
 

 

 

Plataforma Hidrogen Verd Catalunya SUD 

 

Transició energètica i emergència climàtica en el context de la pandèmia i la transició 

digital  

El canvi climàtic és una realitat inqüestionable, amb impactes molt rellevants sobre l’economia, la 

societat i el medi natural. En aquest marc d’emergència climàtica, la transició energètica cap a 

models sostenibles i regeneradors és una necessitat imperiosa en què s’han d’unir els esforços 

públics, privats i de la societat civil. 

El 8 de juliol de 2020, la Comissió Europea llança “A hydrogen strategy for a climate-neutral 

Europe”, on descriu un full de ruta per al 2050 per fer de l’hidrogen verd, generat a partir de fonts 

d’energia renovables, un element clau de la transició energètica, i insta els ens comunitaris i les 

regions europees perquè l’implementin. Ja són molts els estats i les regions europees que han 

donat un pas endavant ferm respecte a la generació i ús de l’hidrogen verd.  

A l’Estat espanyol el Consell de Ministres del 6 d’octubre va aprovar el full de ruta de l’Hidrogen, 

amb l’aposta per l’Hidrogen renovable. L’anomenat hidrogen verd serà clau perquè Espanya 

aconsegueixi la neutralitat climàtica i un sistema elèctric 100% renovable no més tard de 2050. El 

desplegament de l'hidrogen verd incentivarà el desenvolupament de cadenes de valor industrials 

innovadores al nostre país generant ocupació i activitat econòmica, el que contribuirà a la 

reactivació feia una economia verda d'alt valor afegit. Altrament es preveu una reducció 

d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en 4,6 milions de tones equivalents de CO2 

D’altra banda, els plans de reactivació econòmica i social a nivell europeu, estatal i català generats 

per la crisi de la COVID-19 emfatitzen el paper clau de l’ecotransició i de la transició energètica, en 

particular, així com la transició digital. Unir aquestes transicions pot generar valor diferencial. 

 

Per actius i justícia social, la Catalunya Sud ha de jugar un paper clau en el futur energètic 

La Catalunya Sud s’ha convertit al segle XX i a l’inici del XXI en una regió de l’energia: tres 

reactors nuclears, pol petroquímic de referència i producció hidroelèctrica; també des de fa uns 

anys concentra la instal·lació de la major part de la producció d’energies renovables a Catalunya: 

l’eòlica i la fotovoltaica.  

A aquests actius de la Catalunya Sud com a regió de l’energia s’hi afegeixen la capacitat i el talent 

de les empreses energètiques i químiques i els seus professionals, el coneixement en temes 

energètics de la Universitat Rovira i Virgili i unes administracions públiques que saben i entenen el 

paper clau de l’energia. A més, la regió disposa d’unes infraestructures de transport de l’energia 

que són i continuaran sent imprescindibles. 

Aquesta intensitat i diversitat de producció energètica, incloent-hi una alta implantació en 

renovables, està acompanyada de l’existència a la Catalunya Sud de consumidors potencials per 

l’hidrogen (indústria química, Port de Tarragona, transport, economia circular en el tractament de 

residus...) i una cultura industrial i energètica rellevant.  

En conjunt, la Catalunya Sud té uns actius energètics diferencials que, junt amb una voluntat 

compartida de canvi, es poden trobar en poques regions d’Europa. 

D’altra banda, és de justícia social i econòmica, tal com emfatitza el Pla per a la Transició Justa 

del l’Estat, que regions com la Catalunya Sud, que lideren el model energètic actual amb l’energia 

nuclear o els combustibles fòssils, tinguin un paper clau en el nou futur energètic que s’està 

dibuixant i en la transició socioeconòmica que comporta. En aquest sentit, s’espera el suport i 

compromís dels governs de Catalunya i de l’Estat per fer que la Catalunya Sud tingui un rol 

rellevant en aquesta transició energètica. 



 

 

 

És per aquests actius, per justícia social i econòmica i per la voluntat compartida dels actors 

socioeconòmics, que la Catalunya Sud pot aspirar a convertir-se en un laboratori europeu de 

referència per a la transició energètica i per implementar l’estratègia de l’hidrogen en particular. 

 

Propòsit i objectius de la Plataforma 

La Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud és un grup d’interès estratègic que té com a propòsit 

la creació de valor social, econòmic i ambiental sostenible a través de la implementació de 

l’hidrogen verd com a vector clau de la transició energètica, en el marc de l’emergència climàtica. 

Els objectius de la Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud són: 

✓ Promoure el desenvolupament de projectes de la cadena de valor de l’hidrogen verd. 

✓ Crear sinergies entre la transició cap a l’hidrogen verd i la transició digital.  

✓ Generar i transferir coneixement sobre l’hidrogen verd. 

✓ Capacitar una força de treball qualificada al voltant de l’hidrogen verd. 

✓ Estar present en taules i xarxes nacionals, estatals i internacionals de l’hidrogen verd. 

✓ Sensibilitzar la ciutadania i els agents socioeconòmics sobre l’hidrogen verd. 

 

Arquitectura inicial de la Plataforma 

La Plataforma Hidrogen Verd Catalunya Sud està oberta a l’adhesió de tots els agents que 

estiguin d’acord en el seu propòsit i treballin activament per aconseguir els seus objectius.  

Tipologia de membres de la Plataforma:  

Membres promotors: agents socioeconòmics institucionals-estratègics de la Catalunya Sud amb la 

funció d’impulsar i vetllar pel propòsit de la Plataforma. 

Membres associats: empreses i administracions públiques, i organitzacions en general, que 

impulsin activament els objectius de la Plataforma. 

Membres governamentals: agents institucionals catalans i estatals que activin complicitats amb la 

Plataforma.   

Membres ètics-socials (Compliance membres): agents de conegut prestigi i coneixement sobre la 

transició energètica que vetllin pels fonaments socials i ètics dels projectes associats/impulsats per 

la Plataforma. 

Membres individuals: persones a títol individual que puguin afavorir el propòsit i els objectius de la 

Plataforma i participar-hi.   

Inicialment, i a l’espera d’una formalització posterior, l’estructura organitzativa de la Plataforma 

estarà formada per: 

Coordinació: Universitat Rovira i Virgili 

Assemblea: tots els membres, fòrum general per a l’orientació compartida de la Plataforma.  

Nucli Promotor: membres promotors, que actuen com a steering committee de la Plataforma. 

Secretariat de la Plataforma: estructura executiva i tècnica de la Plataforma. 

Grups de treball/projectes: grups ad hoc per desenvolupar l’acció de la Plataforma. 

 

 


