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NOTA DE PREMSA: 

 

25 empreses i entitats signen un acord per impulsar la renovació 

energètica dels edificis catalans 

 

El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya serà l’encarregat de liderar el grup de 

treball d’Innovació i competitivitat 

 

 En el marc del projecte MARIE (Mediterranean Building 

Rethinking for Energy Improvement) liderat per el Departa-

ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalu-

nya,  el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) 

i 24 empreses i entitats han signat un acord de col·laboració 

per impulsar conjuntament una estratègia de renovació energè-

tica dels edificis catalans. 

 

 

L’acte va estar presidit per Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de 

Territori i Sostenibilitat i Maite Masià , directora de l’Institut Català de l’Energia del Departament 

d’Empresa i Ocupació.  Sala va remarcar la gran oportunitat que suposa el projecte MARIE  per tal de 

definir una planificació coherent amb les directives europees i la capacitat de crear ocupació i activat a 

Catalunya. En aquest sentit, l’objectiu d’aquesta estratègia catalana és desenvolupar el pla d’acció que 

permeti a Catalunya complir amb els objectius marcats per la Directiva Europea d’Eficiència Energè-

tica, de l’octubre de 2012. 

 

 

El projecte MARIE es va iniciar  l’any 2011  i està format per format per 23 socis de nou països medi-

terranis de la Unió Europea: Espanya, Portugal, Itàlia, Eslovènia, Malta, Grècia, França, Montenegro i 

Xipre.  Aquest iniciativa té la missió de  definir una estratègia de Millora de l’Eficiència energètica en 

els Edificis de la Mediterrània (MEDBEE) amb la finalitat d’intensificar, motivar i facilitar l’avenç, 

tant en el sector públic com privat, cap a la consecució dels objectius marcats per la  Unió Europea. 
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El front comú que han creat les 25 empreses té el propòsit de recollir els eixos estratègics definits en el 

projecte MARIE per traslladar-los a Catalunya mitjançant la formació de cinc grups de treball que 

representaran cadascun d’aquests cinc eixos estratègics: informació i planificació, comunicació i for-

mació, innovació i competitivitat, governament i recursos econòmics. 

 

 

El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya serà l’encarregat del lideratge del grup de treball 

d’Innovació i competitivitat que pretén definir i implementar un programa per promoure la utilització 

de materials d’origen renovable en la rehabilitació energètica d’edificis,  la competitivitat i la innova-

ció en les ofertes de serveis energètics i promoure els programes de R+D relacionats amb la edificació. 

 

 

 
 
Sobre el Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) 
El Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) és un ens que, a través de la col·laboració entre els seus més de 100 
associats procedents dels àmbits tecnològic, de recerca, institucional, regulador, 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 a les empreses i entitats que dins de les seves activitats ofertin, promocionin o desenvolupin productes o 
serveis relacionats amb l'eficiència energètica en els següents sectors: edificis, mobilitat, serveis públics, indústria i 
formació. 
 
 
 
Per a més informació: 
comunicacio@clustereficiencia.org 
www.clustereficiencia.org 
@clusterEE 

mailto:comunicacio@clustereficiencia.org
http://www.clustereficiencia.org/

