Les dues fires de més ressò internacional s’han donat cita a Igualada els
dies 2 i 3 d’abril

deixant enrere dos dies d’intens treball, contactes
empresarials i conferències
d’importància
pels

diversos

transversal
sectors

econòmics que han passat
pels estands i espai de
ponències.
Proveïdors de la indústria
del paper i empreses especialitzades en l’estalvi i la eficiència energètica
han tingut a Igualada un important espai i punt de trobada amb pimes i
mitjanes empreses que han participat activament a Ecoenergètica i
Maqpaper.
Joan

Domènech,

president

de

Fira

d’Igualada ha valorat
en

positiu

aquesta

edició: “Si posem com
a base que el que
busca Fira Igualada és
la

satisfacció

de

expositors i visitants,

crec que s’ha aconseguit els objectius. A més veiem l’important renom
que te la fira a tot l’estat espanyol entre expositors i les papereres.” Ha
afegit que la satisfacció en relació a Ecoenergètica és important “com per
plantejar-nos una nova edició a curt termini”.
La clausura dels certàmens aquest dijous a la tarda amb la taula rodona
“Impacte de la nova Directiva Europea d’Eficiència Energètica” ha posat el
colofó final a dos dies intensos de contactes empresarials, de
presentacions de productes, de conferències i d’intercanvis molt positius
pel món empresarial. El missatge: ja que l’estat espanyol té l’energia més
cara de la Unió Europea no tenim altre remei que ser molt eficients.
Malgrat

que

el

context

energètic no és favorable, amb
uns costos energètics creixents
i

cada

vegada

més

en

la

condicionants

supervivència i productivitat de
les

empreses,

ponents

i

assistents a Ecoenergètica han
coincidit a considerar necessari replantejar el concepte de l’energia i
apostar

per

noves

tecnologies

i

noves

possibilitats

d’eficiència

energètica”, com assegurava en la conferència inaugural el president del
Grup de Gestors Energètics, J. Enrique Vàzquez qui afirmava també que
“ens estem jugant el nostre futur industrial en un entorn energètic molt,
molt hostil”.
També des de l’administració, Maite Masià, directora de l’Institut Català
de l’Energia admetia que si bé la reforma energètica de l’estat espanyol
no afavoreix a les indústries, i sense oblidar que l’estructura de costos

energètics és cara, complexa i canviant, “l’empresari ha de considerar
l’energia com un factor essencial dels costos i donar-li la mateixa
dimensió que dóna a qualsevol matèria prima estratègica en el seu
negoci”.
Malgrat trobar-nos en un moment econòmicament dur,on les inversions
són poques, les empreses del sector paperer que s’han aplegat en
aquesta edició de Maqpaper ho han fet amb la il·lusió per un sector que
es manté a primera línia, innovant i apostant per nous productes i
sistemes, i han valorat molt positivament aquesta fira com a punt de
trobada i lloc per conèixer el moment que viu el sector.
Els expositors del ram paperer s’acomiadaven d’aquesta edició agraint la
organització i assegurant “ens veiem d’aquí dos anys”.
Una

primera

jornada

intensa de dimecres amb
xerrades molt interessants
al llarg de tot el dia i una
visita al capvespre, de les
instal·lacions de les caves
Huguet-Can
primer

dia

Feixes.
de

fira

El
va

finalitzar al sopar de l’expositor al que van assistir un centenar de
persones. L’acte va comptar també amb el reconeixement que va fer Fira
d’Igualada a l’empresa J.Vilaseca, en el seu tricentenari.
Dijous es reprenia l’activitat empresarial entre visitants i expositors que
aprofitaven les darreres hores per conèixer les últimes novetats i els
productes més competitius del mercat.

La bona acceptació dels assistents en fer que Ecoenergètica i Maqpaper
compartissin espai, expositors i visitants, fa que Fira d’Igualada es
plantegi repetir l’estratègia en noves edicions.

FITXA TÈCNICA
MAQPAPER - ECOENERGETICA 2014
Denominació:

MAQPAPER – Subministradors per a
la indústria de la cel·lulosa, paper i
cartró ondulat.
ECOENERGÈTICA, Fira-Congrés de
l’estalvi i l’eficiència energètica

Edició:

8a edició Maqpaper
2a edició Ecoenergètica

Periodicitat:

Biennal

Caràcter:

Professional, Comercial i Tècnic

Dates de celebració:

2 i 3 d’abril de 2014

Lloc:

Recinte Firal Carner

Sectors participants:

Maquinaria, accessoris, vestidures,
productes químics, tintes, tallers,
enginyeries,
medi
ambient,
empreses i serveis sector energètic.

Actes paral·lels:

Conferències
tècniques

i

ponències

Visita Caves Huguet
Sopar al Mas dels Vivencs

Organització:

Fira d’Igualada

En conveni :

Ajuntament d’Igualada
Dep. Dinamització Econòmica

Col·laboració:

Unió Empresarial de l’Anoia
Escola d’Enginyeria d’Igualada
Institut Català d’energia
Schneider Electric
Circutor
Grup de Gestors Energètics
Clúster d’Eficiència Energètica
Associació Gremi d’Instal·ladors
Instituto Papelero Español

Dades recinte :

Superfície total 4.000 m2

Dades d’ocupació:

Expositors : 49
Estands : 58
Marques representades : 163

