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Josep González rep la Distinció d’Honor de la Creu Roja 
 

La institució vol reconèixer la implicació i els compromís del president de PIMEC 
i la Fundació PIMEC, especialment amb el pla d’emergència humanitària Creu 
Roja Respon, que dona suport a les persones més vulnerables davant les 
conseqüències de la Covid-19. 
 

Barcelona, 2 de desembre de 2020. El president de PIMEC i la Fundació 
PIMEC, Josep González, ha rebut aquesta tarda la Distinció d’Honor de la Creu 
Roja per la seva implicació i compromís amb la institució i especialment 
amb el pla d’emergència humanitària Creu Roja Repon, que dona suport a 
les persones més vulnerables davant les conseqüències de la Covid-19.  
 
El president de la Creu Roja Catalunya, Josep Quitet, ha lliurat aquesta distinció 
al president de PIMEC, tot destacant que “la Creu Roja està molt agraïda a 
PIMEC i a les empreses que en formen part perquè en els moments de major 
crisi provocada per la pandèmia les grans organitzacions empresarials i 
econòmiques del país s’han alineat i posicionat per fer arribar l’acció 
humanitària a més de 600.000 persones a Catalunya”. De la seva banda, 
Josep González ha remarcat que “en aquests moments marcats per la greu 
crisi sanitària, econòmica i social, la solidaritat i el treball conjunt per la 
col·lectivitat és fa més necessari que mai”.  
 
La Creu Roja i la Fundació PIMEC col·laboren conjuntament des de l’any 2018 
per tal de reafirmar el suport de les persones en situació de vulnerabilitat social 
afectades per la situació de crisi econòmica a través de serveis de suport a 
l’emprenedoria i l’ocupació. El passat mes de juny van consolidar l’aliança amb 
la subscripció d’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 dona impulsa 
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. 
 
L’acte, celebrat avui a la seu de la Creu Roja a Catalunya, també ha comptat 
amb la presència de la directora de la Fundació PIMEC, Rosa Juny, i d’Helena 
Fontanet, secretària de la Creu Roja a Catalunya.  
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