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La Fundació PIMEC i UNICEF Comitè Catalunya 

acorden treballar conjuntament per promoure els ODS 
entre les pimes i les persones autònomes  

 
Ambdues entitats signen un conveni de col·laboració per conscienciar el teixit productiu 
català a l’hora d’implementar els objectius de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
 
Barcelona, 20 de juliol de 2020. La Fundació PIMEC i UNICEF Comitè Catalunya han 
acordat treballar conjuntament en la promoció dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) entre el teixit productiu català. En l’acte de signatura d’aquest 
conveni de col·laboració, celebrat avui, hi han participat Jaume Lanaspa, president 
d’UNICEF Comitè de Catalunya, i Josep González, president de la Fundació PIMEC.  
 
Ambdues entitats s’han compromès a impulsar mesures de manera conjunta per 
promoure els ODS de l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), 
com els relacionats amb els drets dels infants, entre les pimes i els autònoms de 
Catalunya a través de programes solidaris, així com de xerrades, conferències i 
seminaris de sensibilització. 
 
El president d’UNICEF Comitè de Catalunya ha explicat que “és molt estimulant 
treballar plegats per impulsar els ODS entre el teixit empresarial català, i en 
particular els vinculats directament amb els drets dels infants. A més, és un orgull signar 
un conveni d’aquesta naturalesa amb la primera fundació vinculada a una entitat 
patronal a tota Europa”. D’altra banda, el president de la Fundació PIMEC ha manifestat 
que aquest acord “reforçarà la tasca de la patronal a l’hora d’informar i promocionar la 
Responsabilitat Social Empresarial entre les pimes i les persones autònomes de 
Catalunya”. 
 
Sobre UNICEF 
 
UNICEF treballa en alguns indrets més difícils pe arribar als infants més desafavorits del 
món. En 190 països i territoris, treballem per a cada infant, a tot arreu, cada dia, per 
construir un món millor per a tots.  
 
Sobre la Fundació PIMEC 
 
És una associació sense ànim de lucre que fomenta i promou entre les pimes i els 
autònoms la contribució activa i voluntària de la millora social, econòmica i del medi 
ambient amb l’objectiu d’aconseguir una societat més justa i més sostenible. Entre els 
seus fins també es troba el suport i l’acompanyament a empresaris i empresàries amb 
dificultats i destaca la seva tasca en la reinserció de persones en risc d’exclusió social. 
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