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Caixa d’Enginyers, PIMEC i la Fundació PIMEC contribuiran a 

l’aplicació dels ODS dins el teixit empresarial 

 
Totes tres entitats signen un conveni de col·laboració pel qual treballaran conjuntament en 
l'orientació i la sensibilització de les persones emprenedores i autònomes, i les pimes de 
Catalunya. 
 
Les empreses constitueixen un agent principal per la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible davant el compliment de l’Agenda 2030. 
 

Barcelona, 11 de maig de 2022. Caixa d’Enginyers, PIMEC i la Fundació PIMEC han 
signat un conveni de col·laboració pel qual contribuiran a l’aplicació dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’Organització de les Nacions 
Unides (ONU) dins el teixit empresarial de Catalunya. A través d’aquest acord, treballaran 
conjuntament fent una tasca d’orientació i sensibilització a les persones emprenedores i 
autònomes, i les pimes per tal d’alinear la seva activitat econòmica a aquest objectius. Totes 
tres entitats han destacat el paper fonamental de les empreses com a un agent principal 
per a la consecució dels ODS, i les solucions al context al qual la societat s’enfronta. A més, 
coincideixen que aquesta tasca només tindrà sentit si es planteja en clau d’innovació i 
sostenibilitat.  
 
Antoni Cañete, president de PIMEC, ha constatat la implicació del teixit productiu català 
envers l’Agenda 2030 de la ONU i els seus objectius: “Les pimes estan implementant 
accions com el reciclatge, els plans d’igualtat o mesures d’estalvi energètic en benefici 
d’una societat més justa, igualitària i respectuosa amb el medi ambient”. Així mateix, ha 
posat en valor la feina feta per la patronal a l’hora de construir un futur en el qual serà de vital 
importància la participació de les pimes i les persones autònomes en aquesta gran aliança 
mundial per al desenvolupament sostenible.  
 
Per part seva, Josep González, president de la Fundació PIMEC, ha explicat la tasca de 
l’entitat en aquest sentit, tot destacant les jornades informatives sobre la implementació de 
bones pràctiques de Responsabilitat Social Empresarial (RSE), com per exemple les 
destinades a tractar l’aplicació dels ODS dins el món empresarial. En aquest sentit, ha dit que 
es posa a disposició del teixit productiu “diferents serveis, eines i recursos en termes de 
creixement econòmic, inclusió social, i protecció del medi ambient”, entre altres 
qüestions. 
 
Finalment, Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers, ha confirmat que des del grup 
han implementat “una gran quantitat de mesures que ens ajuden, dia a dia, a impactar 
positivament en la consecució dels ODS”, i s’ha mostrat orgullós de ser partícips d’accions 
que vetllen per la societat i el medi ambient. “Les entitats financeres juguem un paper clau; 
les finances per a la sostenibilitat se situen en el centre de l'estratègia del grup, ja que 
des de la perspectiva de banca cooperativa, incorporen el doble prisma pel qual 
desenvolupem la nostra funció socioambiental i de desenvolupament econòmic”, ha 
conclòs. 
 


