NOTA DE PREMSA

Representants polítics, empreses i teixit associatiu debatran dijous a
Catarroja sobre el model econòmic de l’Horta Sud
La tercera taula de reconstrucció del projecte Serà Horta Sud 2030 comptarà amb la
participació, entre altres, del Conseller Rafael Climent, la secretària autonòmica Rebeca Torró i
la directora general d’indústria Empar Martínez

Catarroja, 29 de novembre de 2021 | Catarroja acollirà dijous la darrera taula de
reconstrucció de l’any emmarcada en el projecte Serà Horta Sud 2030, que aglutina a
associacions, institucions públiques i empreses de l’Horta Sud. En aquesta taula es
debatrà sobre el model econòmic de la comarca i es cercaran acords i consensos per a
preservar i enfortir el teixit industrial del territori.
El projecte de reconstrucció comarcal Serà Horta Sud 2030, impulsat pel teixit associatiu de la
comarca de l’Horta Sud i que compta amb la col·laboració d’institucions públiques i empreses del
territori, celebrarà aquest dijous la darrera taula de l’any. En aquesta ocasió, la trobada tindrà
lloc al Centre Integrat Públic de Formació Professional de Catarroja i posarà el focus en el
model econòmic de la comarca metropolitana, amb la finalitat d’assentar les bases per a una
transformació sostenible de l’economia.
En la jornada, que comptarà amb la col·laboració i participació de l’Ajuntament de Catarroja, hi
intervindran, entre altres, el Conseller Rafael Climent, la secretària autonòmica Rebeca Torró,
la directora general Empar Martínez, el cap de l’àrea d’empreses i associacions de l’IVACE,
Francisco Javier Mínguez, la presidenta de la Comissió Mixta de la Mancomunitat Horta Sud,
Lorena Silvent o el president del Foro Empresarial de l’Horta Sud, Jose Durán.
Així mateix, també hi haurà espai per a la reflexió al voltant de models empresarials d’èxit en
la comarca. En aquest sentit, participaran en la jornada José Palau, director general comercial
de l’empresa alaquasera Andreu World, empresa líder en el disseny i la fabricació de mobiliari i
referent en matèria de sostenibilitat, i Emili Altur, director de relacions institucionals i
responsabilitat social empresarial de la Fundació Novaterra, empresa social molt arrelada a la
comarca de l’Horta Sud.
Com en la resta de taules de reconstrucció del projecte Serà Horta Sud 2030, l’objectiu de la
jornada serà aprofitar la intel·ligència col·lectiva de tots els agents comarcals, amb la finalitat
d’assumir consensos d’accions concretes per a la millora del territori.
Aquesta taula servirà també per anunciar de forma oficial el reconeixement del projecte per
part de la Unió Europea, mitjançant el Pacte Europeu pel Clima, com a eina adequada per
lluitar contra l’emergència climàtica i avançar en la transició energètica.
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L’aforament per assistir a la jornada està gairebé complet, però encara es poden realitzar les
últimes inscripcions omplint el formulari que es pot trobar a https://serahortasud.org/taula-dereconstruccio-economia-horta-sud/
PER A MÉS INFORMACIÓ
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NOTA DE PRENSA

Representantes políticos, empresas y tejido asociativo debatirán ese
jueves en Catarroja acerca del modelo económico de l’Horta Sud
La tercera mesa de reconstrucción del proyecto Serà Horta Sud 2030 contará también con la
participación, entre otros, del Conseller Rafael Climent, la secretaria autonómica Rebeca Torró
y la directora general de industria Empar Martínez

Catarroja, 29 de noviembre de 2021 | Catarroja acogerá ese jueves la última mesa de
recontruccción del año enmarcada en el proyecto Serà Horta Sud 2030, que aglutina a
asociaciones, instituciones públicas y empresas de l’Horta Sud. En esa mesa se debatirá
acerca del modelo económico de la comarca y se buscaran acuerdos y consensos para
preservar y fortalecer el tejido industrial del territorio.
El proyecto de reconstrucción comarcal Serà Horta Sud 2030, impulsado por el tejido asociativo
de la comarca de l’Horta Sud y que cuenta con la colaboración de instituciones públicas y
empresas del territorio, celebrará ese jueves la última mesa del año. En esa ocasión, el
encuentro tendrá lugar en el Centre Integrat Públic de Formació Professional de Catarroja,
y pondrá el foco en el modelo económico de la comarca metropolitana, con la finalidad de
sentar las bases para una transformación sostenible de la economía.
En la jornada, que contará con la colaboración y participación del Ayuntamiento de Catarroja,
intervendrán, entre otros, el Conseller Rafael Climent, la secretaria autonómica Rebeca Torró,
la directora general Empar Martínez, el jefe de área de empresas y asociaciones del IVACE
Francisco Javier Mínguez, la presidenta de la Comisión Mixta de la Mancomunitat Horta Sud,
Lorena Silvent, o el presidente del Foro Empresarial de l’Horta Sud, Jose Durán.
Igualmente, en la jornada habrá tiempo también para la reflexión acerca de modelos
empresariales de éxito en la comarca. En ese sentido, participaran José Palau, director general
comercial de la empresa de Alaquàs Andreu World, empresa líder en el diseño y la fabricación
de mobiliario y referente en materia de sostenibilidad, y Emili Altur, director de relaciones
instituciones y responsabilidad social empresarial de la Fundació Novaterra, empresa social
muy arrelada a la comarca de l’Horta Sud.
Como en el resto de mesas de reconstrucción del proyecto Serà Horta Sud 2030, el objetivo de
la jornada será aprovechar la inteligencia colectiva de todos los agentes comarcales, con la
finalidad de asumir consensos de acciones concretas para la mejora del territorio.
Esa mesa servirá también para anunciar de forma oficial el reconocimiento por parte de la
Unión Europea al proyecto, mediante el Pacto Europeo por el Clima. Hace tres semanas, la
institución comunitaria reconoció las acciones y planteamientos de Serà Horta Sud 2030 como
adecuados para hacer frente a la emergencia climática y avanzar en la transición energética.

Fundació Horta Sud | c/ Mare de Déu de l’Olivar, 30 - 46900, Torrent (València) | 961 553 227 |
fundaciohortasud.org

El aforo para asistir a la jornada está casi completo, pero aun se pueden realizar las últimas
inscripciones
rellenando
el
formulario
que
se
puede
encontrar
en
https://serahortasud.org/taula-de-reconstruccio-economia-horta-sud/
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