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NET ZERO: LA NOSTRA NOVA META AMB TRUEWORLD 
 

PALMA · La start-up TRUEWORLD, compromesa en proveir al conjunt de la societat de solucions i 

eines pràctiques per accelerar l’acció climàtica a nivell global, s’adhereix a la xarxa d’actors 

col·laboradors d’IMPULSA BALEARS per tal de fer de la fundació una organització ‘Net Zero’. 

 

D’aquesta manera, la fundació no només dona continuïtat al seu procés alineació amb l’agenda de 

polítiques climàtiques globals sinó que aspira a fer de la seva estratègia ‘Net Zero’ un exemple de com 

les organitzacions poden contribuir a impulsar la competitivitat global sostenible de les Balears. 

 

Per al desenvolupament i la implementació d’una estratègia ‘Net Zero’ eficient, TRUEWORLD posarà 

a disposició d’IMPULSA BALEARS les solucions tecnològiques desenvolupades que permeten, en 

primera instància, mesurar a partir de dades reals, traçables i veraces la petjada de carboni generada 

per, en segon lloc, identificar les fonts de major impacte i fixar, així, plans de reducció d’emissions 

mitjançant estratègies amb propòsit i que contemplen la compensació, com a darrer recurs. Aquesta 

col·laboració s’ha formalitzat en un conveni que ha estat signat, avui, per Marco Mendoza, CEO i 

cofundador TRUEWORLD, i Sergio Bertran, en representació de la fundació. 

 

TRUEWORLD és una empresa pionera en la implementació de solucions per a la mitigació d’impactes 

ambientals que opera amb diferents organismes que tenen un paper clau en la lluita contra la crisi 

climàtica, com ara el Pacte Mundial de l’ONU Espanya, una iniciativa de l’Organització de les Nacions 

Unides que lidera la sostenibilitat empresarial al món i aplica les solucions de TRUEWORLD per calcular 

les emissions d’organitzacions i esdeveniments empresarials. 
 
 
Sobre IMPULSA BALEARS 
IMPULSA BALEARS és una plataforma de coneixement estratègic i interacció regional que treballa per facilitar la presa de decisions dels agents econòmics 
i socials en els seus respectius processos de reformulació estratègica i contribuir així a impulsar la competitivitat global de les Balears. Com a entitat 
privada sense ànim de lucre reconeix el conjunt de la societat balear com a principal beneficiari de les actuacions que desenvolupa de forma rigorosa, 
sistemàtica, independent i sempre alineada amb els marcs estratègics europeus i de governança global, com ara l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.  
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