
 

  
 

 

NOTA DE PREMSA  

La CEA aposta per l’Economia Circular i la sostenibilitat. Un convenciment,  
alineat amb els ODS i amb el lema de la Trobada Empresarial que la 

patronal organitzarà l’any vinent en el marc de la cimera iberoamericana 
2020 a Andorra 

 
La Confederació Empresarial Andorrana ha organitzat aquest matí la reunió preparatòria de 
la futura Taula d’Economia Circular. Una sessió informativa sobre les aplicacions que té 
l’Economia Circular en el sector de la construcció, oberta als principals agents implicats en 
aquest procés de transformació econòmica. 
 
L’Economia Circular és el model que ha adoptat la Unió Europea des de 2012 i que avui en dia 
s’ha transformat en el model aspiracional i de referència per a nombrosos països i 
organitzacions d’arreu del món, també a Andorra. 
 
L’Economia Circular planteja un model econòmic i industrial regeneratiu, mitjançant una 
transició viable a través dels mitjans disponibles avui en dia.  
 
El president de la CEA, Gerard Cadena, remarca l’aposta de la patronal per l’Economia Circular 
i la sostenibilitat. Un convenciment,  alineat amb els ODS i amb el lema de la Trobada 
Empresarial que la patronal organitzarà l’any vinent en el marc de la cimera iberoamericana 
2020 a Andorra.  
 
La CEA, entén que l’Economia Circular implica tots els sectors, i molt especialment,   la 
construcció, que és el sector que actualment genera més residus.  
 
Un procés de canvi que el vicepresident de la CEA i president de l’AGREDA, Miquel Àngel 
Armengol creu que és inevitable, però que no ha de ser complicat d’aplicar pel país. 
 
Per aquest motiu la trobada ha comptat amb la ponència de l’enginyer Ignasi Cubiñà, co-
fundador i Director d’Eco Intelligent Growth (EIG), una empresa que treballa des de 2005 per 
a la transformació cap a l’Economia Circular i que ha explicat de quina manera aquest model 
es pot aplicar en el sector de la construcció. 
 
EIG assessora empreses, organitzacions i regions en el procés de transformació cap a aquest 
nou model, dissenyant un full de ruta específic per a cada cas. Ignasi Cubiñà, és el responsable 
de Desenvolupament de Negoci i Director General d’aquesta entitat. 
 
Per Cubiñà, el més important és el com implementar-la, i destaca que les particularitats 
d’Andorra -amb molta població itinerant- i la seva situació estratègica, la fan molt atractiva 



 

de cara a fer-ne un Living Lab, un banc de proves reals i un entorn d'experimentació on els 
usuaris i els productors poden co-crear innovacions. 
 
 
La ponència, ha comptat amb la participació del president de la CEA, Gerard Cadena, i diversos 
membres de la junta de la patronal, a més del Secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i 
Innovació, Marc Galabert, el Secretari d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures, César 
Marquina Pérez de la Cruz, i  el Secretari d'Estat de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc 
Rossell; així com els presidents de l’ACODA i l’AGREDA,  Josep Roca, i Miquel Àngel Armengol. 
També han assistit, la presidenta del Col·legi d’Arquitectes, Zaira Nadal i el dels Enginyers, 
Josep Lluís Gonzàlez Brunat. Altres entitats com FEDA, ANIM, o la SAC també han estat 
representades. 
 
La CEA continuarà impulsant el coneixement i valor de l’Economia Circular, i properament 
organitzarà altres sessions centrades en altres àmbits econòmics estratègics com el turisme i 
el comerç. 
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