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59 representants d’empreses i 45 d’entitats 
ambientals participen a Sant Cugat  en el 
tercer marketplace ambiental de Catalunya 
 

• El Departament de TES i el Club EMAS, a través del projecte 
Tandem , estimulen la trobada entre el món empresarial i l es entitats 
del tercer sector ambiental  

 
• Experiències reeixides demostren el benefici mutu a conseguit amb 

la cooperació 
 

 
El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i l’alcaldessa 
de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, han obert aquest matí a Sant Cugat 
el tercer marketplace ambiental que han organitzat el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el Club EMAS, amb la col·laboració de la Cecot, Esadecreapolis, 
RSComm, i l’Ajuntament de Sant Cugat, en el marc del projecte Tandem.  
 
Es tracta d’un espai per: 
 

• Afavorir el contacte i les relacions entre les entitats del tercer sector 
ambiental i les empreses; 

• Facilitar la presentació de projectes i iniciatives que puguin ser d’interès 
comú; 

• Facilitar els contactes personals entre els representants de les entitats i 
els empresaris i/o responsables ambientals o de Responsabilitat Social 
Corporativa; 

• Promoure la creació conjunta de projectes i iniciatives entre empreses i 
entitats; 

• Promoure entre les empreses la participació i el suport als projectes de 
les entitats com un element per desenvolupar i implantar la seva política 
d’RSC. 

 
En aquesta trobada hi participen 59 representants d’empreses i 45 d’entitats 
ambientals en diferents espais, d’exposició i de contacte. Precisament per 
facilitar la comunicació entre les parts interessades en els projectes, s’ha 
dissenyat un espai on entitats i organitzacions han pogut exposar els seus 
programes o iniciatives. Durant el marketplace també s’estan presentant 
exemples de col·laboracions ja realitzades o que s’estan duent a terme. 
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