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Buenos días a todos. Bienvenidos al acto de inauguración de la nueva sede de la
CNMV en Barcelona. Aunque la puesta en escena en este auditorio tiene cierto
componente de formalidad, esto es un acto principalmente de celebración. Un acto
con el que queremos reflejar nuestro compromiso con el sector financiero en
Cataluña, después de 25 años de presencia en la ciudad de Barcelona.
Para mí, además, personalmente, el placer de estar aquí es doble: por una parte,
por poder hacerlo en mi condición de Vicepresidenta de la CNMV; y, por otra, po r
la oportunidad de regresar una vez más a mi querida ciudad. De hecho, es la
segunda vez que el Presidente, Rodrigo Buenaventura, y yo visitamos Barcelona
tras nuestro nombramiento el pasado mes de diciembre.
Permítanme que continúe mis palabras en catalán.
En primer lloc, vull agrair la presència avui aquí de les autoritats que ens
acompanyen a la taula: la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i el
Primer Tinent Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni.
També vull agrair la presència d’altres autoritats com el DG de Política Finance ra
de la Generalitat de Catalunya, la presidenta de la CNMC, el SG del Tresor del
Govern espanyol, la sots-governadora del Banc d’Espanya, membres del Consell de
la CNMV i de la CNMC, i a tots els que esteu aquí en representació de la comunitat
financera catalana.
Com deia, avui és un acte de celebració, i també de reconeixement. Reconeixement
de l’esforç i la feina ben feta de tots els companys que formen part de la delegació
de BCN. Especialment del seu Delegat, en Francisco Albuixech, a qui agraeixo la
seva dedicació i professionalitat durant tots aquests anys.
I no vull deixar d’esmentar a l’anterior presidència de la CNMV, Sebastián Albella i
Ana Martínez Pina, per tenir la iniciativa de posar en marxa el canvi de seu.
Les noves oficines de la Comissió estan localitzades en un edifici emblemàtic, que
compartim amb la CNMC; en una localització, el districte 22@, que és referent
actual de modernitat i d’ innovació.
Però com es sol dir: una imatge val més que mil paraules, així que millor passem al
vídeo de presentació de les oficines, protagonitzat pels companys de la delegació.
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La nova delegació ens permetrà estar més a prop de la comunitat financera
catalana. És cert que un dels efectes de la pandèmia ha estat el notable increm ent
del treball a distància, gràcies a l’ús intensiu de les noves tecnologies. Però alhora
els avantatges que ofereix la proximitat i la presència física es mantenen;
especialment quan parlem d´institucions públiques, que estan al servei del conjunt
dels ciutadans.
Jo crec que això és, a més, particularment rellevant en un entorn com l´actual,
d´intensa transformació dels mercats de valors. Un exemple clar el tenim en
l’àmbit de les finances sostenibles.
Les finances sostenibles són, sens dubte, una de les forces dinamitzadores dels
mercats més rellevants dels últims temps. Les xifres així ho demostren: la
Comissió Europea estima que faran falta uns 350.000 milions d’euros d´inversions
addicionals, cada any, per assolir els objectius de reducció d’emissions.
Com a supervisors, el nostre paper aquí és facilitar que els mercats siguin capaço s
de canalitzar les inversions necessàries per transformar l’economia. I per
aconseguir-ho cal que la informació sobre sostenibilitat mediambiental que
publiquin les empreses sigui fiable i comparable; i que sigui comprensible pels
inversors.
Som conscients que no és una tasca senzilla: encara no tenim uns estàndards
comunment acceptats de referència; la verificació de la informació no és completa
ni està regulada; i moltes empreses, en particular les més petites, poden tenir
dificultats per accedir a les dades, entre molts altres reptes.
Però ens juguem molt en aquest àmbit. I per avançar, necessitem de la
comunicació constant entre supervisor, empreses i inversors.
El sector financer català està molt ben posicionat per fer front als reptes que tenim
per davant. És un sector actiu i modern, on la innovació i la emprenedoria són
valors ben arrelats. Des de la CNMV volem seguir reforçant al sector per mantenir
la confiança en els mercats i afavorir el creixement sostenible.
A continuació escoltarem les paraules de les autoritats que ens acompanyen a la
taula. Després de la intervenció final del president de la CNMV, us convidem a tots
a prendre un refrigeri a la terrassa de l’edifici.
Gràcies a tots.

2

