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El Consorci i GVA Economia celebren la I Jornada d'Economia Sostenible

Divendres passat 16 de setembre, el Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa va
organitzar, gràcies a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, la I JORNADA D'ECONOMIA SOSTENIBLE a l'hotel Mar de Fulles
d'Alfondeguilla.

Aquesta jornada va estar dirigida al foment i difusió de pràctiques de responsabilitat social en
les empreses i va comptar amb la presència de Miguel Piquer, regidor de l'Ajuntament
d'Alfondeguilla i José Vicente Soler, Director General de la Conselleria d'Economia
Sostenible, qui va destacar que “des de la direcció general estem obstinats que les pimes i
persones autònomes tinguen eines de report no financer, és a dir, han de ser sostenibles però
ho han de comptar”.

Durant la jornada es van explicar dues iniciatives i casos d'èxit d'empreses de la comarca.
D'una banda, Cartonajes la Plana amb Manolo Piquer, representant del grup i José Gamiz,
Director de Sostenibilitat van explicar com funciona el seu model de negoci sostenible a
través de l'economia del bé comú i per què van decidir implementar-lo. Una de les lliçons
apreses que va confessar Gamiz va ser que “la sostenibilitat no és per a grans empreses, sinó
per a empreses que volen fer coses grans”.

D'altra banda, Juanma Urbán, propietari de Mar de Fulles va parlar sobre el seu projecte, el
primer hotel 100% autosuficient d'Europa i com ha sigut la seua experiència en el món de
l'emprenedoria, respectant en tot moment tant a les persones com al medi ambient. “És un
projecte de persones, per a les persones, intentant ser un model que demostre que es poden fer
les coses d'una altra manera”, va assenyalar.

Per a finalitzar l'esdeveniment, va haver-hi un espai de networking i les persones assistents
van poder degustar els productes locals.


