
 

 

Pág. 1 

Via Laietana, 32 ·  08003 Barcelona 
T. 934 841 200 · F. 934 841 230 
comunicacio@foment.com · www.foment.com  
 

Inauguració de la nova seu de Foment Formació. 

Barcelona, 20 de juny de 2010 

 

 

· Molt Honorable president de la Generalitat, Sr. Artur Mas; 

· Secretària d’Ocupació i Relacions Laborals, Sra. Esther Sánchez 

· Il·lustres Diputats del Parlament de Catalunya 

· Il·lustre regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Montserrat Ballarín. 

· Senyores i senyors. 

 

 

 

Vull expressar, primer de tot, el meu més sincer agraïment al Molt Honorable President per haver-nos 

fet l’honor de ser aquí avui, a la inauguració del nostre centre Foment Formació. Creieu-me: diu molt a 

favor del nostre President que atorgui tanta importància a un centre de formació, que valori de la 

manera que ho fa l’aposta pel desenvolupament dels professionals i les empreses del país. Moltes 

gràcies, President. 

 

FTN, al costat del progrés de Catalunya 

Foment del Treball sempre ha cregut en el progrés del país, en el benestar de les persones, en el 

present i el futur de Catalunya. Foment del Treball, la patronal catalana, ha estat sempre del costat de 

la modernitat i el desenvolupament del país. És per això, que Foment del Treball ha cregut sempre en 

la formació com a garantia de progrés, com a vehicle per accedir a un futur millor. 

 

FTN, pionera en oferir formació (1849, 1904). Més de 160 anys 

La patronal catalana, aleshores sota el nom d’Institut Industrial de Catalunya, va ser absolutament 

pionera a mitjans del segle XIX en oferir formació a molts dels operaris i mestres industrials que van 

protagonitzar la Revolució industrial a Catalunya. 

 

Em refereixo a l’any 1849, en què des de la patronal vam posar en funcionament un programa 

de classes per a operaris de l’entorn fabril de l’època en oferint-los uns coneixements teòrics ben 

necessaris per millorar processos tècnics: per millorar la qualificació professional, la qualitat i la 

quantitat de la producció i, per tant, la competitivitat de les indústries catalanes. Van ser anys d’oferir 

classes, per exemple, de química o mecànica industrials, així com teoria dels teixits. 
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 Catalunya en el segle XIX, tenia capacitat de creixement econòmic i creixia. Tot sovint, a pesar 

de la inestabilitat política i social i la pràctica inoperativitat d’una administració pública obsoleta i 

encarcarada. L’empresariat català, doncs, va prendre la iniciativa i, conscient que calia una formació 

adequada en els entorns industrials per fer el pas endavant necessari, va posar en marxa aquest 

programa estable i ambiciós de classes per a operaris i mestres industrials que, molts d’ells, van acabar 

esdevenint empresaris i la base real de la societat dinàmica i emprenedora que a dia d’avui encara 

caracteritza Catalunya i ens fa sentir orgullosos a tots. 

 

 Els industrials catalans van donar suport constantment de manera pública durant tota la meitat 

del segle XIX a la necessitat de disposar a Barcelona d’un centre d’ensenyament superior. Així no és 

d’estranyar que en els estatuts de la patronal ja sota el nom actual de Foment del treball, l’any 1890, es 

reculli com a un dels objectius de la institució “procurar la fundació de tota classe d’escoles 

industrials”.I ho vam fer: Foment va elaborar tot el pla de creació d’un nou centre d’ensenyament 

superior a Barcelona que estigués a l’alçada dels centres de què disposaven els països més avançats. 

I va ser una realitat l’any 1904, quan des de Foment vam liderar la creació de l’Escola Industrial de 

Barcelona, amb la col·laboració de corporacions tan importants com l’Ajuntament de Barcelona o la 

Diputació Provincial. Vam impulsar classes d’idiomes, formació tècnica, teoria de la política econòmica i 

la possibilitat d’enviar a formar-se a l’estranger joves professionals catalans. 

 

 Estem parlant de fa més de cent anys, quan l’economia vivia moments de gran incertesa 

sobretot després de la desfeta colonial d’Espanya i la inestabilitat social i política constant. 

Foment va seguir apostant per la formació, per la millora dels entorns productius. En definitiva, per 

seguir fent passes endavant a favor del progrés i el benestar social, en un context tan complicat com ha 

estat el de segle XX. 

 

Referents de la formació continuada (1977) 

Perquè al llarg d’aquest passat segle XX, el país, la seva gent i, evidentment, els seus empresaris, han 

viscut situacions altament compromeses, sotracs i daltabaixos. No obstant això, malgrat les situacions 

ben difícils, Foment del Treball no ha perdut mai la seva convicció en el progrés de Catalunya. 

Precisament per això, un cop es començava a assolir la tan desitjada normalitat democràtica, a finals 

dels anys 70, Foment va tornar a apostar decididament pel desenvolupament dels nostres entorns 

professionals i empresarials i va dedicar il·lusions, esforços i recursos a la creació d’un centre de 

formació.  
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Un centre que, paral·lelament al país, va créixer ràpidament i sòlidament fins a convertir-se ben 

aviat tota una referència en la formació continuada. En quinze anys vam quintuplicar el nombre 

d’alumnes i vam seguir apostant per potenciar el centre, per ampliar-lo, per donar-li més força i 

capacitat. 

 

 Va ser l’any 1995 que vam ampliar el centre. Si prestem atenció a la data, l’any 1995, veurem 

que va ser una època d’incertesa econòmica, d’inestabilitat per la crisi post-olímpica, amb uns 

indicadors, per exemple, de morositat molt similars als que patim actualment. Doncs bé, en uns 

moments d’impàs econòmic, Foment del Treball va apostar per potenciar la seva oferta formativa: va 

apostar per la formació com a garantia de progrés. 

 

 I si us hi fixeu, aquest curs hem fet el mateix. En un moment de crisi econòmica, que també és 

crisi de confiança en les nostres possibilitats col·lectives, la patronal catalana torna a donar un 

missatge inequívoc i s’aboca en la formació, transforma el seu centre per avançar-se al futur, per posar 

a disposició de milers de ciutadans i d’empreses noves eines i noves claus per guanyar el progrés, per 

ser millors. A dia d’avui, gestionem la formació per a 27.000 persones arreu de Catalunya. Estem 

atents a les noves necessitats i per això oferim nous cursos, per exemple, de xinès, o obrim nous 

programes innovadors de formació per a directius o de coaching. 

 

Aquest curs 2010-2011ha nascut Foment Formació: hereu de més de 160 anys de tradició 

formadora, es tracta d’un nou concepte de centre, innovador, eficaç i esperançador. 

 

Foment Formació és la cara més brillant del missatge que Foment del Treball, la patronal 

catalana, dóna de nou a la societat. Creiem en la formació perquè creiem en el progrés de Catalunya, 

en el benestar de la seva gent. 

 

Moltes gràcies. 

 

 

 

Joaquim Gay de Montellà 

President de Foment del Treball 
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