NOTA DE PREMSA
ALBERT HEREU NOU DIRECTOR DE L’INSTITUT CATALÀ DEL SURO
La junta directiva d’aquest consorci aprova prioritzar en el seu Pla Estratègic 2014-2020, com
a mostra del treball conjunt del sector forestal i industrial: la internacionalització, la R+D, la
comunicació i la relació amb el món vitivinícola
Palafrugell, 19 de desembre de 2014.- En la darrera reunió de Junta Directiva celebrada el 12
de desembre presidida pel Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, i alhora President de l’ICSuro, Josep Maria Pelegrí, es va realitzar la presentació oficial
d’Albert Hereu com a nou director d’aquest consorci, ratificat prèviament per la Comissió
Executiva d’aquest organisme.
Albert Hereu Marès (37), llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona.
Compta amb un màster en gestió de persones per EAE Business School i Postgrau en gestió
ambiental municipal per la Fundació Universitat de Girona. Inicia la seva carrera profesional en
la consultoria estratègica en organitzacions, centrant-se en polítiques de sostenibilitat i
responsabilitat social corporativa, aportant els seus coneixements tant a la PIME com a
empreses multinacionals. Fundador i director d’Estudi Tecnoambiental, empresa de
consultoria ambiental amb oficines a Catalunya i Mèxic. A Mèxic ha estat Director del
programa de Màster en Administració d’Empreses Socioambientals (Green MBA) de la
Universidad del Medio Ambiente.
Hereu assumeix el càrrec de Director de l’ICSuro, amb l’objectiu d’implementar el pla
estratègic d’aquest consorci aprovat en junta directiva del passat 31 d’octubre, el qual consta
de 12 línies estratègiques de les quals actualment 7 ja estan en curs.
En la darrera reunió es van definir 4 línies prioritàries:
1- Augmentar el reconeixement de la Qualitat del Suro Català i la creació de la Marca “Suro
Català”.
2- Fomentar la Internacionalització.
3- Revalorització dels Territoris Surers: Estrènyer la relació entre el suro- indústria- vitivinícola
4- Potenciar la recerca i la innovació.
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