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“European Green Deal: Una oportunitat per a les PIMES d’esdevenir sostenibles”
Dimecres, 2 de desembre, a les 10 h | Zoom
L'European Green Deal (Pacte Verd Europeu), junt amb els plans nacionals d'energia i clima, ha d'exercir un paper
transcendental en la recuperació sostenible de l'economia de la UE. La transició verda i la transformació digital seran
protagonistes en la sortida de la crisi.
S'ha d'aprofitar la sortida d'aquesta crisi per modernitzar el país amb un teixit productiu més resilient, digital, sostenible, on la
formació i la recerca seran molt importants. El sector financer haurà de ser un catalitzador que faci costat a les pimes. I és aquí
on la Taxonomia Financera adquireix un paper rellevant.
La Taxonomia Financera consisteix en la classificació d'actius i activitats econòmicament sostenibles. Històrica normativa de la
UE que s'ultimarà enguany i que vol mobilitzar capital per al desenvolupament sostenible. S´estima que es necessitaran més de
180.000 milions d´euros anuals. Per tant, s'ha de dotar el mercat d'un sistema de classificació sòlid per establir amb claredat el
que és verd o sostenible i el que no ho és. La Taxonomia Financera obligarà els proveïdors de productes financers a revelar, a
partir de finals de 2021, quines inversions compleixen amb els criteris climàtics i, per tant, poden ser comercialitzades com a
"sostenibles".
L'objectiu és transferir milers de milions d'euros del tan necessari finançament privat a projectes de baix carboni per a ajudar la
UE a aconseguir objectius climàtics ambiciosos, i limitar l'anomenat “greenwashing” (rentat de cara) evitant l'etiquetatge de les
inversions que no compleixen els criteris com a "verdes".

PROGRAMA
10.00 h Benvinguda
➢ Sr. Jaume Puig, president de la Comissió de Sostenibilitat de PIMEC
➢ Sra. Ana García, presidenta de la Comissió d´Economia i Sostenibilitat del Col·legi d’Economistes de Catalunya
➢ Sr. Luis Herrero, president de Barcelona Centre Financer Europeu For Sustainability
10.15 h Què és el Green Deal?
➢ Sra. Laura Rahola, cap de Comunicació de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona
10.40 h PIMES i desenvolupament sostenible: visió des de les Entitats Financeres
➢ Sr. Antoni Vallès, director de Desenvolupament de Negoci de l’Institut Català de Finances
➢ Sr. José Manuel Pedregal Varela, director de Solucions de Finançament de Banc Sabadell
11.20 h “Best Practices”: Oportunitats d´incorporar la sostenibilitat a l'estratègia de l'empresa
➢

Cas 1: Manufactures Arpe
Sr. Joan Pera, CEO de Manufactures Arpe i president de PIMEC Maresme – Barcelonès Nord

➢

Cas 2: LC Paper
Sr. Joan Vila, propietari LC Paper i president de la Comissió d’Energia de PIMEC

11.40 h Torn obert de preguntes
Moderadors:
➢ Sr. Pol Font, Comissió d´Economia Financera , Col·legi d’Economistes de Catalunya
➢ Sr. Joan Barfull, director tècnic de la Comissió de Sostenibilitat de PIMEC
12.00 h Cloenda de la primera sessió.
INSCRIPCIONS: Formalització de les inscripcions a través d’aquest enllaç

