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PRESENTACIÓ
A mesura que ens endinsem en aquest segle, cada cop es fa més palès la necessitat d’un canvi, però no tan sols vers les fonts renovables de
l’energia, sinó també quant a l’aprofitament dels recursos finits del planeta.
Un canvi que abasta al conjunt de la societat però també a les activitats empresarials que necessitem adaptar a les noves fonts d’energia i a nous
sistemes de productes i atenció de mercats dins el que anomenem ja l’economia circular.
Els canvis són de fort calat i sovint tant en el si de la societat com en les decisions empresarials sorgeixen dubtes del perquè i el com encarar
aquestes transformacions.
En línia amb els seus llibres anteriors i en paraules del mateix autor, dins el necessari canvi de paradigma energètic i social a què ens encarem la
humanitat, l’Eduard Furró ens presenta aquest nou treball com una eina tant de comprensió com d’acció vers aquest canvi.
Un llibre de gran contingut conceptual, redactat dins el rigor tècnic però amb un llenguatge i plantejaments completament planers, entenedors i a
l’abast de tothom.
Per tant un treball imprescindible d’incorporar tant en els nous plantejaments del món empresarial, docent i d’organismes de governança de
l’energia, com de totes les persones i entitats amb inquietuds per participar i ajudar a aportar opinió i acció a aquest ineludible canvi de paradigma
energètic i social.
Sens dubte una exposició entenedora de la necessitat d’aquest canvi, de la suficiència de les fonts renovables i un important calaix d’eines tant
socials com tecnològiques per ajudar a encarar de forma decidida aquest repte.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jaume Gomà Lladó
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Exdirectiu i empresari del sector transnacional paperer
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