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PROCÉS DE CONSCIENCIACIÓ EMPRESARIAL ACCELERAT

La sostenibilitat és el paradigma
quedefineix la nova era industrial
El mercat borsari comença a valorar més les empreses que integren la sostenibilitat com un
dels valors per l’aposta de futur que suposa per l’eficiència i el creixement econòmic

Enric Tintoré

L
a sostenibilitat medi
ambiental defineix una
nova era en l’activitat
industrial. La necessi
tat de produir causant

tanpocsdanys comsiguipossi
ble a l’ecosistema, ambmésefi
ciència energètica i amb lamà

xima recuperació de matèries
primeres i residus, s’ha convertit
en el nou paradigma d’una nova
revolució industrial. Aquest ha
estat el tema de debat en l’edició
de les Trobades a La Vanguardia
celebrada aquesta setmana.
Els participantshanestatXavi

er Amores, gerent del clúster ca
talà de l’aigua CatalàWater Part
nership;MarcBernadich, profes
sor i responsable d’emprenedoria
de la Universitat de Manresa
(UVicUCC); Josep Maria Sere
na, conseller delegat d’Auma
Consultores en Medio Ambiente
y Energía SL i membre del Con
sell Assessor per al Desenvolupa
ment Sostenible; Eloi Planes,
conseller delegat de Fluidra, em
presa catalana líder mundial en
piscines i tractament d’aigua, i
Patricia Reverter, directora de
l’àrea de govern, risc i compli
ment deKPMGaEspanya, con
vocats per Pere Guardiola, di
rector general comercial de
Grup Godó, i Encarna Baras,
directora de sostenibilitat
d’ICLIberia, quehanexercit
d’amfitrions.

En el transcurs del debat
els participantshancoinci
dit que la indústria és cada
vegada més conscient del
repte que suposa la sos
tenibilitat. Hi contribu
eixen la demanda social i
l’augment de les regula
cions administratives,
però, sobretot, el con
venciment de les matei
xes empreses que la soste

nibilitat és imprescindible
per a la supervivència a mitjà i
llarg termini.
Les noves tecnologies fan

possible que el disseny de fàbri
ques i sistemes sostenibles no si
gui vist com un cost addicional,
sinó com una inversió per acon
seguirmés eficiència productiva i
estalvis importants en energia i
també en aigua i en matèries pri
meres, gràcies als processos de
reutilització, cada vegada més
avançats.

L’augment de la consciencia
ció social, política i empresarial
per la sostenibilitat també propi
cia l’aparició de noves aplicaci
ons tecnològiques, nous produc
tes i noves empreses especialitza
des per ferla possible. Aquest és
el cas dels múltiples sistemes de
control intel∙ligent dels consums
i processos de fabricació.

Tot aquest conjunt de factors
fa que el procés cap a la sosteni
bilitat s’hagi convertit en un cer
cle virtuós que es realimenta a si
mateix, tal com assenyala Eloi
Planes.
La sostenibilitat, que podria

definir l’era de la quarta revolu
ció industrial, es produeix com
unacombinacióde les tres anteri
ors: la industrial pròpiament dita,
derivada de les noves fonts de ge
neració d’energia, a partir del se
gle XIX; la revolució dels nous
mètodes d’organització del tre
ball, a partir de la primera meitat
del segle XX, i la revolució tecno
lògica, a cavall de finals del segle
XX i del XXI. Com diu el profes

sorMarcBernadich, el sistema
industrial “només” té dos
cents anys, està en plena
fased’evolució i ara la sos
tenibilitat propicia un
canvi radical en la mane
ra de veure la producció
i d’organitzarla.

El mercat borsari
–destaca Patricia Re
verter– comença a valo
rar les empreses que
han integrat la sostenibi

litat com un dels seus va
lors de gestió, en la mesura
que això suposa una garan
tia més gran per a la seva
capacitat de supervivència
i de generacióde riquesa a
mitjà i llarg termini.

La pressió pels bons
resultats anuals continua
existint, però la visió es
tratègica pel futur influ
eix cada vegada més en

el valor borsari de les acci
ons. En aquest sentit, la sos
tenibilitat a llarg termini és
un factor clau d’una gestió
responsable. La prova rau en
la millor evolució que regis
tren els índexs borsaris espe
cialitzats que valoren aquest
factor, entre els quals hi ha el
Dow Jones Sustainability, el
FTSE4Good, el Carbon Dis
closure Project o el Water
Disclosure Project.

La sostenibilitat, com a conse
qüència de tot això, suposa també
un canvi dementalitat en els con
sells d’administració, cada vega
da més conscienciats de la seva
responsabilitat social corporati
va. “Les empreses no sostenibles
–assenyalaEncarnaBaras–no te
nen futur. Per això totes les grans
empreses ja tenen responsables
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que s’ocupen d’aquest aspecte en
diferents nivells i amb diferents
noms, amb l’objectiu d’integrar i
promoure el canvi en la manera
interna de funcionar i operar.”
“Des de les grans empreses

–afegeix– també s’influeix en to
ta la cadena productiva, a còpia
d’exigir als proveïdors, fonamen
talment petites i mitjanes empre
ses, la mateixamentalitat respec
te a la sostenibilitat dels produc
tes i serveis que subministren”.
“Estem davant un canvi de pa

radigma en l’empresa que ha
d’establir una nova relació amb
l’entorn social i territorial–apun
ta Xavier Amores– que vemarcat
pel repte de disposar de recursos
com l’aigua i l’energia a un preu
ajustat per produir el cost més
baix possible, d’acord amb els
principis de l’economia circular.
La nova manera de dissenyar els
productes i deproduir ens afecta
rà a tots. La sostenibilitat, en
aquest sentit, és un motor d’in–
novació i d’inversió”. Tots els

participants coincideixen que
moltes de les empreses del futur
tindran el seu origen en activitats
sostenibles.
Els participants estan d’acord

amb Encarna Baras que l’Admi
nistració, tant la central com les
autonòmiques, han d’integrar la
sostenibilitat comun objectiu co
ordinat i unificat en el conjunt de
les seves normatives i actuacions,
ja que actualment hi ha una gran
dispersió i, fins i tot, hi ha con
tradiccions entre els diferents
departaments.
Josep Maria Serena també as

senyala que és vital que l’Admi
nistració redueixi incerteses i no
generi inseguretat jurídica, tal
com ha fet el Govern espanyol en
el passat respecte a les energies
renovables.
Tots els presents destaquen

que la sostenibilitat exigeix regu
lacions que siguin cada vegada
més globals, no només a escala
europea, sinó també mundial,
tant per ferla més efectiva, en
benefici de tot el planeta, com
perquè no penalitzi competitiva
ment les empreses que fan l’es
forç necessari i acaben registrant
més costos.
En aquest sentit, Josep Maria

Serena i Eloi Planes destaquen la
necessitat de mesurar més bé
l’impacte de l’activitat industrial
en el medi ambient i d’incorpo
rarlo al cost de la producció.
Això seria determinant per
accelerar el procés actual de
canvi i obligaria a dissenyar

i fabricar, des de l’origen,
sota els principis de la

sostenibilitat.
Un altre aspec

te clau és que la
sostenibilitat, al
marge de les

grans normes i re
gulacions, ha d’estar

molt arrelada al territori.
En aquest sentit, Encarna
Baras posa com a exemple
d’economia circular el
projecte Phoenix d’ICL
Iberia a les mines de po
tassa del Bages, on la sal
passarà a convertirse en
un producte comercialit
zable, cosa que contribui
rà a posar fi progressiva
ment a les actuals munta
nyes que fins ara generava
l’emmagatzematge mas
siu de sal. Això és possible
gràcies a les noves tecno
logies que permeten pu
rificar la sal, mitjançant
un cicle tancat sense ge
neració d’aigua residual.
L’activitat minera d’ICL
Iberia genera mil llocs
de treball directes i cinc
mil més d’indirectes.

A banda d’això, tots els partici
pants també estand’acord que els
consumidors són un altre gran
motorde la conscienciació indus
trial cap a la sostenibilitat, ja que
cada vegada són més exigents en
el respecte envers la natura i en
l’adopció d’energies netes. En
aquest sentit, JosepMaria Serena
constata la tendència creixent a
l’autoconsum energètic a les
llars, una cosa que possibilitaran
les noves generacions de bateries
que permetran emmagatzemar la
producciód’energia solar i eòlica.
“ElGovern espanyol–diu– inten
ta frenar aquest moviment, però
és com intentar posar portes al
mar”. “L’autoconsum energètic
és realment imparable”, afegeix
Patricia Reverter.
Josep Maria Serena explica

que el principal repte de la sos
tenibilitat industrial europeaés la
transició cap a un nou model
energètic, en què l’energia pro
cedent de combustibles fòssils si
gui substituïda per energies

procedents de recursos renova
bles, de manera que s’evitarien
les emissions contaminants. Això
téuna importància cabdal per a la
supervivència de les empreses
industrials europees, que no po
den competir amb les empreses
dels Estats Units o de la Xina, ja
que el preu que paguen les em
preses en aquests països pel gas i
per l’electricitat és substancial
ment més baix. Es mostra parti
dari d’apostar per les biorefineri
es per produir combustibles a
partir de labiomassa, queavuidia
coexisteixen amb els derivats del
petroli i que en el futur podrien
substituirlo.
Amb una aposta eficient i adi

ent per la sostenibilitat a Catalu
nya, si es dóna impuls a l’econo
mia verda i circular, així com als
recursos energètics autòctons, es
podria millorar la competitivitat
global del país, incrementar el
PIB un 4% i generar més de cent
mil llocs de treball nous els pro
pers deu anys.
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Eloi Planes
“El procés cap a
la sostenibilitat
s’ha convertit en
un cercle virtuós que es
realimenta a si mateix”

Marc Bernadich
“L’aposta per la
sostenibilitat propicia
un canvi radical en
la manera de veure i
organitzar la producció”

Encarna Baras
“El projecte Phoenix
que desenvolupa
ICL Iberia és una opció
clara per a una activitat
industrial sostenible”

Patricia Reverter
“La visió estratègica
a llarg termini que
implica la sostenibilitat
és un factor clau
de gestió responsable”

Xavier Amores
“La sostenibilitat és
unmotor d’innovació,
d’inversió i de
creació de futures
noves empreses”

JosepMaria Serena
“L’Administració
ha de gestionar
la sostenibilitat com
un objectiu coordinat
i reduir incerteses”


