GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA
Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona

En nom de l’Institut Català de l’Energia, és una gran satisfacció donar suport al
desenvolupament del projecte MOMENT SOLAR que la Federació de Gremis
d’Instal·ladors de Catalunya (FEGiCAT), formada per 20 associacions territorials
desplegades per tota Catalunya i que representa a 5.600 empreses instal·ladores,
iniciarà durant les pròximes setmanes.
El Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya i la Llei 16/2017 del Canvi
Climàtic marquen l’objectiu d’aconseguir un nou model energètic descarbonitzat, basat
en la generació a partir d’energia renovable. Amb l’horitzó europeu d’aconseguir un
model 100% renovable el 2050, l’autogeneració renovable és un element essencial i ha
de créixer de forma molt important a tota Catalunya. A l’ensems, aquest
desenvolupament és un element molt important de reactivació econòmica local, creant
ocupació de qualitat i riquesa.
En aquest mateix sentit, el Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l'Energia
constitueix el corrent principal del moviment europeu que involucra les autoritats locals
i la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic. Els municipis adherits al Pacte es
comprometen a executar accions per assolir reduccions d'emissions de gasos d'efecte
hivernacle de com a mínim el 40% a l'any 2030 i l'adopció d'un enfocament conjunt per
abordar la mitigació i adaptació al canvi climàtic. En aquesta línia, el desenvolupament
de l’autogeneració renovable és també un factor imprescindible.
El col·lectiu dels instal·ladors, agrupats en FEGICAT té una tasca essencial en aquest
desenvolupament: com a prescriptors de confiança de ciutadans i empreses i com a
teixit industrial arrelat al territori, fer una oferta de qualitat i garanties per al
desenvolupament definitiu de l’autogeneració renovable en l’àmbit local.
Aquest és el motiu de la campanya MOMENT SOLAR que impulsa FEGICAT amb el
suport de l’Institut Català d’Energia. I també el motiu, atès l’alt valor social de la iniciativa,
per al que demanem el vostre suport per al desenvolupament d’aquesta acció, que els
responsables de FEGICAT us detallaran properament, en el vostre àmbit territorial.
Agraeixo a la bestreta la vostra col·laboració.
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