
 

 
Assemblea General de Foment del Treball 
Barcelona, 8 de juny de 2015 

 

 

 

Vicepresidents, membres del Comitè Executiu i de la Junta Directiva de Foment del Treball, membres de 

l’Assemblea. 

 

 

 

Benvinguts a la sessió ordinària de l’Assemblea General de Foment, que és la segona de l’actual mandat, després 

de les eleccions del mes de desembre passat. Avui presentem els comptes i la memòria de l’any 2014, un exercici 

que hem tancat de manera satisfactòria quant als resultats de la nostra institució i també amb l’orgull de la feina feta 

des de la responsabilitat i la independència que sempre he defensat com els valor principals per a una organització 

que, com la nostra, té la missió de promoure l’activitat empresarial, la generació d’ocupació i la riquesa per retribuir a 

l’accionista. 

 

Defensem els interessos empresarials i, per tant, hem de ser útils perquè les empreses trobin un entorn favorable 

per invertir, crear nous projectes i ser un pool atractiu també per a les inversions internacionals. Després de 

pràcticament un dècada de crisi econòmica molt severa, amb greus conseqüències per les famílies i les empreses, 

tots els indicadors de l’activitat econòmica ens confirmen que hem superat la recessió i que mantenim el camí 

encertat per arribar definitivament cap a la sortida de la crisi econòmica que va començar fa més de set anys, a 

l’últim trimestre del 2007. Analistes i organismes internacionals estan revisant a l’alça les seves previsions perquè 

actualment la nostra economia creix a un ritme superior del 3%. 

 

Fa poques setmanes, les projeccions de primavera de la Comissió Europea estimen que Espanya creixerà el doble 

de la mitja de la zona euro (1,5%) i clarament per sobre d’Alemanya (1,9%), Itàlia (0,6%) i França (1,1%). El ritme de 

creació d’ocupació al nostre país (2,7%) també destaca respecte de la mitjana europea. L’esforç que ha fet el nostre 

país amb una agenda de reformes estructurals ens col·loca en una posició d’avantatge respecte de la resta dels 

països més avançats del nostre entorn. Tenim un país més competitiu i, fonamentalment, el mèrit és de la societat, 

de les famílies i de les empreses que han fet grans sacrificis per mantenir la productivitat i la qualitat dels nostres 

serveis. 

 

 

Foment ha fet molta i bona feina al 2014. També presentem per vuitè any els comptes auditats. Els comptes tenen 

un resultat positiu, ajustat i equilibrat a l’activitat de Foment. Fa un any, a l’Assemblea del maig del 2014, us deia 
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que hem anat millorant els serveis als socis, reforçant la nostra capacitat d’interlocució amb l’administració i 

els reguladors per defensar els interessos empresarials. I també estàvem ordenant l’oferta d’actes públics de 

debat i coneixement, que són, en bona part, la nostra veritable contribució a la responsabilitat social com a 

empresaris. Un any després, aquests principis continuen vigents i resumeixen també un exercici que s’ha resolt 

confirmant que l’economia al nostre país no només ha abandonat la recessió, no només es troba en un procés clar 

de recuperació, sinó que també s’estima –i ho fan així els principals analistes internacionals- que en poc més de 12 

mesos assolirà el nivells de creixement anteriors a la crisi, a l’any 2007. 

 

Aquí, al Foment, hem volgut sempre projectar amb prudència, però amb optimisme calculat, el camí de la 

recuperació. Sabem que la confiança és un factor essencial per millorar i hem volgut ser tossudament optimistes. És 

cert que els riscos són importants, que l’atur és excessiu, que el deute encara és una amenaça real, i que moltes 

empreses i famílies encara no tenen la percepció que l’economia millora amb pas ferm. És cert, i no podem obviar 

una realitat encara molt dura. Ha crescut la desigualtat salarial i la pèrdua de poder adquisitiu ha estat molt 

important. La caiguda d’ingressos ha estat d’un 8,8% i ha afectat el 50% de les famílies. Per consolidar la 

recuperació és necessari que les famílies incrementin el seu consum i això només serà possible recuperant els llocs 

de treball. 

 

Diàleg, negociació i pacte 

Vivim moments de grans canvis polítics i socials. Les conseqüències de la crisi són ara més evidents i la inestabilitat 

política afecta el conjunt d’Europa, però amb una certa intensitat també el conjunt dels països del Sud d’Europa. De 

fet, aquesta inestabilitat és un dels factors de risc que poden representar un fre per la recuperació i és important, 

davant d’aquesta situació, la responsabilitat i la capacitat dels representants polítics per crear governs forts, malgrat 

la fragmentació, governs amb capacitat de  governar, de donar estabilitat i, sobretot, confiança al ciutadà. 

 

Aquests dies, tot sovint, ens pregunten la nostra opinió sobre els resultats de l’ultima convocatòria electoral del 24 

de maig. I la nostra resposta és sempre la mateixa: els municipis necessiten governs que representin bé el que els 

ciutadans han decidit, i que aportin estabilitat. Diàleg, negociació i pacte. Una vegada més. Diàleg, negociació i 

pacte.  

 

I parlant de pactes, no puc evitar fer una reflexió sobre el tercer Acuerdo de Negociación Colectiva que avui han 

signat a Madrid els sindicats UGT i CCOO amb les patronals CEOE i Cepyme, i que estableix els criteris de la 

negociació col·lectiva fins al 2017. Contempla orientacions i recomanacions per afavorir l’activitat empresarial i la 

creació d’ocupació. Des del Foment, ja vam dir que aquest era “el pacte possible”, que representa en sí mateix la 

confiança i el compromís dels agents socials i, sobretot, un exercici de responsabilitat per fer més fàcil la 

recuperació, més enllà dels neguits dels uns i dels altres. Desconec si després de l’ultima convocatòria electoral 

hagués estat possible arribar a un acord, però en tot cas, és un èxit que, aquesta vegada sí, els agents socials 

no hagin delegat en el govern els que és la seva responsabilitat. 
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Avui ens ha acompanyat la ministra de Trabajo y Ocupación, Dña. Fàtima Báñez, a qui vull reconèixer la feina que 

ha fet durant aquests quasi 4 anys al govern. La Reforma Laboral que es va aprovar al febrer de l’any 2012 és una 

de les reformes més profundes que s’han fet des de l’aparició del Estatut dels Treballadors, l’any 1980, i la nostra 

valoració global és molt positiva. 

 

La normativa laboral al nostre país era excessivament rígida tant en la regulació de les condicions internes de treball 

com en les normes de negociació col·lectiva que limitaven la modernització i capacitat d’adaptació dels convenis. La 

reforma laboral era essencial. És cert que encara cal fer noves reformes per evitar la inseguretat jurídica que 

generen sentències que interpreten, matisen i fins i tot contradiuen algunes matèries de la Reforma Laboral.  

 

L’actual conjuntura econòmica obliga més que mai a preservar el diàleg i la negociació entre Govern, sindicats i 

patronal, modernitzar les relacions laborals i generar espais permanents de diàleg i pau social. 

 

Els grans èxits col·lectius s’han assolit sempre des de la voluntat del diàleg i el pacte. I en aquest moment, és 

necessari més que mai recuperar aquest esperit de col·laboració i de lleialtat. El màxim exponent del que va ser una 

gran il·lusió col·lectiva transformada avui en una realitat que impacta el món, possiblement per tots els valors i 

atributs que encara avui incorpora en el seu record històric, és Barcelona. 

 

La ciutat de Barcelona és principal per a l’economia de Catalunya. Des de l’any 92, ha estat exemple de progrés i 

modernitat i som, el conjunt de Catalunya, un dels territoris més dinàmics del Sud d’Europa. El nostre potencial per 

atraure inversions és real i la marca Barcelona és motiu d’admiració a tot el món. Hem de treballar junts, tots 

plegats, per continuar aquest camí que s’ha gestat amb èxit des de la societat, les empreses, però amb un 

protagonisme clau del governs i les administracions que han tingut aquesta responsabilitat. 

 

Només unes dades. A l’any 1987, el nombre de passatgers de l’aeroport del Prat era de poc més de 6,5 milions. Al 

2014, va superar els 37,5 milions de passatgers. O el volum de mercaderies del Port de Barcelona, que ha passat 

dels 16,8 milers de tones del 1987 als 45,3 milers de tones del 2014.  

 

I, avui, no volem dubtes per a Barcelona. Port, Fira, Mobile World Congress, Hotels, Cultura i Pau urbana són 

prioritats per als governants. 

 

Innovació 

Vosaltres heu sentit molt sovint els tres eixos que defensem, i des del Foment impulsem, per consolidar Catalunya 

com el principal motor econòmic i industrial del Sud d’Europa: innovació, internacionalització i formació. Són 

objectius que compartim tots els agents socials i els governs. Volem contribuir des de la nostra posició a construir 

els fonaments sòlids per un creixement sostingut des de la innovació i la internacionalització, plataforma 
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imprescindible per a la generació robusta de llocs de treball. Hem de generar treball qualificat per a nous serveis i 

productes de gran valor sostinguts amb el coneixement. La Formació Professional i la universitària, d’una banda, 

i la formació contínua per als treballadors d’una altra, són els puntals principals dels països més desenvolupats. 

Aquest és el nostre mirall, el camí que volem fer. L’economia del coneixement, amb la innovació i explorant els 

nous models de negoci de l’economia digital. Les empreses de tots els sectors industrials entren, amb més o menys 

velocitat, al món digital, que és ja una realitat, però que encara ens reserva moltes incògnites sobre com es salvaran 

els comptes de resultats. 

 

És, avui, un fet la superació de la distinció de classes del segle XIX: avui, rics i pobres queden superats per la 

dicotomia coneixement o no coneixement. 

 

Des del Foment estem treballant intensament per fer una aposta ferma i decidida per la innovació i confio que durant 

els propers mesos puguem parlar obertament de nous projectes que seran essencials per fer de Catalunya el millor 

lloc per acollir les empreses més innovadores al Sud d’Europa 

 

Internacionalització 

El teixit empresarial d’Europa està format per més d’un 94% de pimes que cal potenciar perquè puguin introduir la 

innovació al seu sistema de treball i, per tant, la internacionalització. Des de la meva nova posició com a Presidente 

de la Comisión de Relaciones Internacionales de la CEOE, tinc la possibilitat de participar en les principals missions 

empresarials que organitza el Gobierno d’Espanya, a més de les missions de la Generalitat de Catalunya. És cert 

que són les grans empreses les que disposen de més capacitat per acompanyar i seguir les agendes institucionals 

amb aquests viatges, que són plataformes reals per a la internacionalització de la nostra economia a través de les 

empreses. Però hem de donar suport real a les pimes i fer possible que els contactes que obren aquestes missions 

siguin veritables finestres d’oportunitat per la petita i mitjana empresa. 

 

El meu compromís sincer per treballar amb aquest objectiu i també per facilitar a les grans empreses que obrin 

mercats a l’exterior, facilitant la creació d’aliances amb socis del país i fer més fàcil instal·lar-se al nou mercat. Però 

no només això: hem de saber vendre el nostre país i, sobretot, seduir els inversors internacionals perquè les 

inversions tinguin com a destí Catalunya. Hem de millorar la nostra comunicació amb els associats amb l’objectiu 

de donar-vos a conèixer amb antelació les missions que hi ha previstes per als propers mesos i, sobretot, perquè 

ens feu arribar els vostres suggeriments, oportunitats i necessitats. Tota la informació prèvia que puguem treballar 

amb previsió i temps suficient farà que aquestes missions siguin realment profitoses. 

 

Al llarg de les properes setmanes, està previst visitar Mèxic, Panamà i Cuba. Les agendes es preparen amb molta 

anticipació i preveuen contactes al més alt nivell institucional, empresarial i polític. Vull, ara, fer un esment especial 

al viatge a Cuba, que tindrà lloc del 6 al 9 de juliol. De fet, tornem a Cuba, perquè ja hi vam estar fa unes setmanes, i 

us vull animar a anar-hi, perquè realment és una bona oportunitat. 
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Anem per Feina 

Vivim un moment clau: el 2015 és un any ple d’incerteses, segurament històric. Després de quasi una dècada de 

canvis larvats a la societat, l’economia i la cultura, ara ja tot es reconeix com a nou. Noves empreses, nous models 

de negoci, nous dirigents polítics, una nova societat ultra connectada, més exigent, més formada. Un entorn amb 

moltes desigualtats i tensions. En tot cas, hem de veure aquest escenari com una gran oportunitat per millorar i 

regenerar. De debò, penso que és il·lusionant i que hem de fer de la necessitat virtut. I sobre tot treballar, arriscar i 

vèncer. 

 

 

Moltes gràcies, 

 

 

 

 

 

 

 

Joaquim Gay de Montellà 

President de Foment del Treball 
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