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un diàleg entre les forces polítiques i els representants de 
la societat civil per consensuar un model energètic català 
renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible. 
És un primer pas interessant per posar les bases del 
futur model energètic català, però per poder executar el 
nou model amb 
garanties cal que 
la Generalitat 
disposi de les 
competències 
necessàries, cosa 
que no succeeix ara 
mateix. 

I com a darrera 
iniciativa que 
cal tenir en compte hi ha l’aprovació el 28 de juliol 
passat de la llei catalana del canvi climàtic, que preveu 
la creació d’impostos per gravar els grans vaixells i les 
activitats econòmiques que contaminen i consolida la 
taxa a vehicles contaminants. Cal dir que a principis de 
novembre el Govern espanyol va anunciar que portaria 
al Tribunal Constitucional diversos articles de la llei 
per invasió de competències estatals. En qualsevol 
cas, des d’ENGINYERS BCN continuarem treballant 
perquè els professionals tingueu els coneixements i les 
eines sufi cients, com ara la certifi cació en auditories 
energètiques, per poder desenvolupar la vostra feina 
de manera respectuosa amb la sostenibilitat i el medi 
ambient.  ●

A      falta de poc temps per tancar l’any, podem 
mirar enrere i veure tot el seguit d’activitats 
que s’han desenvolupat al voltant de l’Any 
de la Gestió Energètica Efi cient: un fòrum, 
quatre debats i dotze jornades. Pensem 

que el balanç és molt positiu i que durant gairebé tot 
el 2017 el Col·legi ha estat un espai obert per debatre, 
informar i refl exionar sobre la importància que avui dia 
té l’efi ciència energètica en tots els seus àmbits. Si volem 
un planeta sostenible, preservar el medi ambient i lluitar 
contra el canvi climàtic, hem d’aplicar les tècniques i 
polítiques energètiques que ho facin possible. Altrament, 
un any més ENGINYERS BCN ha participat com a 
organitzador en l’Expoelectric, el punt de trobada del 
vehicle elèctric a l’Arc de Triomf de Barcelona. Continuem, 
doncs, fi dels al nostre ADN sostenible posant el nostre 
gra de sorra en un àmbit, com és l’energètic, de gran 
importància estratègica per a qualsevol país.

Per això ens dol quan veiem que des dels poders 
públics no s’aposta prou per les energies renovables, per 
la lluita contra el canvi climàtic, per l’autoconsum, per la 
democratització de l’energia, pels vehicles elèctrics, etc., i que 
els oligopolis energètics encara tenen massa infl uència en 
aquests poders, amb les portes giratòries que funcionen a 
ple rendiment. 

Val a dir que el 2016 s’aprovava el paquet d’energia neta 
per a tots els europeus, que inclou una reducció de les 
emissions amb efecte d’hivernacle del 40%, i la contribució 
de les energies renovables del 27% en l’horitzó 2030. 
Per tant, tenim un camí marcat que cal seguir. El Pacte 
Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya de 
principis d’any, impulsat per l’ICAEN de la Generalitat i en 
què participem com a col·legi, pretén precisament generar 
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Dediquem aquesta portada als invents que Ramon Sabatés va dibuixar per al TBO, una col·lecció de més de 
1.500 ginys que van ser referent de moltes generacions. Una mica de color en una època grisa.
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Empresa vinculada
Les empreses i institucions vinculades a ENGINYERS BCN aporten un alt nivell 
d’innovació i qualitat a les activitats que desenvolupen en el marc del Col·legi. 

També ofereixen condicions avantatjoses als col·legiats en l’ús dels seus serveis, 
coneixements o adquisició de productes.

El Col·legi els agraeix la seva implicació.

Les empreses vinculades són:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anunci-empresa vinculada.pdf   1   26/10/17   14:03

ambient. ●

02-03 TK218 publi - observatori.indd   3 10/11/17   19:13


