
                                           Nota de premsa 

La Fundació PIMEC incentiva les aliances 
empresarials amb la Creu Roja contra la Covid-19 

L’objectiu és combatre l’exclusió sobrevinguda a causa del coronavirus i fer-ne una tasca 
de sensibilització entre les pimes de Catalunya. 

Barcelona, 23 de juny de 2020. La Fundació PIMEC ha subscrit un acord per 
promocionar entre les empreses afiliades a la patronal la col·laboració empresarial a 
favor del Pla Creu Roja RESPON, que combat els efectes de la Covid-19 oferint ajuda 
a les persones en risc d’exclusió social sobrevinguda a causa de la pandèmia. Amb 
aquest acord es vol donar impuls al 17è Objectiu de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (ONU) per tal de crear 
aliances empresarials sòlides per combatre les desigualtats. 

La iniciativa l’han acordada el president de PIMEC, Josep González, juntament amb el 
president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet, amb l’objectiu de conscienciar i 
sensibilitzar el teixit productiu de Catalunya, tot fomentant la col·laboració 
empresarial amb petites accions com, per exemple, amb la cessió de vehicles, espais 
o elements logístics per facilitar la tasca humanitària que està duent a terme la Creu 
Roja arreu del territori català.   

Gràcies a aquest projecte, que es perllongarà fins al final del confinament decretat a 
causa del coronavirus, un equip de 6.382 persones de la Creu Roja a Catalunya 
ha distribuït més d’1 milió de kilograms d’aliments i medicines a persones en risc 
en més de 150 municipis, atenent 202.000 persones i comptant amb el suport de 
226 empreses col·laboradores que han fet aportacions econòmiques i donació de 
productes. 

Sobre la Fundació PIMEC 

Neix amb la missió de fomentar uns valors i una cultura empresarial renovada i 
compromesa amb l’entorn, fent sensibilització i acompanyant la pime i els autònoms per 
tal que incloguin aspectes socials com a factor de competitivitat en la seva dinàmica 
empresarial.  Ofereix quatre àrees de suport:  suport personal a l’empresariat per a 
persones en atur o en serioses dificultats econòmiques, integració i diversitat a 
l’empresa per incloure persones que es troben en risc d’exclusió social, compromís 
comunitari mitjançant la participació de les empreses en el seu entorn més immediat, i 
solidaritat empresarial.  

La Fundació PIMEC posa en relleu la dimensió social de fer empresa i el compromís de 
l'empresa, de les empresàries i empresaris amb el conjunt de la societat. Un compromís 
de suport d'activitats que sensibilitzin, fomentin la solidaritat i la participació social de les 
pimes en la construcció d'un món empresarial més solidari i sostenible, que generi 
beneficis socials per als qui més ho necessiten.   

 

 

 

 



 

Sobre Creu Roja 

La Creu Roja representa el major moviment humanitari, ciutadà i independent del món 
amb 155 anys col·laborant amb entitats públiques i privades perquè la humanitat i la 
dignitat arribi a totes les persones en qualsevol lloc i en tot moment i circumstàncies. 
Des del començament de la crisi de la Covid-19, la Creu Roja està actuant en tots els 
països del món afectats, representant la major mobilització de recursos, capacitats i 
persones en la seva història en favor de les persones més vulnerables i la població 
general. 

A Catalunya, la Creu Roja compta amb el suport social de més de 17.000 persones 
voluntàries (a més de les 4.500 persones que han demanat de sumar-se com a 
voluntàries en el període de la COVID-19) i de més de 226.000 persones i empreses 
sòcies. 

Aquesta iniciativa està relacionada amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) 1, 10 i 17. 

 

 


