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Nota de premsa 
 

La Fundació PIMEC i PIMEC Girona posen en marxa 
el “punt emppersona – Girona”  

• Pere Cornellà, president de PIMEC Girona, ha destacat que “és un pas 
endavant per acostar encara més el programa emppersona a tots aquells 
empresaris gironins que tenen il·lusió per seguir treballant”   

• L’Ajuntament i la Diputació de Girona, les Cambres de Comerç de Sant 
Feliu de Guíxols i Palamós, Cafès Cornellà, Frit Ravitch o Casademont són 
algunes de les entitats que donen suport a aquesta iniciativa 

• “El punt emppersona – Girona donarà el tret de sortida a la Xarxa 
emppersona, amb l’objectiu de seguir creixent paulatinament i sumar 
entitats col·laboradores d’arreu de Catalunya”, segons Ramón Vila, director 
de la Fundació PIMEC 
  

Girona, 19 de maig de 2014. La Fundació PIMEC i PIMEC Girona creen el “punt 
emppersona – Girona” per oferir orientació i assessorament individualitzat en l’àmbit 
personal i professional a tots aquells empresaris que, pricipalment a causa de la crisi 
econòmica, han hagut de tancar les seves empreses i busquen una segona 
oportunitat. Pere Cornellà, president de PIMEC Girona, ha destacat que “aquest és un 
pas endavant per acostar encara més el programa emppersona a tots aquells 
empresaris gironins que tenen il·lusió per seguir treballant i que, degut a l’actual 
situació econòmica, veuen difícil tornar a engegar un projecte empresarial”.   

Mariona de Puig, consellera delegada d’Axxon Selecting ETT; Maria Rosa Agustí, 
presidenta de l’Associació Gironina d’Empresàries; Joan Puig, president de la Cambra 
de Comerç de Sant Feliu de Guíxols; Xavier Ribera, president de la Cambra de 
Comerç de Palamós; i Narcís Bartina, degà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 
de Girona, han estat els representants de les entitats que ja han signat el conveni de 
col·laboració amb la patronal. A més, es comptarà amb el recolzament de l’Ajuntament 
i la Diputació de Girona, Plataforma Educativa, mitjans de comunicació locals, així com 
el suport empresarial de Cafès Cornella, Frit Ravitch i Casademont. 

Durant la signatura del conveni, Ramón Vila ha agraït la col·laboració de les entitats 
participants i ha destacat que el “punt emppersona – Girona donarà el tret de sortida a 
la Xarxa emppersona, amb l’objectiu de seguir creixent paulatinament i sumar 
diferents entitats per aconseguir que empresaris i empresàries d’arreu de Catalunya 
puguin tornar a emprendre de nou i assolir l’èxit empresarial”.  

L’objectiu de la Fundació PIMEC és incentivar una actitud d’enfrontament i esforç per 
engegar nous projectes, reflotar negocis en crisi i ajudar les empreses a recol·locar-se 
dins del mercat de treball. Emppersona contribueix a recuperar el prestigi de la figura 
empresarial, retenir el talent i potenciar la capacitat emprenedora del nostre país. Des 
de finals del 2009 s’han atès i acompanyat a 570 persones. 
 

 

 


