
 
 

 

NOTA DE PREMSA  

L’AGREDA estreny els vincles amb FEDEREC amb la vista posada en el 

futur pla d’economia circular  

L’Associació de Gestors de Residus d’Andorra (AGREDA) ha participat avui divendres a 
la Journée de Partenaires organitzada per la secció occitana de la Federació d’Empreses de 
Reciclatge  de França (FEDEREC) a la localitat de Lannemezan, al Departament 
dels Hautes Pyrénées.  

Es tracta d’un pas més per reforçar els llaços existents entre ambdues associacions sectorials 
per tal de crear les sinèrgies necessàries per donar un impuls al desplegament de l’economia 
circular al Principat. 

El president de l’AGREDA i vicepresident de la CEA, Miquel Àngel Armengol, acompanyat del 
vicepresident de l’AGREDA, Francesc Zamora, del membre de la Junta Eusebi Gratacós i del 
director gerent de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Iago Andreu, s’ha desplaçat 
aquest divendres a Lannemezanper participar a la Jornada organitzada a l’Envitopôle PSI, un 
centre de triatge i tractament de residus integral que es considera de referència en la regió 
d’Occitània.  

Durant la trobada, els representants de l’AGREDA han pogut intercanviar experiències i 
impressions amb membres del sector del reciclatge. 

La delegació andorrana s’ha reunit amb el director general de FEDEREC, Manuel Burnand, i amb 
el president de FEDEREC Occitanie, Olivier Dalle, amb la vista posada en la conclusió d’un acord 
de col·laboració, que previsiblement se signarà el proper setembre a Andorra, i que abastarà 
una àrea àmplia de col·laboració entre les dues associacions empresarials sectorials.  

L’AGREDA vol aprofitar l’experiència i les sinèrgies amb els seus homòlegs francesos per tal de 
desenvolupar, conjuntament amb el Govern, un pla d’economia circular que s’alineï amb les 
tendències més capdavanteres en la matèria. En aquest sentit, la gestió del reciclatge dels 
residus a la regió d’Occitània està considerada un referent a nivell europeu. 

Durant la visita, Armengol ha explicat que les empreses del sector de la gestió de residus a 
Andorra ja treballen amb empreses franceses i espanyoles i que caldrà continuar treballant per 
ampliar els contactes i partenariats amb empreses franceses, així com amb centres de 
tractament de residus com l’Enviropôle PSI. “Andorra no és un país de la Unió Europea, però el 
medi ambient no coneix fronteres”, ha declarat el president de l’AGREDA per remarcar que el 
sector de la gestió de residus està cridat a jugar un paper fonamental en la transició d’un model 
d’economia lineal cap a un model d’economia circular i que, en aquest camí, les aliances 
transfrontereres són també fonamentals. 
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