
La sostenibilitat, vista des de 
les empreses contaminants

Uniland ha 
invertit 38 milions 
per la sostenibilitat 
a Vallcarca

La ponència de 
Crous tanca el curs 
dels Dimecres de 
l’ADEG

Antoni Crous explica les mesures que ha pres Uniland per minoritzar la contaminació joan

// J.M.G.

L’Associació d’Empresaris 
del Garraf , Alt Penedès i Baix 
Penedès (ADEG) va tancar el 
curs dels Dimecres de l’ADEG 
parlant sobre sostenibilitat i 
contaminació. El ponent 
de la sessió que es va fer al 
restaurant Masia Segarrulls 
d’Olèrdola (Alt Penedès), 
va ser el director general 
d’Uniland, Antoni Crous. 
Aquesta darrera convoca-
tòria va comptar amb una 
desena d’empresaris, entre 
els quals hi havia Francesc 
Acín, de Prysmiam; Manel 

Milà, de Tekno 2000 i Ulrich 
Mueller, de Mahle, entre 
altres. També van assistir a 
l’acte  Imma Ferrer i Jaume 
Girona, de l’Ajuntament del 

Monjos, i Jordi Cuyás i Josep 
Soler, del Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès. No hi havia 
cap representació dels polí-
tics del Garraf.  Antoni Crous 

va explicar les mesures que 
Uniland ha pres per millorar 
l’entorn mediambiental tant 
a Vallcarca com als Monjos, 
dient que fa temps que es-

Uniland és una empresa 
que va sortir de la fusió al 
1973 de Cementos y Cales 
Freixa dels Monjos (1902) 
i Cementos Fradera S.A. 
de Vallcarca (1903). L’any 
passat es va unir a la Corpo-
ració Uniland, que té em-
preses repartides a Argen-
tina, Tunísia, Estats Units 
i Anglaterra,  Cementos 
Porland Valderrivas.

La cimentera va inver-
tir en el període del 1997 
al 2006, 38 milions d’euros 
en la fàbrica de Vallcarca 
per aminorar la contami-
nació i avançar en la soste-
nibilitat. 

Antoni Crous va garan-
tir la continuïtat de les 
dues factories (Vallcarca i 

L’apunt

Una empresa amb vocació 
de preservar l’entorn

Monjos), que tenen al vol-
tant de 250 treballadors. La 
política d’Uniland es res-
pectar al màxim l’impacte 
ambiental. Nosaltres, diu 
Crous, tenim dos tipus de 
contaminació, l’extrac-
ció i la fabricació. Per 
aquesta raó, no passa-
rem els límits establerts 
pel que fa a la pedrera 
del Garraf. Quan s’esgotin 
els recursos de la pedrera, 
la pedra s’anirà a buscar 
a un altre lloc. El director 
general d’Uniland és cons-
cient que la seva empresa 
és contaminant, però té 
clar que sostenibilitat vol 
dir mantenir l’activitat 
industrial i el respecte al 
medi ambient.

tem apostant per la soste-
nibilitat amb el certificat 
ISO 14001. 

Antoni Crous va puntu-
alitzar respecte a la conta-

minació d’Uniland que no 
som una indústria per-
fecta, tant de bo ho fós-
sim,  aquesta és la nostra 
intenció. 
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Naixements

VÍCTOR

VA NÉIXER:  14-06-2007
PES:   2,500 kg.
LLARGADA:  50 cm.

ELS SEUS PARES:
La Patricia i l’Andrés 

Aquesta secció és possible gràcies a la col.laboració 
del Servei de Maternitat de l’Hospital Sant Camil

Si ha tingut un fill i no ha sortit en aquesta secció, truqui al tel. 93 814 91 91

MoLIna CaRRaSQUILLa

VILANOVA

ÁLEX 

VA NÉIXER:  15-06-2007
PES:  3,310 kg.
LLARGADA:  50 cm.

ELS SEUS PARES:
La Salvadora i l’Ángel 

GaVIRo MaRTÍnEZ

LES ROQUETES

CARLOTA 

VA NÉIXER:  13-06-2007
PES:  2,910 kg.
LLARGADA: 48 cm.

ELS SEUS PARES:
La Montse i el Santi

MonTES LoREnZo

VILANOVA

IZASKUN 

VA NÉIXER:  24-06-2007
PES:  3,630 kg.
LLARGADA:  49 cm.

ELS SEUS PARES:
La Marta i l’Alberto 

IÑIGUEZ DE GoRDoa
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