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A Veolia hem treballat, estem treballant i seguirem treballant per oferir els serveis essencials 
a tots els nostres clients amb la màxima qualitat i totes les mesures de seguretat.  
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Networking empresarial

Veolia Serveis Catalunya, amb el seu director general Miquel Àngel Cerdà com a promotor, ha 
organitzat des del juliol quatre networkings empresarials. A aquestes trobades, les diferents empreses 
participants comparteixen experiències i debaten sobre la situació econòmica actual i els reptes de 
futur. 

Actualment és més important que mai la col·laboració empresarial per tal de sumar esforços i poder 
superar junts la crisi de la COVID-19. 

Primer networking post confinament Networking Cambra de Comerç Barcelona

Networking Cambra de Comerç Francesa Networking Cambra de Tarragona

https://youtu.be/roNz1k7vdVU
https://youtu.be/roNz1k7vdVU
https://youtu.be/roNz1k7vdVU
https://youtu.be/roNz1k7vdVU


Article d’opinió

Miquel Àngel Cerdà, director general de 
Veolia Serveis Catalunya, ha explicat a la 
revista Freqüència com s’ha viscut a Veolia 
el confinament 

Notícies

A Veolia hem abordat la crisi de la COVID-19 des de la responsabilitat de prioritzar la 
salut i estar alhora al costat dels nostres clients, amb la consciència que la pandèmia 
ha preparat el món empresarial cap a una visió estratègica més madura i adaptable per 
afrontar la nova realitat i els nous reptes de futur.

Pots llegir l’article complet 
aquí (pàg.18)

“
”

Veolia negocia amb Suez l’adquisició d’Osis 

Veolia ha anunciat un acord amb Suez 
Group per adquirir la seva filial Suez RV 
Osis, especialitzada en manteniment de 
xarxes i infraestructures de sanejament 
industrials in situ (en gran part de 
manteniment i neteja industrial). L’acord – 
amb la forma d’un compromís de compra 
unilateral – està subjecte a un període 
d’exclusivitat de 150 dies, quan s’espera 
que les parts finalitzin el seu acord. 

Aquesta fusió posicionaria el Grup Veolia com un actor important en aquest camp i permetria a ambdues 
entitats oferir nous serveis als seus clients del sector públic, serveis i industrial i cobrir operacions a tot 
el territori. 

Hinojosa confia a Veolia les feines de millora de les serves instal·lacions per l’eliminació de 
pudors de la fàbrica de Sarrià de Ter

La fàbrica de paper de Sarrià de Ter va obrir el passat 
15 de juliol les portes de les seves instal·lacions per 
mostrar i explicar el Pla de Gestió d’Olors (PGO), en 
concret, la segona fase d’aquest projecte contempla 
tota una bateria de millores concentrades a la 
depuradora, operada per Veolia. 

A la visita va intervenir Ferran Abad, director de 
desenvolupament de Veolia a Catalunya, que ha 
explicat el procés complet de depuració de l’aigua, 

que es fa mitjançant un exigent tractament biològic i, per tant, totalment natural i sense la intervenció 
de cap agent químic. 
 
En Ferran Abad ha remarcat que aquest procés permet l’aprofitament de tres recursos essencials 
(aigua, biogàs i fangs), el que dóna una idea de la circularitat i sostenibilitat de la indústria del paper. 

https://www.canaltaronja.cat/central/wp-content/uploads/2020/07/FRQweb.pdf
https://www.canaltaronja.cat/central/wp-content/uploads/2020/07/FRQweb.pdf


Mitjans de comunicació

Miquel Ángel Cerdà, director general de Veolia Serveis Catalunya, ha participat a una tertúlia del 
programa “Anem per feina” de Canal Taronja on, amb la resta de ponents, explica com s’ha viscut la 
pandèmia a l’Hospital d’Igualada, un dels epicentres de la COVID-19. 

”

Contractes

Hospital Transfronterer de la Cerdanya

L’Hospital Transfronterer de la Cerdanya ha 
renovat per dos anys més el contracte de 
manteniment de les seves instal·lacions a 
tot risc amb Veolia Serveis Catalunya. 
L’Hospital de Cerdanya és el primer Centre 
de Salut transfronterer d’Europa. Un hospital 
transfronterer que dóna serveis de salut a 
la població de la Cerdanya i El Capcir. El 
centre està gestionat conjuntament pels 
serveis públics de Salut de Catalunya i 
de França i ofereix hospitalització d’aguts, 
atenció especialitzada i d’urgències a una 
població de referència de 32.000 persones 
(xifra que s’arriba a multiplicar per quatre 
durant la temporada turística). 
Amb aquesta renovació, l’hospital demostra 
la seva confiança en el servei de qualitat 
de Veolia, basat en l’estalvi econòmic, el 
confort i la seguretat dels pacients i en la 
protecció del medi ambient. 

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès torna 
a confiar en Veolia Serveis Catalunya 
amb un model de servei que engloba 
el manteniment integral i una garantia 
d’estalvi energètic associat a unes millores 
d’eficiència.
Veolia considera important complir amb el 
seu compromís d’estalvi, per aquest motiu 
estableix uns indicadors per controlar 
periòdicament els paràmetres de consum i 
així complir amb el retorn de les inversions.     
El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès és 
una entitat pública de caràcter associatiu 
integrada pel Servei Català de la Salut, 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 
el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la 
Fundació Hospital de Vilafranca.

Consorci Sanitari Alt Penedès 
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https://youtu.be/ESRc3FS5XyA
https://youtu.be/ESRc3FS5XyA
https://youtu.be/ESRc3FS5XyA

