
   
 

 
Impuls d’una economia que aposta per la sostenibilitat i la transparència 

 
Neix Barcelona Cercle de Negocis Ètics 

 
• L’escola de negocis EADA de Barcelona va acollir ahir la 

presentació de Barcelona Cercle de Negocis Ètics (BCNè), un 
projecte impulsat per Numintec, Triodos Bank, Alqvimia, Factor 
Energia i Fundació Pimec. 
 

• L’objectiu d’aquest cercle és construir una economia des de la 
consciència i incorporar l’ètica a les decisions econòmiques per 
promoure el canvi social. 

 
Barcelona, 13 de febrer de 2013. Unes 200 persones es van reunir ahir a la 
tarda a l’escola de negocis EADA de Barcelona per assistir a la presentació de 
Barcelona Cercle de Negocis Ètics, un projecte que busca impulsar l’ètica a les 
empreses en base als valors de la sostenibilitat, la transparència i el compromís. 
La idea és definir i promoure els principis essencials i diferencials dels negocis 
ètics per fer d’aquest cercle el símbol del compromís amb l’ètica. 
 
La trobada, moderada pel comunicador David Escamilla, va servir per reunir 
els empresaris impulsors del projecte per tal d’explicar les seves experiències 
com a companyies ètiques. José María Torres, director general de la 
companyia especialitzada en telefonia en el núvol Numintec, va explicar que la 
idea de crear Barcelona Cercle de Negocis Ètics va sorgir de la voluntat de 
compartir experiències i valors comuns per “donar visibilitat a tots aquells 
projectes que aposten per l’ètica i el compromís amb la societat”. 
 
L’acte va comptar també amb les intervencions d’Emili Rousaud, director 
general i fundador de la companyia elèctrica Factor Energia;  Joan Antoni 
Melé, subdirector general del banc ètic Triodos Bank; Idili Lizcano, director 
general de la companyia cosmètica y ecològica Alqvimia; Ramon Vila, director 
de la Fundació Pimec y Carme Gil, directora del programa PDD i coordinadora 
del Departament de Coaching d’EADA. 
 

 

 

 

Per a més informació: gabinet de premsa de Numintec: 
Víctor Bottini victor@bottini.es / Clara Bassols press@bottini.es  

679.98.33.46 / 620 03 74 50 


