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La Fundació PIMEC dona les claus perquè la implantació dels ODS 
sigui una oportunitat per a les pimes del Maresme i el Vallès 

Oriental 

L’entitat encoratja el teixit productiu a contribuir en aquesta aliança mundial per al 
desenvolupament sostenible a través d’accions d’inclusió social o la cura del medi ambient. 

Barcelona, 6 d’octubre de 2021. La Fundació PIMEC ha apropat avui els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible a les pimes i les persones autònomes del Maresme – Barcelonès 
Nord i del Vallès Oriental, en una trobada virtual sota el títol “Com a empresa, com puc contribuir 
als ODS?”. En la seva intervenció, Joan Pera, president de PIMEC Maresme, ha encoratjat les 
empreses i les persones autònomes participants en l’acte online a construir entre tots el futur 
que volem i participar en aquesta gran aliança mundial per al desenvolupament 
sostenible. 

Per part seva, la directora de la Fundació PIMEC, Rosa Maria Juny, ha fet una presentació de 
l’Agenda 2030 aprovada per les Nacions Unides el 2015: “És d’àmbit global, d’aplicació 
universal i s’adreça a tots els estats, independentment del seu nivell de desenvolupament, 
però també interpel·la les organitzacions i les empreses de tots els sectors perquè 
emprenguin accions des del sector privat”. Per això, ha defensat que el teixit productiu, a 
través de petites accions,  pot contribuir a aconseguir fites que sumin als compromisos 
establerts per l'Agenda 2030 de millora del creixement econòmic, la inclusió social i la protecció 
del nostre planeta i ha remarcat que s'obren noves oportunitats de negoci. “És un gran repte, 
però també una gran oportunitat per a les pimes a l’hora d’assolir un nou paradigma 
empresarial incorporant la Responsabilitat Social Empresarial com a camí per 
aconseguir les fites en diferents àmbits com la transparència, la igualtat, la inclusió 
social, la protecció del medi ambient, etc.”, ha afegit abans d’explicar alguns avantatges per 
a les empreses, com la reducció dels costos, l’autoconsum o un estil de vida saludable.  

Sobre com incorporar els ODS a l'empresa, Mireia Cammany, vicepresidenta de PIMEC i 
directora general adjunta d'EPI INDUSTRIES, ha dit que "els ODS, a més de vetllar pels 
entorns social i mediambiental, vetllen per l'entorn econòmic i esdevenen una oportunitat 
de negoci per a les empreses". A més, ha exposat el cas de la seva empresa perquè serveixi 
com a exemple: "Vam seleccionar els ODS en els quals podem incidir, identificant indicadors, 
fixant fites, promovent accions i fent molta difusió entre els nostres stakeholders. La nostra 
aposta per la sostenibilitat ens ha permès millorar com a empresa i a l'hora ajudar a fer millors 
els nostres clients i proveïdors”. Finalment, Cammany ha assegurat que la clau per a una 
implantació dels ODS dins les empreses és "aprendre, compartir i difondre". 

La cloenda d’aquesta trobada digital ha anat a càrrec d’Àngels Subirachs, vicepresidenta de 
PIMEC Vallès Oriental, qui ha assegurat que “junts podem fer grans coses”, fet pel qual ha 
demanat a les empreses “alinear-se per aconseguir els ODS”. I ha posat en valor la taula rodona 
d’experiències empresarials celebrada al llarg de la jornada amb les participacions de: Vicen 
Alhambra, responsable del Departament de RSC i Compliance Officer de GESAB; Montse 
Pera, directora Creativa d'Arpe Barcelona; Josep Angel Albero, CEO d’Iberica; i Oscar Royo, 
director d'operacions de Condorchem. 


