
 

 

El CEEC, la Comunitat RIS3CAT Energia i la 

XRE4S coorganitzen una jornada d'innovació en 

el sector energètic 

 
• El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, la Comunitat RIS3CAT 

Energia i la Xarxa d’R+D+I Energy for Society (XRE4S) han coorga-

nitzat una jornada d'innovació en el sector energètic. 

 

• L’Innovation Day es va organitzar amb l’objectiu de promocionar la 
innovació en el sector de l'energia i hi van participar grans empreses, 
inversors, així com investigadors i start-ups.  
 

Barcelona, 26 d’abril de 2019- El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya, la 
Comunitat RIS3CAT Energia i la Xarxa d’R+D+I Energy for Society (XRE4S) van 
coorganitzar 25 d’abril l’Innovation Day. L’objectiu de l’esdeveniment va ser pro-
mocionar la innovació en el sector de l'energia a través de l’experiència de grans 
empreses com Siemens, Simon Group, Nestlé, Enagás o SEAT, inversors, així 
com investigadors i start-ups. 
 
L’eix central de les taules rodones i fòrums d’innovació que es van celebrar du-
rant el dia va ser el nou context en el qual es troba la innovació en energia. A 
partir d’aquesta idea, es van tractar els reptes de futur que hi ha sobre la taula 
com la importància que tenen les regulacions en el sector energètic, ja que 
aquestes marquen el mercat. Així mateix, es va parlar sobre la necessitat d’es-
tablir una xarxa 5G eficient per tal de poder arribar a un món connectat. També 
es va tractar la mobilitat sostenible, exposant que a part de l’electricitat hi ha 
altres fonts d’energia com l’hidrogen que són menys contaminants i són viables 
tècnica i econòmicament. 
 
Els assistents van conèixer de la mà de diferents entitats com Barcelona Activa 
o InnoEnergy i inversors com Fundación Repsol, Suma Capital i Demeter Part-
ners, les diferents eines que tenen a l’abast per poder finançar els projectes en 
fase de creixement o d’acceleració. Els inversors van exposar els seus catàlegs 
de serveis i van explicar que aquests s’adapten a cada cicle de vida de les em-
preses. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
A més a més, els participants en els fòrums d’innovació dels membres de les 
entitats organitzadores (CEEC, Comunitat RIS3CAT Energia i la XRE4S) i les 
start-ups del sector energètic van compartir amb els assistents els seus projectes 
i activitats empresarials, així com la seva experiència en el procés que van seguir 
des que van tenir la idea fins a llançar-la al mercat. 
 
 

 
 

 
 

 

SOBRE EL CEEC 
El Cluster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) es una associacio que, a traves 

de la col·laboracio entre les mes de 160 empreses i les entitats associades proce-

dents dels ambits tecnologics, de recerca, institucional, regulador, industrial, informa-
tiu i de negoci, te per finalitat impulsar l’ambit de l’eficiencia energetica. 

 

SOBRE LA COMUNITAT RIS3CAT ENERGIA  
La Comunitat RIS3CAT Energia és un nou instrument de la Generalitat de Catalunya 
per articular i impulsar la transformació del sector energètic vers un model de creixe-
ment més inclusiu, sostenible i racional. És una associació de més de 110 socis i 
associats integrant agents de la quàdruple hèlix (empreses, agents R+D+i, usuari 
final i entitats públiques) amb l’objectiu transformar i millorar la competitivitat del sec-
tor energètic de Catalunya.  

SOBRE LA XRE4S 
La Xarxa d’R+D+I Energy for Society és una xarxa formada per 35 grups de recerca 
que investiguen en Energia i que pertanyen a 14 Universitats, centres de recerca i 
tecnològics de Catalunya. L’objectiu de la XRE4S és fomentar la valorització i trans-
ferència dels resultats de recerca cap al sector productiu i social. 


