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POLARIER S’INCORPORA AL PATRONAT D’IMPULSA BALEARS  

 

Ambdues entitats comparteixen l’interès en formular noves propostes estratègiques basades en 
l’intercanvi del coneixement que atresoren els actors de les illes 

 

PALMA · IMPULSA BALEARS ha signat l’adhesió de POLARIER com a nou membre del Patronat, 

alhora que ambdues entitats han iniciat un procés d’exploració per aprofitar el coneixement 

acumulat per l’empresa en la prestació de serveis especialitzats en el camp de la bugaderia 

industrial. 

 

Amb una trajectòria que va començar l'any 2007, POLARIER està especialitzada en la prestació de 

serveis de bugaderia industrial i lloguer de tèxtils per a empreses hoteleres, amb una clar 

compromís amb l’eficiència, la sostenibilitat i la proximitat als seus clients. Compta amb més de 

1.400 persones que donen servei, des de 35 centres de producció, a una cartera de 220 hotels, 

que sumen més de 70.000 habitacions a través de les seves oficines a Espanya (Baleares), Mèxic, 

República Dominicana i Cuba. 

 

Segons David Arbó, CEO i fundador de l’empresa, “creiem en la millora contínua i, per això, 

sempre cercam ampliar els límits del nostre coneixement per desenvolupar noves solucions 

innovadores i respectuoses amb el medi ambient. Ens sumam a IMPULSA BALEARS per identificar 

noves vies d’eficiència i alinear els nostres objectius amb els actors que formen part de la nostra 

cadena de valor i, així, aportar cada cop més valor als nostres clients, empleats i col·laboradors”. 

 

Amb aquesta incorporació, la fundació començarà l’any 2023 amb el suport de 57 empreses i 

entitats de les illes, que formen part del seu principal òrgan de govern. Una massa crítica que, en 

paraules del seu director tècnic, Antoni Riera, “està oberta a la reformulació estratègica, a 

l’intercanvi de coneixements i experiències i, per descomptat, a la creació de valor compartit”. 
 
 
Sobre IMPULSA BALEARS 

IMPULSA BALEARS és una plataforma de coneixement estratègic i d’interacció regional que treballa per facilitar la presa de decisions 

dels actors regionals en els seus respectius processos de reformulació estratègica i contribuir, d’aquesta manera, a l’impuls de la 

competitivitat global de les Balears. Com a entitat privada sense ànim de lucre, reconeix al conjunt de la societat balear com el seu 

principal beneficiari. Opera amb una clara vocació de permanència i amb l’ambició de posicionar-se com a un referent regional en la 

creació de valor compartit, mitjançant un treball rigorós, sistemàtic, independent i sempre alineat amb els marcs estratègics europeus 

i de governança global, com l’Agenda 2030 de Nacions Unides. Es pot consultar la composició actual del seu patronat a 

https://impulsabalears.org/ca/qui-som 
 

 

Contacte: Rebecca Alemany Garre info@impulsabalears.org 


