
 
 

 
 

 
 

 
 
ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS ECOLABEL 2011 
 
 
La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat organitza l’acte de lliurament dels Premis Ecolabel 2011 que es 
celebrarà el dia 8 de febrer de 2012  a les 12h, a la Sala d’ actes de la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya , Avinguda Diagonal, 
523-525 de Barcelona en col·laboració amb la Direcció General de Medi Ambient 
de la Comissió Europea .  
 
Aquests Premis, atorgats per la Comissió Europea, tenen com a objectiu donar un 
reconeixement a les empreses amb productes i serveis amb Etiqueta ecològica de la 
Unió Europea que han dut a terme actuacions de promoció excepcionals que han 
contribuït a donar a conèixer públicament l’ecoetiqueta europea. 
 
En aquest acte es realitzarà el lliurament del premi de comunicació de l’Etiqueta 
ecològica de la Unió Europea a l’empresa Proeco Químicas SL com a guanyador en 
la categoria de “Productes”, així mateix es farà el lliurament d’un altra guardó a 
l’empresa Alvarella Ecoturismo SL, atès que el Jurat dels premis ha considerat un 
reconeixement especial per les seves campanyes de comunicació.                                                                                                            
 
En cas que estiguin interessats a assistir a l’ acte, els agrairíem que confirmessin la 
seva assistència a cristian.paso@gencat.cat o bé al telèfon 93 444 50 00 ext. 2287. 
 
 
 
Programa 
 

12:00 h.  Benvinguda .  
Josep Enric Llebol i Rabagliati. Secretari de Medi Ambient i  Sostenibilitat. 
Generalitat de Catalunya. 

        
12:15 h.  Presentació dels Premis Etiqueta ecològica de la Un ió Europea 2011 .  

Soledad Blanco. Directora per la Gestió de Recursos, Industria i Qualitat del Aire. 
Direcció General de Medi Ambient. Comissió Europea. 

 
12:30 h.  L’Etiqueta ecològica de la Unió Europea a Catalunya .  

Assumpta Farran. Directora general de Qualitat Ambiental. Generalitat de 
Catalunya. 

 
12:50 h.  Lliurament dels premis Etiqueta ecològica de la Uni ó Europea i parlament 

dels guardonats.  
 
13:15 h.  Copa de cava  

 
 
 
 
 


