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PIMEC Girona i la Fundació PIMEC assessoren  

les pimes sobre com aplicar els ODS 

Cinc empreses de la província de Girona han compartit amb els assistents a l’acte les 

seves accions en aquest repte 

Girona, 30 de gener de 2020. PIMEC Girona i la Fundació PIMEC han organitzat i 

dinamitzat l’acte Com a empresa, com puc contribuir als ODS?, centrat a informar i 

debatre sobre els objectius de desenvolupament sostenible marcats per l’ONU i, 

sobretot, a intercanviar idees sobre les estratègies que poden desenvolupar les pimes 

per sumar-se a aquest repte. 

Per part de PIMEC, han obert l’acte Pere Cornellà, president de PIMEC Girona, que ha 

donat la benvinguda als assistents; Rosa Maria Juny, directora de la Fundació PIMEC, 

que ha presentat l’Agenda 2030 de l’ONU, i Mireia Cammany, directora d’EPI Industries 

i membre de la junta directiva de la Fundació PIMEC, que ha entrat més en matèria i ha 

explicat com les empreses poden incorporar els ODS als seus plans estratègics, amb 

l’empresa on treballa com a exemple. 

El tram central de la jornada l’han protagonitzat cinc empreses gironines que, d’una 

manera o una altra, han desenvolupat accions innovadores respecte als ODS. Han estat 

El Celler de Can Roca, amb Joan Roca; LC Paper, amb Joan Vila; Concentrol, amb 

Jaume Guardia; Tirgi, amb Jordi Oliveras i Lluís Perxachs, i Girod Services, amb Gerard 

Gafas. 

Després de la taula d’experiències empresarials, s’ha clos l’acte i la seixantena 

d’assistents que hi havia han pogut gaudir d’un espai de networking, amb càtering 

inclòs de l’empresa d’economia solidària Ecosol, per parlar amb més proximitat de les 

seves idees en referència als ODS i per compartir consells i opinions sobre aquest 

projecte universal.  

La celebrada a Girona ha estat la segona edició de la jornada Com a empresa, com puc 

contribuir als ODS?, que està obtenint molt bona resposta per part dels empresaris 

catalans. El pròxim acte d’aquesta sèrie tindrà lloc el dimecres 4 de març a la seu de 

PIMEC Catalunya Central, a Manresa.  
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