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15 empreses catalanes participen en una 
missió empresarial a Xile encapçalada pel 
secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat 
 

• ACCIÓ, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa de la 
Generalitat, ha organitzat una dotzena de reunions entre empresaris 
catalans i organismes clau de Xile del sector mediambiental 
 

• El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep 
Enric Llebot, encapçalarà la missió, que té per objectiu impulsar la 
presència d’empreses catalanes interessades en el medi ambient i 
la gestió de residus al país andí 
 

• Es tracta de la tercera edició del Pont Medi Ambient Catalunya Xile, 
que enguany compta amb la xifra més alta d’empreses participants 

 
• Llebot també visitarà el Perú per concretar el desenvolupament 

d’un conveni de cooperació signat a finals de l’any passat 
 
 
El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i representants 
de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), viatjaran la setmana vinent a Xile amb 
empresaris catalans del sector del medi ambient, la gestió de residus i 
l’eficiència energètica. Es tracta de la tercera edició del Pont Medi Ambient 
Catalunya Xile, una missió empresarial  organitzada per ACCIÓ, l’Agència per a 
la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat.  
 
Durant tres dies, 15 companyies catalanes es reuniran amb organismes clau 
del país andí. En total s’han organitzat 12 trobades amb entitats públiques com 
el Ministeri de Medi Ambient, l’Agència Xilena d’Eficiència Energètica o 
l’Ajuntament de Santiago. A més, el Centre de Promoció de Negocis d’ACCIÓ a 
Xile ha gestionat entrevistes entre empreses catalanes i xilenes.  
 
L’objectiu de la missió és impulsar la presència d’empreses catalanes a Xile 
través de l’intercanvi d’experiències i tecnologies així com la recerca i 
desenvolupament conjunt en l’àmbit del medi ambient, especialment en allò 
relacionat amb la gestió de residus, l’administració de recursos naturals, les 
energies renovables i l’eficiència energètica. El secretari de Medi Ambient i 
Sostenibilitat presentarà les experiències en l’àmbit de medi ambient a 
Catalunya i fomentarà els llaços de cooperació i desenvolupament de projectes 
comuns davant les institucions públiques d’ambdós països.  
 
Actualment, unes 100 empreses catalanes operen a Xile, amb socis locals o 
amb presència directa. Cada cop són més les que s’implanten buscant 
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desenvolupar negocis en l’àmbit de la sostenibilitat.  De fet, aquest país està 
considerat com a porta d’accés a l’eix andí del con sud americà, afavorit per 
l’acord de l’Aliança del Pacífic (Xile, Colòmbia, Mèxic i el Perú), bloc comercial 
que representa una tercera part del PIB llatinoamericà. A més, està 
desenvolupant com a prioritat les polítiques enfocades a millorar la qualitat de 
l’aire, l’aigua i el sòl, aconseguir una eficient gestió dels residus, i implantar 
energies renovables no convencionals, una oportunitat per a les empreses 
relacionades amb el medi ambient i l’energia.  
 
El secretari Llebot visitarà a finals de setmana el Perú per concretar el 
desenvolupament d’un acord marc signat a finals de l’any passat que preveu 
diverses línies de col·laboració tècnica i científica en matèries relacionades 
amb el medi ambient i la sostenibilitat. Llebot es reunirà amb responsables del 
Ministeri de l’Ambient de la República del Perú i de la Municipalitat de Lima.  
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