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Intervenció de Joaquim Gay de Montellà, President de Foment 
VIII Edició Medalles Honor. Premis Carles Ferrer Salat 
Barcelona, 22 de desembre de 2015 

 

Bona nit, 

Molt Honorable President de la Generalitat; Excelentísimo Ministro José Manuel García Margallo; Excel·lentísima  

Delegada del Govern; Honorables Consellers Felip Puig , Santi Vila i Jordi Jané; Il·lustríssim Primer Tinent d’alcaldia de 

l’Ajuntament de Barcelona; President de la CEOE i amic, Joan Rosell; President de la Cambra de Barcelona, Miquel Vall; 

Presidente de la Cámara de Madrid, Arturo Fernández; Presidente de CEIM,Juan Pablo Lázaro; Excel.lentísimes 

autoritats, empresaris, amigues i amics, 

 

A les portes de les festes de Nadal ens trobem, de nou, un any més,  al Foment per fer l’entrega dels premis Carles Ferrer 

Salat i les Medalles d’Honor de Foment del Treball. És el nostre reconeixement més important a les empreses i 

empresaris que, al llarg dels dotze mesos, han destacat pel seus resultats, tant des de la visió corporativa, econòmica, 

innovadora, emprenedora i mediambiental. A més, aquest any, a la vuitena edició, donem la Medalla d’Honor a la 

Trajectòria Empresarial, a títol pòstum, a Leopoldo Rodés, que ha estat un dels nostres grans empresaris catalans i també 

gran emprenedor i impulsor de projectes del món de l’esport i la cultura. Projectes que han transcendit l’estricta visió 

empresarial, i que, amb el seu impacte ciutadà, han accelerat la vitalitat econòmica i creativa al nostre país. La seva 

esposa, Ainhoa Grandes, ens acompanya per recollir la Medalla. I també està aquesta nit al Foment, Sol Daurella, que 

mereix la  Medalla a l’empresària de l’any. Felicitats a tots els premiats i gràcies per ser, des de l’exemplaritat, el referent i 

model de la excel·lència. 

Més enllà de la conjuntura política, l’activitat econòmica i empresarial al nostre país ha donat senyals de bona salut. 

L’increment del consum i les exportacions són les principals columnes que donen suport a un país que torna a mirar el 

futur amb un contingut optimisme. Aquest any 2015 podem dir que ha estat un bon exercici: els principals indicadors 

econòmics han superat els pronòstics de creixement: el PIB a Catalunya ha augmentat el 3,6%; la taxa d’atur se situa al 

17,5% -fa un any era el 19,10-, la inversió estrangera quasi s’ha multiplicat per quatre en els primers nou mesos de l’any i 

tots els sectors d’activitat van créixer l’últim trimestre d’aquest any. Les exportacions continuen creixent a bon ritme i la 

internacionalització de les nostres empreses, afortunadament, és un fet que ha vingut per quedar-se. Si continuem 

apostant per l’esforç exportador dels darrers anys i el país disposa d’un govern que no defalleixi en l’afany reformista, el 

2016 continuarem creixent. I, a Catalunya, segons les nostres previsions, haurem aconseguit -d’aquí a un any- que l’atur 

baixi del 15%.  

EL risc de recessió s’ha allunyat i l’economia tira, però encara persisteixen importants desequilibris, com l’atur i el deute, 

les amenaces per al creixement de les economies emergents i, sobretot, una continuada inestabilitat política i institucional 

a Catalunya, Espanya i Europa. L’economia es recupera gràcies a una agenda reformista executada amb fermesa i 

assumida amb el sacrifici d’empreses, famílies i treballadors. 

Ens preocupa molt la incertesa política i els dubtes sobre les possibilitats reals de les formacions polítiques per tancar 

acords i formar governs estables i forts a Espanya i també a Catalunya. Entenem que fins ara ha estat possible que 

l’economia tingués un comportament positiu perquè, d’alguna manera, tant el Govern d’Espanya com de la Generalitat 

van ser ferms els primers anys de la crisi, van aprovar decisions ben difícils i van transmetre seguretat i confiança. No és 

fàcil fer-ho. No tothom assumeix la responsabilitat per fer el que s’ha de fer. Molt sovint té costos i la temptació de no 
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prendre decisions i fer populisme és cada vegada més freqüent. Ara la situació no és fàcil. El mapa polític s’ha fragmentat 

i les opcions per formar governs estables no es veuen a primera vista. Que la doctrina del bé comú sigui l’eix al voltant del 

qual giri qualsevol opció de govern a Espanya i a Catalunya. 

Els empresaris hem de fer la nostra feina, però necessitem un entorn de seguretat jurídica. I que el país continuï amb 

l’agenda reformista. També que es facin propostes i es trobi una sortida per superar la distància de Catalunya amb 

Espanya. Tot seria ara més fàcil si hagués estat possible obrir un procés de diàleg.  

És en moments com aquests que és necessària una gran responsabilitat per no frenar les bones perspectives que, 

sembla, podem tenir com a país que ha fet bé els seus deures. Per no girar l’esquena a les inversions. Les del nostre 

propi país, i les de fora. 

Des de fa quasi una dècada vivim la més intensa transformació política, econòmica i social de la història que ens ha tocat 

viure. No es tracta simplement d’una etapa de canvi, de final de cicle  o  d’esgotament d’un model. Es més que això. El 

final de la crisi econòmica i financera ens retorna un món diferent i amb un element afegit que és definitiu:  l’impacte de les 

tecnologies, les xarxes i la digitalització. Factors nous que revolucionen dràsticament les relacions, la comunicació, els 

models de producció i de relacions laborals. No és el futur que vindrà. Es la realitat que tenim ja aquí i que, tots els que 

tenim responsabilitats, no només hem de saber llegir, sinó també gestionar per assegurar el progrés de la nostra societat. 

Fa una setmana, quan presentava davant l’Assemblea del Foment el meu informe executiu, presentava el compromís del 

Foment per la renovació per tal de cercar un sistema institucional empresarial més eficient i més útil per a les 

empreses. Es tracta de treure el greix sobrant, evitar duplicitats de funcions, i assegurar així l’òptima utilització 

dels recursos econòmics i humans amb objectius molt concrets i molt ben definits. Aquest és un repte que ens 

exigeix, també a nosaltres, molta capacitat de diàleg, de negociació i de pacte. I molta honestedat.  

Sempre ha estat la tradició i la voluntat de Foment d’estendre la mà i d’impulsar tots els acords que siguin beneficiosos 

per a tot el teixit empresarial de Catalunya i, per tant, també per al nostre model de societat. Aquesta casa, que és la de 

tots vostès, representa a les grans empreses de Catalunya i, també d’España, entre les quals es troben algunes de les 

més internacionalitzades i innovadores del món. Però també, per la nostra estructura confederal, amb organitzacions 

sectorials i territorials, representa al teixit empresarial de les petites i mitjanes empreses amb les que generem entorns 

col·laboratius per facilitar el seu creixement i augmentar la seva dimensió. I és aquest, juntament amb l’eix digital, el 

nostre gran objectiu: afavorir el creixement de les pimes, treballar per treure les barreres –gairebé sempre de caràcter 

fiscal- que frenen el seu creixement. Només les empreses que assumeixin l’eix digital i afrontin la innovació i la 

internacionalització, tindran capacitat per créixer i per tant, generar així, llocs de treball. Aquest és el nostre propòsit 

fonamental. 

Moltes gràcies a tots per ser aquí, una vegada més, amb nosaltres. I que tinguem tots molts  encerts. 

Bon Nadal i Bon Any 

 

Joaquim Gay de Montellà 

President de Foment del Treball 
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