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ARIADNA PIÑOL, CYMBELLA CONSULTORIA AMBIENTAL
Quatre llicenciats en ciències ambientals, química i farmàcia
s’han agrupat per tirar endavant Cymbella Consultoria Ambiental

L’emprenedor

És la primera entrevista d’aquesta nova secció, ‘L’emprenedor’,
que enceta l’EBRECONÒMIC aquest mes de febrer

Quatre jóvens llicenciats impulsen
una consultoria ambiental al Perelló
EL PERELLÓ
Redacció

El juliol del 2008, quatre llicenciats
en ciències ambientals, en química
i en farmàcia van unir-se per crear
Cymbella Consultoria Ambiental,
especialitzats en l’assessorament
en medi ambient. La perellonenca
Ariadna Piñol, de 28 anys, és una
de les cofundadores d’aquesta assessoria i ens explica, en la nova
secció de l’EBRECONÒMIC, L’emprenedor, la seua experiència i els reptes
que s’han marcat amb aquesta
consultoria.
PREGUNTA: Com naix Cymbella
Consultoria Ambiental?
RESPOSTA: Els quatre consultors
ambientals que formem part de
Cymbella Consultoria Ambiental
ens vam adonar que, actualment, hi
ha unes necessitats causades per
la major sensibilització de la societat
vers el medi ambient, així com per
l'aparició d'una legislació mediambiental cada vegada més estricta.
Vam creure que, amb la nostra formació i experiència professional,
podíem donar resposta a aquest panorama.
P: Quan es va posar en marxa la
consultoria?
R: Com a Cymbella Consultoria Ambiental ens vam crear al juliol del
2008. Tot i que, com ja he comentat
abans, individualment fa molt més
temps que ja estàvem duent a terme tasques mediambientals.
P: Quin és el perfil professional de
l’equip de consultors?
R: El nostre equip de consultors està format per professionals llicenciats en ciències ambientals, en química i en farmàcia. Comptem, a
més, amb la col·laboració externa
d’investigadors del camp mediambiental i de professionals de diferents sectors.
P: De quins sectors proveníeu
abans de formar Cymbella Consultoria Ambiental?
R: Els consultors hem ocupat càrrecs de responsable de medi ambient d’empreses nacionals i multinacionals amb seu a Catalunya.
També tenim experiència a implantar i auditar sistemes de gestió mediambiental o formem part de grups
de recerca aplicada en el camp mediambiental. Per exemple, en el
meu cas, he sigut la responsable
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durant la construcció, la posada en
marxa i l’explotació d’una estació
de depuració d’aigües residuals
amb la tecnologia més avançada del
moment. També he dut a terme
projectes de reducció de consums
d’aigua fresca i de producció d’aigües residuals, que han contribuït a
una important reducció de costos, i
vaig formar part activa de la implantació i la certificació de la ISO 14001
en aquesta organització.

“La producció més neta
ofereix noves oportunitats
d'optimització i estalvi
a les empreses“

P: Quins serveis oferiu per a les empreses del territori?
R: Oferim una gestió mediambiental
integrada, així com solucions personalitzades a les necessitats de cada
client. L’objectiu principal? Que les
empreses puguen aconseguir els
seus objectius sent, sempre, respectuosos amb el medi ambient.
També presentem noves oportunitats d’optimització i estalvi a les empreses, augmentant la seua productivitat alhora que puguen traure profit dels requisits mediambientals
que han d’aplicar per normativa. La
nostra filosofia de treball està enfocada a la producció més neta.
Aquesta és una opció de gestió ambiental que prioritza la prevenció de
la contaminació en origen i la minimització dels corrents residuals enfront del tractament finalista.
P: Què aporta a les empreses
aquesta manera de treballar que
proposeu?
R: Aquest canvi en la forma d’abordar i gestionar la problemàtica de la
contaminació va més enllà del caràcter prescriptiu de la legislació, ja
que ofereix noves oportunitats d’optimització i estalvi a les empreses.
D’aquesta manera els nostres
clients poden desenvolupar la seua
activitat respectant el medi ambient
i aprofitant alhora tota una sèrie d’avantatges que se’n deriven. Actualment, ja hi ha moltes empreses que
han adoptat la producció més neta
com a estratègia de gestió mediambiental i estan gaudint de beneficis
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C/Balmes, 1. 43519 el Perelló
Pàgina web: www.cymbella.com
a/e: info@cymbella.com
Telèfon: 977 108 617
com la reducció de costos, la millora de la imatge, l’augment de la
competitivitat dels productes, la reducció dels costos de les assegurances mediambientals, entre d’altres. Aquesta és una manera d’anar
adaptant-se als canvis, a les noves
tecnologies i als requisits legals que
puguen anar sorgint, i no quedar-se
encallat amb els sistemes establits,
les rutines i els imperatius de producció. Tanmateix, amb la implantació d’aquests sistemes, s’aconsegueix guanyar en productivitat i
competitivitat.
P: Gairebé set mesos després de la

seua fundació, quins projectes té
Cymbella Consultoria Ambiental damunt la taula?
R: Ara per ara, la nostra tasca principal és donar-nos a conèixer a les Terres de l’Ebre a través, sobretot, d’una oferta formativa i informativa,
amb cursos oberts i in company, i
integrant bones pràctiques ambientals a les activitats quotidianes de
les empreses.
D’altra banda, un projecte recent
del qual estem molt il·lusionats és
una unió comercial amb diferents
empreses ja establides des de fa
molt temps a les comarques de l’Ebre i amb una àmplia experiència en
diferents sectors. Així, sota el nom
comercial de Gestió i Tecnologia per
l’Empresa www.gestioitecnologia.com), ens hem unit APG Assessors, Staff Management FB i PC
Serveis. Aquesta unió comercial,
que és pionera a la zona, ofereix solucions conjuntes de control de gestió, estratègia empresarial, tecnologia i sistemes de la informació i consultoria ambiental.
P: Quins beneficis suposa això per
al client?
R: Amb un únic contacte li propor-
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Ariadna Piñol
Llicenciada en química per la
Universitat Rovira i Virgili, la seua
prioritat acadèmica i professional
ha sigut la correcta interacció de
l’empresa amb el medi ambient.
La seua formació com a auditora
d’ISO 14001 i amb un màster
universitari de Gestió, tractament
i depuració d'aigües, la va portar
a ser líder tècnic del projecte,
construcció, posada en marxa i
explotació d’una estació de depuració d’aigües residuals d’una
multinacional paperera, així com
la responsable del correcte ús i
gestió de l’aigua d’aquesta organització.

cionem tot tipus de solucions tenint
en compte totes les àrees de la
seua organització, per tal de que puguen augmentar-ne l’eficiència i la
productivitat amb l’objectiu de reduir els costos i afrontar els desafiaments econòmics actuals. ❚❚

