
 

 

 

 

 

 

 

Nota de premsa 

PIMEC participa a les primeres jornades d’Economia Verda i 

Circular 

Antoni Cañete destaca que “Granollers és en un pol d'atracció en aquest àmbit, ja que 
amb accions com aquestes jornades aconsegueix liderar reflexions envers la 
sostenibilitat de l’economia, fent partícip el teixit productiu local”. 

 
Granollers, 27 de maig del 2022. PIMEC ha participat recentment a les primeres 
Jornades Tècniques d'Economia Verda i Circular, en el marc de les Fires i festes 
de l'Ascensió, que enguany presenten un nou model centrat en les energies 
renovables. El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha estat l’encarregat d’inaugurar 
aquesta trobada, juntament amb l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnusell, i el 
vicepresident primer de Cambra de Comerç de Barcelona, Antoni Fitó, a l’Hotel Ciutat 
de Granollers. 

 
“Granollers és en un pol d'atracció en aquest àmbit, ja que amb accions com 
aquestes jornades aconsegueix liderar reflexions envers la sostenibilitat de 
l’economia, fent partícip el teixit productiu local”, ha manifestat Cañete abans de 
donar pas a la sessió tècnica sota el títol “L'energia és un cost gestionable per les 
empreses?”, organitzada per Mireia Cammany, vicepresidenta de PIMEC, moderada 
per Santi Martínez, membre de la comissió d’Energia, i amb la participació de Joan 
Vila, president de la comissió d'Energia de PIMEC, Elisabet Bach, presidenta 
d’Autònoms PIMEC, Oriol Xalabarder, conseller delegat de l’empresa sòcia Electra 
Caldense Holding, i Esther Izquierdo, presidenta del Clúster d’Energia Eficient. D’altra 
banda, la cloenda ha anat a càrrec de Daniel Boil, president de l’entitat al territori, 
qui ha posat en valor els continguts aportats per tots els membres de la taula de debat.  

 
Per part seva, l'alcaldessa de Granollers ha agraït la col·laboració de PIMEC, la 
Cambra de Comerç de Barcelona, i a tots els consorcis, empreses institucions, 
ponents, visitants i tècnics que han fet possible aquestes jornades, a més, ha refermat 
“l'aposta per la transició energètica i la importància d'aquestes jornades per 
pensar globalment i, en conseqüència, actuar localment”. Al seu discurs, el 
vicepresident primer de Cambra de Comerç de Barcelona ha remarcat “la importància 
de la relació público-privada per tirar endavant les iniciatives d'economia verda”. 

 

Competició GR-IDEES i Premis d’Ecodisseny 
 

Al llarg de l’esdeveniment també s’ha produït la presentació de la competició GR- 
IDEES, una proposta promoguda per GRID Granollers amb l'objectiu de connectar 
4 materials (moqueta firal, bobines de cartó, porexpan i làmines de cautxú) que seran 
el punt de partida d’un procés que s’allargarà fins al novembre, coincidint amb la 
Setmana Europea de la Prevenció de Residus, moment en què es coneixerà el 
projecte guanyador. En aquest sentit, ha tingut lloc una conferència a càrrec de Maite 
Ardèvol d'ACCIÓ sobre els diferents ajuts i subvencions que les empreses poden 
optar per implementar mesures vinculades a l'economia circular. 

 

A continuació, s’ha fet una presentació dels projectes guanyadors de la 4a edició dels 
Premis Catalunya d'Ecodisseny, de la mà de Mireia Padròs, tècnica del 
departament de prevenció de residus a l'Agència de Residus de Catalunya, qui ha 
posat en valor els productes dissenyats, fabricats i executats a Catalunya que integren 
en el seu disseny consideracions per millorar el comportament ambiental al llarg del 
seu cicle de vida. La jornada ha finalitzat amb una sessió destinada a dialogar sobre 
experiències industrials i propostes de recerca entorn de la indústria del plàstic i el 
cautxú.  


