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Intervenció de Joaquim Gay de Montellà, President de Foment 
IX Edició Medalles Honor. Premis Carles Ferrer Salat  

Barcelona, 17 de novembre de 2016 

 

Bona nit, 

 Majestat, 

 Excel·lentíssima Vicepresidenta, Ministre de la Presidencia i per les Administracions del Govern d’Espanya 
Soraya Sáenz de Santamaría 

 Molt Honorable President de la Generalitat, Carles Puigdemont 

 Excel·lentíssima Delegada del Govern, María de Llanos de Luna 

 Tte.Gral. Inspector General, Ricardo Alvarez Espejo 

 Honorable Conseller, Jordi Baiget  

 Il·lustríssim Tinent d’ Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni 

 Excel·lentíssim  president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls 

 Patrocinadors: Bankinter, BMW, CaixaBank i Movistar 

 Excel.lentísimes autoritats, empresaris, amigues, amics 

 

 

Majestat, benvingut de nou al Foment del Treball. Fa dos anys, quan feia pocs mesos que vostè havia estat proclamat rei 

d’Espanya, ja ens va honorar amb la seva presència per celebrar el mateix acte que avui ens reuneix en aquesta sala, 

l’entrega dels premis Carles Ferrer Salat i de les Medalles d’Honor de Foment del Treball. En aquella ocasió ens 

recordava que tot el que havíem assolit els espanyols s’havia pogut fer gràcies a l’estabilitat política i la pau social en un 

marc de convivència constitucional. Recordar les fites i els èxits col·lectius és sempre necessari i més quan vivim 

moments de incerteses i inestabilitats que generen  desassossec i neguit als ciutadans de tot el món. És cert que Espanya 

és un dels països d’Europa que de manera més ferm dóna senyals inequívoques de recuperació econòmica, ha  

recuperat una certa estabilitat política i demostra una gran capacitat i voluntat de sacrifici i esforç. Des del Foment volem 

manifestar-li el compromís per treballar, com sempre hem fet, defensant els interessos empresarials per tal de crear 

riquesa i generar ocupació, que és la nostre veritable responsabilitat social. 

Los más de 200 años de historia de Foment del Treball y el papel relevante que esta institución ha tenido en los 

momentos en que más logros hemos alcanzado como sociedad, nos dan la perspectiva del momento histórico que 

vivimos y de los retos que estamos obligados a afrontar. Tenemos dos grandes cuestiones: ajustar el déficit y Catalunya, 

resolver la cada vez más grande distancia a través del diálogo, la negociación y  el pacto. 

Usted, señor, conoce bien las preocupaciones de los empresarios. Es posible que la revolución tecnológica i el proceso 

de digitalización en el que estamos inmersos sea con toda probabilidad el reto que concentrará más recursos en los 

próximos cinco años, al tratarse de una transformación exponencial, que avanza a una gran velocidad, sin referentes 

previos a lo largo de la historia. 

Se trata de un contexto que, a la vez que abre muchas oportunidades, genera grandes incertezas respecto,  

fundamentalmente, al mercado laboral. La capacidad que tendrán las empresas de nuevo ecosistema digital de integrar 

en sus organizaciones un volumen importante de trabajadores para mantener el nivel de ocupación similar al que sido 
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habitual en los tradicionales países industriales, no es un tema baladí. El paro es la primera de las preocupaciones de 

gobernantes y empresarios. 

España necesita crear 2,5 millones de puestos de trabajo en los próximos cuatro años con el objetivo  de hacer 

sostenible el Estado del Bienestar. Y esto significa: un sistema sanitario de alta calidad, una excelente educación 

pública, que es el único camino para la igualdad de oportunidades, y un sistema de pensiones, que es la compensación a 

todos los años de trabajo de nuestros mayores. La ocupación es el punto esencial de nuestra agenda y el foco hacia 

el que deben conducirse cada una de nuestras iniciativas. 

Las organizaciones empresariales y, en general, el conjunto de los agentes sociales haremos todos los esfuerzos para 

contribuir a este objetivo fundamental, pero que se antoja difícil y complejo en plena transformación digital de nuestra 

economía. A todo ello se suma la presión a la que están sometidas las empresas con ajustes fiscales muy estrictos para 

avanzar en el cumplimiento de los objetivos de déficit que marca Bruselas. Iremos todos en la misma dirección, 

buscaremos consensos y trabajaremos desde la unidad con el afán de ir avanzando hacia un sistema institucional de las 

organizaciones empresariales más eficiente y que no malgaste ni los recursos ni el talento. 

I torno així a Foment del Treball, que és la casa dels empresaris de Catalunya. Més enllà de la representació institucional 

que ens dona veu principal en temes tan importants vinculats al món laboral, com la negociació dels convenis col·lectius, 

entenem que torna a ser essencial la nostra posició d’interlocució amb l’administració en tots aquells aspectes 

que regulen i condicionen el futur de les empreses. Des de les qüestions fiscals –que són de màxima 

preocupació pels empresaris en aquest moment-, les ajudes a la innovació i l’impuls a la internacionalització -

mitjançant veritables ambaixades amb vocació comercial-. 

Però no ens enganyem. Per tirar endavant tot això no podem obviar que s’ha de trobar el camí de confluència de 

Catalunya amb Espanya. Potser hem de tornar a revisar les cartes de Miguel de Unamuno i Joan Maragall que des de 

posicions ben diferents, des del centre i la perifèria, van  mostrar que era possible una diàleg reconciliador, al menys des 

de la perspectiva dels intel·lectuals i la cultura. Nosaltres, el Foment, no abandonarem el propòsit de diàleg, negociació i 

pacte, que hem defensat durant tots aquests anys. 

És ja impensable esser empresari sense una indiscutible i radical defensa de l’ ètica dels gestors i executius de les 

empreses, amb les millors pràctiques del bon govern, i la transparència. És cert que s’ha avançat molt en la regulació i 

disciplina de totes aquestes matèries, fins al punt que ja és d’obligat compliment per les empreses seguir el protocol de 

corporate compliance per tal de prevenir les responsabilitats legals. Però tot això serveix de molt poc si no hi ha una 

actitud i un compromís molt personal cap al comportament ètic a tots els àmbits corporatius. 

Majestat, moltes gràcies per acompanyar-nos també avui, en aquesta nit quan reconeixem empreses i empresaris que 

són un model per tots nosaltres. 

 

Joaquim Gay de Montellà 

President de Foment del Treball 
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