
       NOTA DE PREMSA 
 AXIOMA SOLUCIONS COMPARTEIX EL SEU CONEIXEMENT SOBRE ECONOMIA CIRCULAR                                      

EN UNA JORNADA D’IMPULS COMPETITIU A LA INDÚSTRIA 
Esta promoguda pel Consell Comarcal del Bages i se celebrarà                                                                             el divendres, 15 de novembre, a la Fundació Universitària del Bages 

 
Sota el títol ‘La servitització com a estratègia d’economia circular i impuls competitiu a la indústria’, el 
Consell Comarcal del Bages ha organitzat -pel proper divendres 15 de novembre- aquesta jornada que 
plantejarà com augmentar i enriquir el valor dels productes manufacturats a través dels serveis. Axioma 
Solucions, una empresa de MútuaTerrassa especialitzada en la implantació de solucions integrals i serveis 
de suport sanitari a organitzacions de l’àmbit de la salut, hi participarà tot aportant el seu coneixement 
en matèria d’economia circular. 
Hi intervindrà el Sr. Ignasi Canal, el seu director i exposarà el model propi d’integració de serveis, es 
referirà a l’economia circular així com als seus beneficis intrínsecs i parlarà també sobre les particularitats 
del teixit quirúrgic Steripak, un producte sanitari de gran qualitat i alternatiu als productes d’un sol ús que 
ha desplaçat a les solucions tradicionals. 
En aquest sentit, el Sr. Canal explicarà els avantatges que aporta el producte en qüestió per a l’usuari                        
-qualitat i propietats per sobre la normativa, millora de costos de gestió i increment de l’atenció en el servei 
prestat- per al territori -creació de llocs de treball i disminució en la generació de residus- i a l’entitat                      
-compromís amb el medi ambient i introducció a l’economia circular-. 
La servitització és una estratègia d’economia circular basada en el procés de canvi en el que 
les empreses passen de vendre productes a vendre "sistemes producte-servei". Consisteix en augmentar i 
enriquir el valor dels productes manufacturats per mitjà de serveis, podent-ne allargar la vida útil, iniciant 
una nova relació amb el client més sostenible, competitiu i amb major valor econòmic i ambiental. La 
sessió pretén presentar eines, idees i propostes per al teixit empresarial i les associacions de polígons 
d’activitat econòmica, per tal d’abordar els reptes i oportunitats que l’economia circular ens brinda. 
 
Més informació: 
Comunicació Corporativa Axioma Solucions (MútuaTerrassa)  93 736 50 24 / comunicacio@mutuaterrassa.cat  / @Mutua_Terrassa    Terrassa, 14 de novembre de 2019 


