jornada mercats energètics - Dia internacional de l’eficiència energètica

07 ABR · Energètica - Fira Igualada

15 SET · Jornada eficiència energètica en CPD’S

EL CEEC INTERVÉ
02 MAR · Jornada DdGi Dia internacional de l’eficiència energètica

03 MAR · Premis excel·lència energètica 2016

05 MAR · Dia Mundial de l’eficiència energètica

11 MAR · Presentació resultats del projecte SHAAMS

11 MAR · Esmorzar de captació nous associats

07 ABR · Energètica - Fira Igualada

21 ABR · Lliurament premis Eneragen

13-17 MAI · Setmana de l’Energia

29 JUNY · Sessió GT_EE COEIC_CEEC (2ª sessió)

20 SET · Seminari CEEC “Circulab (Creafutur)”

26 SET · Esmorzar BBB Construmat

27 SET · Jornada sectorial – Eficiència energètica SMARTCAT - Girona

27 SET · Jornada Cicle de Energia a la indústria - Energies renovables (Granollers)

10 OCT · BacNet Europa

02 NOV · Congrès de pobresa energètica de Catalunya (Sabadell)

09 NOV · Estalvi i eficiència energètica a la indústria - Granollers Mercat

17 NOV · Intercluster USA-EEN

13 DES · Jornada xarxes de calor ADHAC

16 DES · Seminari CEEC “Aliances Estratègiques amb Javier Bultó”
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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·labo-
ratius entre associats, grups de treball i sessions de networking.

ESTUDI DEL SECTOR DE 
L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Durant l’any 2016, s’ha desenvolu-
pat un “Estudi del Sector de l’Eficièn-
cia Energètica a Catalunya”, amb 
l’objectiu de quantificar i caracterit-
zar 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.

UPDATE ESTRATÈGIC DEL 
SECTOR DE L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA A CATALUNYA 
L’any 2016, s’ha realitzat un “Update 
estratègic del sector de l’eficiència  
energètica” impulsat per Acció entre 
les activitats previstes dins del pro-
grama “Catalunya Clústers”. 

Aquesta actualització mapeja el sec-
tor de l’eficiència energètica a Cata-
lunya, i revisa els principals canvis en 
el negoci i els reptes estratègics de 
les empreses que el conformen.

ESTUDIS
BARÒMETRE DEL SECTOR
Elaboració bianual d’un baròmetre 
del sector de l’eficiència energèti-
ca, 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 se-
güents. Els resultats estan disponi-
bles al web del CEEC. En el darrer 
estudi s’observa una millora del sec-
tor i un augment del negoci de les 
empreses.

ACCÉS AL CONEIXEMENT
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PLATAFORMA DE  
SINÈRGIES CEEC
Aquesta Plataforma de Sinergies 
en Eficiència Energètica és un  
espai on tots els socis del Clús-
ter poden publicar propostes de 
col·laboració mitjançant la sol·lici-
tud o l’oferta de productes i ser-
veis d’eficiència energètica. També 
poden ser contactats directament 
per qualsevol altre soci interessat 
en el seu anunci. L’objectiu no és 
publicar un llistat complert de ser-
veis d’una empresa, sinó publicar 
anuncis de col·laboració en un pro-
jecte, d’un servei o d’un producte 

concret.

VISIBILITAT 

Com sempre, el CEEC ha treballat 
per donar més visibilitat als socis i 
projectes mitjançant les següents 

accions:

• Presentació de referències davant 
de potencials clients en jornades

• Representació del CEEC en  
jornades

• Difusió de notícies dels associats: 
informació sobre projectes, ofer-
tes de feina, premis atorgats, etc.

AJUT A LA  
INTERNACIONALITZACIÓ 
Durant l’any 2016, a part de les mis-
sions internacionals hem organitzat 
diverses trobades amb entitats del 
sector de l’energia a nivell interna-
cional, amb l’objectiu de facilitar als 
nostres associats espais de trobada 
amb empreses o entitats de països 

que puguin ser del seu interès: 

• Missió de cluster managers a 
Brussel·les 29/02/2016

• Trobada entre clústers eslovens i 
catalans 23/05/2016

• III International Intercluster Meeting. 
“Auvergne-Rhône-Alpes meets 
Catalonia” 17/10/2016

• Visita delegació funcionaris  

holandesos 23/11/2016 

ACTUALITZACIÓ NORMATIVA
Continua actiu el servei exclusiu per 
als associats del CEEC que con-
sisteix en un butlletí de novetats de 
normativa del sector de l’energia. 
Aquest servei l’executa el Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya 
(COEIC). El Clúster publica publi-
ca quinzenalment la informació a 
la web de forma exclusiva per als 
socis. També hi ha disponible un 
accés gratuït al cercador de norma-
tiva del COEIC.

SERVEIS
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En aquest objectiu estratègic 
del CEEC hi emmarquem les 
següents actuacions:

PREMIS EXCEL·LÈNCIA 
ENERGÈTICA
El CEEC ha estat membre del jurat 
avaluador dels projectes  
presentats als Premis  
d’Excel·lència Energètica de 
l’ICAEN.

XARXA ENTITATS D’ENERGIA
El CEEC forma part de la Xarxa 
d’Entitats d’Energia de Catalunya, 
coordinada per l’ICAEN.

FÒRUM D’ENTITATS 
El CEEC és membre fundador del 
Fòrum d’Entitats de l’Estratègia 
Catalana de Renovació Energèti-
ca d’Edificis, liderada pel DTES i 
l’ICAEN.

COL·LABORACIONS  
INSTITUCIONALS
El CEEC col·labora estretament amb diverses institucions 
amb 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

• 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

NIT DE L’EFICIÈNCIA
Per la seva importància, més 
endavant dediquem un capí-
tol exclusiu a aquest acte de 
networking.

REUNIÓ DEL CEEC AMB 
JORDI BAIGET,  
CONSELLER D’EMPRESA I 
OCUPACIÓ 
Durant la trobada es va refermar 
la voluntat de col·laboració i es 
va destacar la importància del 
sector a Catalunya, i del progra-
ma de clústers que impulsa la 
Generalitat.

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. Aques-
ta 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 foto-
voltaic a Catalunya i avançar cap a 
un sistema de generació elèctrica 
més net, més distribuït i amb més 
participació ciutadana.

REUNIÓ DE PRESIDENTS  
DELS CLÚSTERS CATA-
LANS AMB NÚRIA BETRIU, 
DIRECTORA  
GENERAL D’INDÚSTRIA

ENS DE REFERÈNCIA
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XARXES SOCIALS

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’eficiència ener-
gètica 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 news-
letter 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 correc-
tament, així com d’un manual per a les empreses sòcies que 
vulguin utilitzar el segell del CEEC, que consisteix en una versió 
del logotip que conviu amb el seu logotip de l’empresa.

2014
2015
2016

1
15

109

PREMSA 
DIGITAL

PREMSA 
ESCRITA

RÀDIO

11 140

EVOLUCIÓ DE LES APARICIONS ALS MITJANS

24
603

TV

0
7

0

COMUNICACIÓ
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comunicació interna

Newsletter, comunicacions i nou web

XARXES SOCIALS

LINKEDIN: CONTACTES

765
975

2015
2016

TWITTER

564 
SEGUIDORS 

NOUS

Durant l’any 2016, el Clúster d’Eficiència Energètica ha treballat en la crea-
ció de la nova pàgina web oficial per prestar millor servei a tots els asso-
ciats 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, a la vegada que s’adeqüa a les necessitats de millora estè-
tiques i estructurals.
El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya té dues vies de comunicació in-
terna amb els seus associats: un butlletí o newsletter mensual i l’enviament de 
l’agenda d’actes, també mensual. Per esdeveniments com la Nit de l’Eficiència 
o la Jornada d’Immersió Estratègica, entre d’altres, s’elaboren comunicacions 
específiques per informar els associats. 

comunicació externa

Xarxes i mitjans 
L’activitat del Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya a les xarxes socials 
es produeix en dues plataformes: Twitter i Linkedin. L’objectiu és informar de 
l’actualitat de les empreses i institucions associades, compartir estudis, nove-
tats i canvis del sector de l’eficiència energètica i difondre els esdeveniments 
del CEEC.
El Clúster posa a l’abast dels mitjans de comunicació totes les eines necessàries 
per divulgar l’actualitat de la institució i del sector de l’eficiència energètica. 
L’enviament de convocatòries i notes de premsa, les entrevistes amb persona-
litats de l’àmbit o la possibilitat d’oferir experts als mitjans de comunicació són 
algunes de les pràctiques més recurrents en la nostra relació amb la premsa. 
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aparicions als mitjans
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Pla estratègic 
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Pla estratègic
Durant l’any 2016, s’ha iniciat l’elaboració d’un nou Pla Estratègic que culminarà durant l’any 2017.

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’eficiència energètica i més concretament el CEEC, i on el ciutadà passa a tenir un paper prota-
gonista 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’eficiència energètica 
cap a gestió energètica eficient, on els socis del Clúster han de jugar un paper clau en l’assessorament als 
ciutadans i les empreses a produir i gestionar l’energia.

Considerant l’actual conjuntura, l’elaboració del Pla Estratègic s’ha realitzat mitjançant un procés col·labo-
ratiu 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 reptes del Pla Es-
tratègic i definir-ne els objectius principals. Aquesta sessió es va dur a terme en base a una anàlisi de la 
metodologia de les quatre lents per estudiar les tendències, barreres i oportunitats del context de l’eficiència 
energètica. Així es van identifica 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 que 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.

GENERAR NEGOCI

ENS DE  
REFERÈNCIA

GENERACIÓ DE  
PROJECTES COL·LABORATIUS

SENSIBILITZACIÓ

ENS DE PRESSIÓ  
I SUPORT
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OBJECTIUS DEL PLA ESTRATÈGIC
En el Pla Estratègic pels propers quatre anys s’han definit una serie d’objectius definits en 
base a l’anàlisi de les debilitats o fortaleses actuals del clúster. Aquesta estratègia s’alinea amb 
l’europea i nacional en matèria d’energia i innovació. Per garantir-ho, el CEEC ha analitzat la 
situació del sector a través de la realització de diversos estudis.

1. Crear demanda i GENERAR NEGOCI pels socis en base a les oportunitats exis-
tents al mercat tant a curt com a llarg termini.

2. Actuar de manera dinàmica com a ENS DE REFERÈNCIA per donar resposta 
a l’actualitat de l’eficiència energètica. Posar de relleu els experts del Clúster en les 
diferents temàtiques.

3. Generar un entorn que impulsi la generació DE PROJECTES COL·LABORATIUS 
oberts al mercat nacional i internacional.

4. SENSIBILITZAR en matèria d’eficiència energètica els diferents stakeholders de la 
societat.

5. Actuar com a ENS DE PRESSIÓ I SUPORT davant de les administracions i altres 
organismes. Donar suport per canviar o adaptar el marc legislatiu actual en matèria 
d’eficiència energètica.

OBJECTIUS GENERALS
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NOVA ESTRUCTURA de 
TREBALL del CEEC

INNOVACIÓ 
COL·LABORATIVA

FORMACIÓ I  
SENSIBILITZACIÓ

COMUNICACIÓ

RELACIONS 
INSTITUCIONALS I 
INTERNACIONALS

DIGITALITZACIÓ 
DE L’ENERGIA

ENERGIES  
RENOVABLES - 
AUTOCONSUM

SOLUCIONS DE 
MOBILITAT  

INTEL·LIGENT

EDIFICACIÓ  
EFICIENT

EFICIÈNCIA  
INDUSTRIAL

XARXES  
D’ENERGIA - 

SMART GRIDS

Un dels principals resultats del procés de reflexió es-
tratègica realitzat per tal de definir aquest Pla Estra-
tègic ha portat el CEEC a replantejar-se la seva es-
tructura. Després de l’anàlisi DAFO, i d’acord amb  
la voluntat de canvi de model expressada pels seus 
membres, el Clúster ha redefinit l’estructura orga-
nitzativa.

Es pretén crear una organització matricial que tingui 
com a eixos principals les àrees que es consideren 
estratègiques en matèria d’eficiència energètica im-
pulsades per uns eixos transversals d’àrees opera-
tives. Els socis hauran d’aportar interès, dedicació i 
la seva expertesa per generar projectes i donar visi-
bilitat a l’entitat i les seves activitats.

La previsió de futur del sector permet identificar sis lí-
nies estratègiques per a donar resposta a les neces-
sitats dels socis en les quals es defineixen àmbits de 
treball per a cada línia.

Les línies operatives, transversals a les estratègiques, 
han de permetre desenvolupar l’activitat del CEEC i 
donar servei als socis de manera integral.

LÍNIES ESTRATÈGIQUESLÍNIES OPERATIVES

ESTRUCTURA MATRICIAL LÍNIES ESTRATÈGIC I OPERATIVES DEL CEEC
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esdeveniments destacats:  
la Nit de l’eficiència, jornada immersió  
estratègica i la e-casa
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la nit de l’eficiència
L’Auditori del Museu del Disseny de Barcelona va acollir la quarta edició de la Nit 
de l’Eficiència. L’acte, presentat per l’humorista Bruno Oro i presidit pel secretari 
general d’Empresa i Coneixement, Xavier Gibert, va comptar amb la presència 
de més de 350 assistents, que van gaudir d’una vetllada centrada a premiar el 
talent universitari. TÜV, ARCbcn, IL3, Hotlrop, Gramona i SUEZ van patrocinar 
l’esdeveniment.  
En l’edició d’enguany, es van seleccionar tres projectes d’eficiència energètica 
entre tots els participants provinents de les diferents universitats catalanes. 
El Premi al Millor Projecte d’Eficiència Energètica va recaure sobre el projecte 
NitIHE (Nitinol Industrial Heat Engine) que té per objectiu desenvolupar un me-
canisme capaç de transformar l’energia tèrmica de baixa temperatura (per sota 
de 100 ºC) en elèctrica mitjançant les propietats de memòria de forma de Nitinol 
i aplicar-lo a l’àmbit industrial. El seu autor és Daniel Vallès, estudiant de la Uni-
versitat Rovira i Virgili.

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ

28 d’abril de 2016, edifici Disseny Hub de 

Barcelona (DHUB)

ASSISTENTS

Més de 350 assistents

INTERVENCIONS

Acte presentat per l’actor Bruno Oro. 

Benviguda a càrrec de Xavier Gibert, Se-

cretari d’Empresa i Ocupació i del presi-

dent del CEEC, Albert Mitjà.

Conferència de l’emprenedor i empresari 

Albert Bosch

LLIURAMENT DE PREMIS

Entrega del IV Premi de Periodisme en Efi-

ciència Energètica del CEEC a Oriol Nolis.

Entrega del Premi al Millor Projecte d’Efi-

ciència Energètica a l’estudiant Daniel 

Vallès.

IMPACTES MEDIÀTICS

La IV edició de la Nit de l’Eficiència va  

publicar-se a mitjans generalistes, com  

“La Vanguardia” o “TVE”, i a mitjans  

especialitzats, com Solarnews, Prefieres  

o El Instalador Digital.
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Jornada d’immersió estratègica
La I Jornada d’Immersió Estratègica del Clúster es va celebrar a l’Hotel Alimara 
de Barcelona. Aquesta trobada està previst que es realitzi anualment. En aquesta 
iniciativa en clau interna s’avaluen els reptes, s’impulsa la innovació i es com-
parteix coneixement, experiències i noves oportunitats de negoci. També permet 
explicar als socis les iniciatives més importants del Clúster i la tasca desenvo-
lupada pels diferents grups de treball, així com preparar la definició del nou pla 
estratègic.

LLOC I DATA DE CELEBRACIÓ

Hotel Alimara de Barcelona, 24 de novembre 

de 2016

ASSISTENTS

Més de 85 assistents

ACTIVITATS

• Presentació: “Els clústers com a eina per a 

millorar la competitivitat de les empreses” 

Joan Martí – Acció

• Presentació de l’Estudi del Sector de l’efi-

ciència energètica a Catalunya – Ecoterm

• Presentació de Projectes de Col·laboració

• Grup de treball Polígons 4.0

• Comitè sectorial de Smart Cities

• Projecte Interclúster Bodegas Inteli-

gentes 4.0

• Taller de reflexió estratègica: Cap a un nou 

clúster

• Assemblea ordinària i extraordinària

• Eleccions a junta directiva 
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LA e-CASA
El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) va col·laborar en l’edició 2016 d’Expoelectric 
en la qual es va presentar una recreació d’una llar eficient endollada a un vehicle elèctric. L’e-Casa 
incorpora tecnologies i equipaments que optimitzen el consum i permeten emmagatzemar energia a la 
bateria del cotxe elèctric per facilitar l’autoconsum amb renovables
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