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El full de ruta que marquen 
els 17 objectius de desenvo-
lupament sostenible (ODS) 
recollits en l’Agenda 2030 
de l’ONU són una bona guia 
perquè les empreses treba-
llin pel creixement econòmic 
sense abandonar el compro-
mís amb l’entorn. Aquest 
dimecres, a Granollers, la 
patronal Pimec va exposar 
diferents experiències sorgi-
des de les mateixes empreses 
i entitats del Vallès Oriental 
que demostren que l’em-
presariat de la comarca està 
alineat en el camí del creixe-
ment sostenible.

La trobada sobre l’aplicació 
de les ODS a les empreses 

que organitzava l’associa-
ció empresarial va tenir un 
seguiment ampli. A més de 
complir l’objectiu d’orientar 
les petites i mitjanes empre-
ses i els autònoms en l’apli-
cació dels ODS als seus nego-
cis, es van poder presentar 
experiències d’empreses de 
la comarca que ja treballen 
plenament alineades amb 
alguns d’aquests objectius.

La directora de la Funda-
ció Pimec, Rosa Maria Juny, 
remarca que, donat que no és 
factible el compliment com-
plet de les 17 fites recollides 
a l’Agenda 2030, cada empre-
sa ha de determinar en quin 
dels objectius pot avançar 
cada empresa. Juny també 
assenyala que, des del punt 
de vista empresarial, una de 

les 17 fites més important és 
l’última, que preveu aliances 
per avançar en els criteris de 
sostenibilitat.

Aliances com les que es 
poden teixir en actes com 
el d’aquest dimecres, en les 
quals es va poder compro-
var que les empreses tenen 
capacitat per avançar en el 
compliment dels objectius 
marcats en l’agenda de 
l’ONU amb independència 
de la seva mida. Entre d’al-
tres, va presentar l’experièn-
cia de la seva empresa Mireia 
Cammany, que també és 
membre de la junta directiva 
de Pimec. EPI Industries ha 
ordenat les diferents accions 
de responsabilitat social que 
portava a terme i en funció 
dels objectius de l’ONU i les 
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Els empresaris que van presentar les experiències de les respectives companyies durant la jornada d’aquest dimecres

Covalco suprimeix 
el bisfenol A dels 
tiquets de compra a 
les seves botigues

Granollers

La cadena de distribució 
HD Covalco, que opera des 
de Granollers, ha eliminat 
la presència del bisfenol A, 
una substància que es con-
sidera nociva per a la salut, 
del paper tèrmic dels tiquets 
de compra. Aquesta decisió 
s’emmarca en el compromís 
de protecció del medi ambi-
ent i de la salut dels clients i 
treballadors. Des del mes de 
juliol, l’empresa va començar 
el procés d’adaptació i canvi 
del paper dels tiquets de 
compra. Aquest octubre, la 
totalitat dels establiments 
del grup han estat adaptats 
per adequar-se a les directi-
ves europees previstes per 
al 2020. L’empresa treballa 
per incrementar el benefici 
ambiental de la seva activitat 
i, recentment, va firmar un 
dels contractes més grans de 
l’Estat per produir i consu-
mir energia solar.

Reckitt Benckiser 
introdueix  
plàstic reciclat  
als seus envasos
Granollers

La companyia fabricant de 
detergents i altres productes 
de consum Reckitt Benckiser 
ha col·laborat amb l’empresa 
especialitzada en envasos 
Veolia en la introducció de 
plàstic reciclat en els seus 
envasos. Les dues empreses 
aprofundeixen en el com-
promís de fabricar envasos 
totalment reciclables i que 
tinguin almenys un 25% de 
contingut reciclable per a 
l’any 2025. La primera solu-
ció fruit de l’acord firmat fa 
dos anys és el nou envàs del 
producte Finish Quantum, 
que conté un 30% de plàstic 
reciclat i que és de color gris 
perquè la companyia ha deci-
dit no afegir-hi ni pigments 
ni additius.

Alpesa, distingida 
per la reducció 
dels gasos  
d’efecte hivernacle
Martorelles

El fabricant d’envasos de 
cartró Alpesa ha rebut un 
segell del Ministeri per a la 
Transició Ecològica per la 
reducció en més de 5% dels 
gasos d’efecte hivernacle en 
l’últim trienni respecte de 
l’anterior a les plantes que té 
a Martorelles i Puente Genil 
i la seu central de València. 
La reducció ha estat pos-
sible gràcies a la reducció 
de consums pels canvis de 
lluminàries i la inversió en 
maquinària.

ha introduïdes en la seva 
missió com a empresa.

EXPERIÈNCIES PROPERES

També va presentar el seu 
projecte Víctor Manuel 
Sánchez, de l’empresa Sor-
bos, dedicada a la fabricació 
de canyetes de beguda aro-
matitzada i comestible. Una 
producció que s’enquadra en 
la reducció del consum de 
plàstic. Amadeu Barbany, de 
la botiga Dracs de Granollers, 
també va exposar l’esforç per 
la producció de proximitat i 
per la reducció de consum de 
CO2. Des del restaurant DO, 
David Vázquez, també pre-
sident del Gremi comarcal 
d’Hostaleria, va presentar les 
diferents iniciatives pel con-
sum de proximitat i la forma-
ció. El director digital de KH 
Lloreda, Josep Casquet, va 
incidir en les diferents acci-
ons de l’empresa en el camp 
de la igualtat d’oportunitats, 
la formació i la reducció de 
la petjada ecològica. També 
es va presentar el projecte 
de l’Associació Esportiva 
Ramassar amb els viatges 
esportius solidaris que fa 
quatre anys que porten 
l’equip al continent africà.

El seguit d’experiències 
presentades tenia com a 
objectiu posar de manifest 
que, encara que els principis 
recollits en l’agenda 2030 de 
l’ONU puguin semblar molt 
globals, també des de la pro-
ximitat es pot incidir en un 
desenvolupament sostenible, 
especialment en els camps 
econòmic, social i mediam-
biental.

L’empresariat vallesà s’apunta 
al creixement sostenible

BASF premia el pla de 
recuperació de plàstic 
al mar de Coca-Cola
Martorelles 

El projecte Mares Circu-
lares, que impulsa Coca-
Cola Iberian Partners, ha 
estat una de les iniciatives 
guardonades en la primera 
edició del premi que l’em-
presa BASF ha convocat per 
distingir les millors pràcti-
ques d’economia circular a 
l’Estat. Coca-Cola fa accions 
de recollida en entorns 
aquàtics per recuperar 
plàstic que, a més d’aportar 
dades per a la comunitat 
científica, s’integra al pro-
cés de producció. Coca-Cola 
produeix ampolles amb un 
25% de plàstic reciclat. A la 
imatge, els premiats.

Pimec presenta experiències de diverses empreses de la comarca


