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L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i PIMEC Girona 

fomenten l’emprenedoria i la competitivitat empresarial de la 

ciutat 

Ambdues entitats col·laboren per desenvolupar activitats i projectes en favor del teixit 

productiu local del municipi amb una visió global de la comarca del Baix Empordà. 

Girona, 13 de juny del 2022. L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i PIMEC Girona 

han celebrat recentment una reunió de treball per continuar consensuant les accions per 

impulsar projectes en favor de l’emprenedoria, el teixit empresarial i el comerç del 

municipi, tal com estableix el conveni de col·laboració entre ambdues entitats. Algunes 

d’aquestes mesures es concretaran a través de la participació de PIMEC Girona en el 

Congrés Emprenedoria Altamar 2022, a través de dues ponències de la patronal i 

de PIMEC Joves, les quals tractaran com a tema principal el concepte de l’edició 

d’enguany del congrés: la evolució. 

D’altra banda, consistori i patronal també estan treballant conjuntament per desplegar 

projectes d’acompanyament per fomentar l’autoocupació i la millorar la 

competitivitat del teixit empresarial a partir del 2023. Es tracta de projectes 

transversals que PIMEC implementarà en el territori i d’accions en clau local i 

consensuades amb l’Ajuntament, amb una visió inclusiva i global de la comarca. 

Ambdues entitats han mostrat la seva voluntat de continuar sumant esforços amb 

l’objectiu d’ajudar a fomentar l’emprenedoria i la competitivitat de les pimes i les 

persones autònomes de la ciutat, a través dels programes que ja està 

desenvolupant la Regidoria de Promoció Econòmica. 

Al llarg de la reunió hi han participat el regidor de promoció econòmica, Arturo Prades, 

i la tècnica de Promoció Econòmica del consistori, Íngrid Llamas. Per part de la 

patronal, hi han assistit el president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, el president de 

PIMEC Joves Girona, Aleix Gorgorió, la directora de PIMEComerç Girona, Marta Julià, 

i el secretari territorial de la patronal al territori, Joan Barfull. 


