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El Fodere agrupa les principals organitzacions empresarials del Piemont, la
Suïssa Romanda, Baden-Württemberg, Roine-Alps i Catalunya

Foment assumeix la Secretaria Executiva del
fòrum de regions més industrialitzades d’Europa
 El director d’internacional de Foment, David Tornos, exercirà com a secretari
executiu del fòrum de regions
 El Fodere inicia un estudi sobre el cost de l’energia i el seu impacte en la indústria
europea i la promoció de l´eix Algesires- Sant Petersburg, en el qual s´inscriu el
Corredor Mediterrani

Barcelona, 9 de maig de 2012
Foment del Treball assumeix la Secretaria Executiva del Fòrum per al Desenvolupament de les
Empreses de les Regions d'Europa (Fodere). El plenari de l’entitat ha acceptat la proposta presentada
en la darrera reunió pel president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, cosa que vol dir que la
confederació empresarial catalana exercirà almenys durant els propers 3 anys les funcions de
Secretaria Executiva permanent i acollirà les reunions periòdiques del plenari del Fòrum. Alhora, el
director del departament d’internacional de Foment del Treball, David Tornos, assumiria la
responsabilitat de secretari executiu del Fodere.
El Fodere reuneix les principals organitzacions empresarials de les cinc regions més
industrialitzades d’Europa (Piemont, la Suïssa Romanda, Baden-Württemberg, Roine-Alps i Catalunya).
La presidència del Fodere recau cada any, de manera rotatòria, en una de les organitzacions que en
formen part: Foment del Treball Nacional ha assumit aquesta presidència els anys 1990, 1995, 2000,
2005 i 2011.
Promoció del Corredor Mediterrani dins l´eix Algesires- Sant Petersburg
Les reunions plenàries del Fodere permeten que els representants empresarials de les cinc regions
més industrialitzades d’Europa intercanviïn informació i punts de vista sobre les polítiques que es
desenvolupen als seus estats i regions, així com dels indicadors econòmics i empresarials.
En la darrera reunió del plenari -celebrada a Ginebra a principis de març- les organitzacions
empresarials de les cinc regions més industrialitzades d’Europa van mostrar el seu suport al Corredor
Mediterrani com a la infraestructura òptima per connectar el Magrib amb la xarxa que a través del
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centre d’Europa arriba fins a Escandinàvia i Sant Petersburg. També van acordar desenvolupar un
estudi sobre el cost de l’energia i el seu impacte en la indústria europea.
D’altra banda, el president de Foment, Joaquim Gay de Montellà, i el president dels empresaris
de Baden-Württemberg i de la gran patronal alemanya, Dieter Hundt, van acordar desenvolupar un
programa de pràctiques per joves catalans en empreses alemanyes dels sectors de l’automoció, la
mecànica i l’enginyeria tècnica. Aquest programa es troba actualment en fase de definició.
Treball coordinat en un mercat comú
El Fodere va ser creat l’any 1987 per iniciativa de la Unió Patronal del Roine-Alps amb la intenció
d’aplegar les organitzacions patronals de les cinc regions més dinàmiques i industrialitzades d’Europa i
més entrellaçades geogràficament. Els representants empresarials van veure l’oportunitat de treballar
encara més coordinats amb la posada en funcionament del mercat únic europeu i la previsió de les
aleshores futures moneda única (euro) i ampliació dels estats membres de la Unió Europea.
Formen part actualment del Fodere Confindustria Piemonte, Fédération des Entreprises
Romandes Genève (FER-Genève), Landesverband der Baden‐Württembergischen Industrie eV,
Landesvereinigung Baden‐Württembergischer Arbeitgeberverbande eV, Mouvement des Entreprises de
France – MEDEF‐Rhône‐Alpes, i Foment del Treball Nacional.
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