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EMPRESES

221

ASSISTENTS

REPERCUSSIONS
A MITJANS

Anem a celebrar l’abundància. Hauríem d’eradicar el
concepte de residus. Anem
a dissenyar els productes
des del principi, mitjançant
conceptes d’ingredients
tecnològics, que siguin
permanentment reutilitzats.
Aquest seria el paradigma
últim.

”
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Sergi Ferrer-Salat,

President de Ferrer

114

IMPACTES
#JORNADAAURIA

El que ens adonem que sobre tot el tema fonamental
és, en última instància,
sensibilitzar, sensibilitzar,
sensibilitzar i educar, educar,
educar i educar a la gent.

”

5 Entitats bancàries
5 Entitats socials
8 Empreses tèxtils
56 Empreses sec. industrial

Un dels factors que ha fet
canviar les civilitzacions al
nostre planeta han estat els
canvis climàtics. Ara, per
primer cop, nosaltres tenim
la capacitat fer-ho i fer-ho
molt ràpidament, i els canvis
ràpids no son bons.

Francesc Mauri,

”

Meteoròleg i divulgador
científic

Miquel Canet,

AJUNTAMENTS

director general d’Àuria Grup

ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

”

Quan vàrem patir aquesta crisi tan important, vàrem
ser capaços de treure el millor de nosaltres mateixos i
de sortir-nos, i gràcies a això hem pogut pensar molt
bé les coses. El que per vosaltres ara és un residu,
d’aquí a quinze anys segurament serà un recurs.

ENTITATS
EMPRESARIALS

”

Marc Castells,
Alcalde d’Igualada

L’empresa hem fet un canvi
de xip, ho portem a l’ADN,
a casa tot s’aprofitava i això
és economia circular. Qui no
sigui capaç de tenir aquest
model de productivitat i se’n
vagi a fer servir només materials que surti del planeta o
de processos químics, al final,
no seran competitius.

Joan Mateu,

Labin

”

Amb la col·laboració de:

vídeo
amb el resum de la
Jornada al web
auriagrup.cat
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El compromís amb el medi ambient és un aspecte
troncal a la nostra organització interna. Plantejar-nos
aquest debat des d’Àuria i ser part activa de la vida
associativa i empresarial de la comarca és la clau d’esdevenir un agent de motor i de canvi.

És la política de les tres
p, cuidar del planeta, del
producte i de les persones.
Parlem de desenvolupament
social, parlem d’innovació i
producció sostenible i parlem de vigilar l’impacte.

Pere Marcet,

Provital Group

”

Tenim clar que la implementació d’un model de simbiosi
industrial transforma els
polígons en àrees productives més competitives,
genera nova activitat econòmica, fomenta la innovació
empresarial.

”

PereJaume Ferrer,

La possibilitat de generar
en l’economia economia
europea un valor afegit que
la faci més competitiva i que
ajudi a generar una ocupació de qualitat.

”

Teresa Zamora,
Vallès Circular

Vallès Circular

El retonr d’aquest ipus d’acte no et ve pel benefici a curt
plaç però això ens guanya
futur, som una empresa de
més futur, cada pas que fem
en aquest sentit i hi haurà
una part de retorn, de benefici a llarg plaç.
Cafès Novell

Amb el patrocini de:

”

Josep Novell,

Amb la participació de:

Caldran molts esforços per
deixar un planeta amb les
mateixes potencialitats que
el vam trobar nosaltres,
no serà fàcil. Des del món
empresarial local esperem
estar a l’alçada i ajudar amb
el nostre compromís amb el
medi ambient.

Blai Paco,

President UEA

”

