
                                  
 

 

NOTA DE PREMSA 

 

XXV Consell General del Pacte Industrial i col·loqui sobre l’electromobilitat 
 

El Pacte Industrial reafirma la seva aposta per la 
indústria de la mobilitat sostenible com a motor 
per a la innovació, l’ocupació i la sostenibilitat 

de la Regió Metropolitana de Barcelona 
 

● El col·loqui “L’electromobilitat: una aposta per a la innovació, l’ocupació i la sostenibilitat 

de l’RMB” ha analitzat els principals actius de la Regió Metropolitana de Barcelona per 

crear una indústria de la mobilitat sòlida entorn de l’electromobilitat.  

 

● Jaume Collboni, president del Consell General del Pacte Industrial i primer tinent d’alcaldia 

de l’Ajuntament de Barcelona, ha destacat el Fòrum Indústria de la Mobilitat Sostenible, 

una iniciativa del Pacte Industrial, com a espai de trobada per impulsar la transformació 

del sector per contribuir a la recuperació econòmica de l’RMB. 

 

● També hi han participat Lourdes de la Sota, directora d’Estratègia Corporativa i Relacions 

Institucionals de SEAT; Noemí Moya, Head of Public Policy Spain and France de Voi 

Technology; Mireia Arroyo, Institutional Affairs Manager & Government Relations de 

Gestamp, i ha estat moderat per Juan José Berbel, soci de Metyis. 

 

 

Barcelona, 22 d’octubre de 2021. El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha 

organitzat el col·loqui “L’electromobilitat: una aposta per a la innovació, l’ocupació i la 

sostenibilitat de l’RMB” amb l’objectiu d’analitzar com es troba posicionada la Regió 

Metropolitana de Barcelona i quins són els seus principals actius per crear una indústria de la 

mobilitat sòlida entorn de l’electromobilitat. A més, ha tingut lloc un avançament de l’estudi que 

el Pacte Industrial ha encarregat sobre electromobilitat i que serà presentat properament. 

 

El col·loqui ha tingut lloc en format híbrid (online i presencial des de l’Auditori Seu Central de 

Barcelona Activa) coincidint amb la celebració del XXV Consell General del Pacte Industrial i ha 

comptat amb la participació de Jaume Collboni, president del Consell General del Pacte 

Industrial i primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de 



                                  
 

l’Ajuntament de Barcelona; Lourdes de la Sota, directora d’Estratègia Corporativa i Relacions 

Institucionals de SEAT; Noemí Moya, Head of Public Policy Spain and France de Voi Technology; 

Mireia Arroyo, Institutional Affairs Manager & Government Relations de Gestamp, i ha estat 

moderat per Juan José Berbel, soci de Metyis. 

 

Collboni s’ha referit al Fòrum Indústria de la Mobilitat Sostenible, una iniciativa del Pacte 

Industrial, com a “espai de trobada entre les institucions i els agents públics i privats, per tal 

d’impulsar el relat i les accions necessàries per transformar els diferents sectors implicats en un 

ecosistema relacionat amb la mobilitat sostenible capaç de fer front als reptes de present i de 

futur i que contribueixi a la recuperació econòmica de la Regió Metropolitana de Barcelona”. 

 

Per la seva part, el coordinador gerent del Pacte Industrial, Carles Rivera, ha assenyalat la 

importància “d’impulsar la transformació de la indústria de la mobilitat explorant les 

possibilitats de col·laboració publicoprivada al llarg de tota la cadena de valor”. També ha 

presentat la Memòria d’activitats 2020 de l’entitat i ha apuntat algunes de les que seran les línies 

de treball durant els propers mesos. 

 

EL PACTE INDUSTRIAL CONTINUA CREIXENT 

Durant la reunió, en la qual han participat representants dels ajuntaments i de les entitats que 

integren l’associació, també s’han aprovat les adhesions de l’Ajuntament de Castelldefels i de 

l’Ajuntament de Martorell com a socis ordinaris del Pacte Industrial. Amb aquestes adhesions, 

el Pacte Industrial continua creixent amb la incorporació de noves entitats que treballen per 

impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la cohesió 

social i la sostenibilitat. 

 

El Consell General també ha aprovat el nomenament de les vicepresidències. Atenent a la 

rotació anual que contemplen els Estatuts de l’associació, M. Rosa Fiol, d’AEBALL i representant 

de Foment del Treball, ha pres el relleu de Sergi Fuster, de PIMEC, com a vicepresidenta en 

representació de les organitzacions empresarials; i Aurora Huerga, de CCOO de Catalunya, ha 

pres el relleu de Josep Santcristòfol, de la UGT de Catalunya, com a vicepresidenta en 

representació de les organitzacions sindicals. La tercera vicepresidenta continua sent Eva 

Menor, presidenta de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació 

de Barcelona, en representació dels ajuntaments i altres administracions locals. 

 

 
El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona és una associació constituïda l’any 1997 amb 
la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions 
empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i 
millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità. 
 



                                  
 

En el marc d’aquesta aliança, el Pacte Industrial ha aconseguit sumar les voluntats de 50 ajuntaments, 11 
organitzacions empresarials, els 2 sindicats majoritaris, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, l’Àrea metropolitana de Barcelona, 6 consells comarcals, 6 universitats i diverses institucions 
vinculades al desenvolupament econòmic. 
 

Per a més informació: Carlos Martínez – Tel.: 93 260 02 22 - 669 540 984 


