Discurs de Josep Sánchez Llibre com a nou President
del Foment del Treball
Barcelona, 5 de novembre de 2018

Benvolguts companys i companyes de l’Assemblea General del Foment,

Vull començar donant-vos les gràcies, moltes gràcies, pel vostre suport i la vostra confiança, tant a la
nostra candidatura com a mi personalment. Dir-vos també, amb la màxima vehemència, que el futur
comença avui, el futur per aconseguir els grans objectius als quals ens hem compromès: Rejovenir,
Renovar, Modernitzar, Feminitzar i Il·lusionar la nostra organització.
Els 30 punts del nostre programa, que entre tots hem elaborat, serà el nostre full de ruta al llarg dels
propers 4 anys de mandat. Efectivament amics, a nosaltres ens correspon escriure a partir d’avui el present
i el futur d’aquesta centenària institució que durant aquest mandat complirà els 250 anys.
Ens hem compromès davant de tots vosaltres a un programa d’actuació de 4 anys, fruit de moltes
converses entre tots que, sens dubte, ha de significar l’adaptació del Foment als canvis que s’estan
produint a la nostra societat, que són molts i molt diversos, procurant sempre que els valors que nosaltres
defensem estiguin presents en tots els àmbits de la nostra societat.
Com sempre dic, l’activitat empresarial és imprescindible per garantir el progrés i el benestar de la nostra
societat i l’únic camí per generar riquesa, que faci possible generar ocupació, reforçar la cohesió social i
minvar les desigualtats socials, que avui són una amenaça certa per a l’estabilitat que necessita un país
que vulgui progressar. Això sempre estarà present en la nostra actuació i serà l’objectiu prioritari.
També hem de tenir com a objectius convertir el Foment en un dels centres de referència de l’activitat
econòmica del nostre país, de l’economia productiva dels empresaris i dels autònoms, de la nova economia
de Catalunya. En fi, hem de ser un referent de progrés per a tota la societat catalana. Tot això ha de ser
un treball col·lectiu, de tota aquesta Assemblea i la nova Junta, amb unitat i respecte a la pluralitat,
si és que volem ser realment representatius.
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Hem de ser conscients d’aquests moments de canvis socials, econòmics i polítics importants, i això
requerirà molta atenció i ocupació per part nostra. Hem d’estar preparats per a un canvi de tendència en el
cicle econòmic i també per a les incerteses que ens envolten, com l’impacte de les polítiques de Trump, el
canvi de tendència electoral a Alemanya, l’arribada de Bolsonaro al Brasil, la situació italiana, el Brexit i
també la situació al nostre país. En aquest escenari, que és el que ens toca viure, hem d’estar a l’alçada de
la nostra responsabilitat, en defensa de la nostra economia treballant amb la unitat i la fermesa que siguin
necessàries, però sense entrar en debats que no són de la nostra incumbència.

Ser agosarats i mantenir la unitat
I també vull que la unitat sigui la nostra senya d’identitat. Unitat al voltant del nostre equip, de les persones
que han donat un pas endavant i formen part de la direcció de la nova etapa del Foment del Treball.
Unitat per afrontar la defensa de la nostra quota de representativitat amb el contenciós que tenim
amb Pimec -a la qual jo mai no criticaré ni en públic ni en privat-, com també, estic segur, Fepime
defensarà la seva representativitat a través dels seus òrgans de direcció.
Unitat també pel què fa referència a la situació de la Cecot. Desitgem la seva reincorporació al Foment,
de tal manera que tots ens hi sentim còmodes, en especial les nostres organitzacions territorials.
Per això, només caldrà que tots respectem les nostres normes internes.
Unitat per afrontar el relleu generacional a casa nostra, per això la importància que donarem a l’AIJEC. Els
nostres joves empresaris han de començar a jugar un paper important i decisiu a la nostra entitat. El mateix
dic dels joves del Talent Hub Institute, que hauran de vetllar perquè el talent juvenil que surt de les
nostres universitats, que es molt nombrós, pugui ser incorporat a les nostres empreses a través del Foment.
Unitat per afrontar la feminització del Foment del Treball i que començarà a ser una realitat ben aviat,
quan estigui configurada la nova estructura interna de la casa. Unitat, en fi, perquè totes les empreses del
nostre país es puguin incorporar a aquest projecte del Foment que volem impulsar.
Aspirem a ser econòmicament independents i això requereix ampliar la nostra base social per ser
més forts, més influents i més decisius.
I us demano ser agosarats per ser més dinàmics, per donar més serveis i oportunitats a les empreses del
país, per atraure els joves empresaris i empresàries, i per reconèixer a la dona el paper de gran rellevància
que té al Foment. Ser agosarats també per fer propostes i donar solucions, potenciant el debat a les
comissions de Foment del treball.
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Aspirem a influir més i millor als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, com també al Parlament Espanyol i al Govern de l’Estat, a l’Ajuntament de Barcelona i al
Parlament Europeu: a totes les institucions, amb l’objectiu de defensar l’activitat i el progrés de les nostres
empreses. Foment ha de ser la gran Patronal de proximitat sensible a totes les inquietuds del món
empresarial català. Per aquet motiu crearem, com s’ha fet a la CEOE, un departament de relacions amb
les Administracions Públiques.
Hem de ser agosarats en demostrar sense complexes l’orgull de ser empresaris. La societat ha
d’entendre el veritable paper que ens correspon en la millora del progrés i la cohesió social. Plantejarem a
totes les institucions adients celebrar el Dia de l’Empresari, seguint la pauta de la ONU de l’any 2017.
Treballarem intensament per facilitar el retorn de les empreses que han marxat de Catalunya, tot i
sabent que no es gens fàcil, però si algú ho ha d’intentar som nosaltres: som el Foment, mirant de
construir espais de diàleg i distensió que facilitin el seu retorn. Molts són els temes que requeriran del
nostre esforç perquè el Foment sigui encara més útil a les nostres empreses, com per exemple:
1. Modernitzar-nos i crear la Comissió Agenda 2030 per pensar, dissenyar, actuar i participar
en el pla d’acció mundial a favor de las persones, el planeta i la prosperitat sustentat en els 17
0bjectius de desenvolupament sostenible marcats per l’ONU.
2. Promoure un think tank econòmic i empresarial, per debatre, analitzar i proposar
alternatives davant l’evolució econòmica i social constant què està experimentant
l’economia mundial i per poder transmetre periòdicament al país i a las institucions el
pensament econòmic i empresarial del Foment. Un think tank que generi opinió i que
estigui present en tots el àmbits d’influència de la societat catalana, organitzant jornades de
reflexió sobre qüestions que puguin afectar l’activitat empresarial o la seva imatge i fer-hi
participar sectors diversos de la nostra societat, incloent àmbits amb què Foment no té cap
relació. Em refereixo al món de la filosofia, la literatura, creadors d’art, (pintors, musics,
actors...). Àmbits influents de la nostra societat que crec que és important que coneguin el
món empresarial i les seves inquietuds econòmiques i socials per aconseguir fer menys
distant la figura de l’empresari i més comprensibles els seus interessos, que hem de fer
entendre que són interessos que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de tots.
3. Crear una comissió de finançament empresarial i salvament d’empreses, apostant per
l’increment del finançament no bancari, aprofitant les noves figures que permeten la
introducció en el mercat de nous operadors que puguin assumir majors riscos dels que
habitualment agafa el crèdit bancari. Així com també aprofundir en el salvament d’empreses
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per impulsar la configuració d’un nou marc de segona oportunitat seguint la línia d’altres
països europeus.
4. Continuar treballant intensament perquè Foment sigui un instrument útil i eficaç en la
internacionalització de les nostres empreses, aprofitant la seva fortalesa i les sinergies
amb ACCIÓ, l’ICEX i la CEOE.
5. Plantejar una rebaixa dels costos energètics del nostre teixit productiu, mitjançant una
negociació amb les administracions públiques per modificar la tarifa elèctrica, establint
noves tarifes d’accés a les xarxes de transport i distribució d’energia elèctrica. Cal
canviar el llindar del que es considera alta tensió per corregir els sobre costos quant
als grans consumidors. Aquí ja hem donat un primer pas, ja que al Congres de Diputats se
està tramitant un Decret Llei sobre el qual ERC i PDECAT han fet seves unes esmenes de
CEOE i Foment que van en aquesta direcció. Des de Foment fa temps que hi estem treballant
i no pararem fins que els Pressupostos Generals de l’Estat destinin els recursos econòmics
necessaris perquè les companyies catalanes, i les de la resta de l’Estat, tinguin els mateixos
costos energètics que les empreses basques.
I així podria seguir plantejant els 30 punts del nostre programa. Però, de veritat, el que intentarem és
combinar i aprofitar el talent i l’experiència del Foment actual, comptant òbviament amb els
recursos humans dels treballadors de la casa que són molt importants i valuosos, amb l’experiència
dels nostres empresaris i amb l’empenta dels empresaris del present i de futur del Foment, que en són
molts.
Buscant la màxima complicitat en les noves incorporacions de noves generacions d’empresaris i
empresàries que han de ser la cara visible d’aquesta casa, per això el que haurem de fer es aprofitar la
pedrera de l’AIJEC, del Talent Hub Institute i de Barcelona Tech City, i d’altres sectors molt importants que
aviat s’incorporaran a Foment.
Amics, amigues: us necessito, us necessitem, perquè tenim reptes per endavant molt complicats però al
mateix temps molt engrescadors. Us agraeixo la vostra confiança en mi i en el meu equip, que ha partir
d’avui es el vostre equip, l’equip del nou Foment.
Un equip que s’ha d’adaptar als nous temps. Per això, us anuncio que en breu presentaré a la Junta
Directiva un canvi d’Estatuts. Un canvi que donarà a Lleida, Tarragona, i Girona una
vicepresidència, perquè estar arrelats al territori és fonamental per consolidar la nostra presència.
Vull que en el nucli dur de la direcció hi siguin presents els territoris. Així com també les farem
extensives a altres àmbits d’organització, incloent FEPIME, per adaptar la nostra organització als
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nous temps, als nous reptes econòmics i socials per configurar una direcció mes àgil a l’hora de
prendre decisions.
Un canvi d’estatuts que també visualitzarà els canvis profunds als quals volem arribar. Canvis en
les nostres Comissions de Treball. N’hi haurà més per arribar a tot arreu, a tots els temes i a tots els
problemes, per cercar solucions i alternatives als conflictes que puguin tindre les nostres empreses
i els sectors empresarials. En els propers dies us faré arribar la nova composició de les Comissions
i la nostra voluntat de fer canvis tàctics a la direcció de Foment per millorar la nostra estratègia com
a entitat.
Amigues, amics, també voldria aprofitar l’avinentesa per donar les gràcies al fins ara President de Foment,
el Joaquim Gay de Montellà, per la teva feina, per la teva dedicació i per la teva perseverança al llarg
d’aquets 8 anys com a president de la nostra entitat. Gracies també a Juan Rosell, que deixa la CEOE en
un bon lloc, superant la dura crisi que vàrem patir amb Díaz Ferran i superant la crisi de representativitat i la
crisi econòmica. Juan Rosell ha estat un bon president del Foment i millor president de la CEOE.
Nosaltres seguirem posant l’accent català a la CEOE. Tindrem una vicepresidència a la nova CEOE
per seguir tenint pes i veu en la política econòmica espanyola.
Amics, amigues, avui no és dia de grans discursos. Avui és dia de celebracions per començar a treballar de
valent, per encetar una nova etapa al Foment del Treball. Per això, avui gaudiu, perquè demà comencem i
amb força. La confiança que avui heu depositat en la meva persona és exactament la mateixa que jo tinc en
tots i cadascun de vosaltres i és, en aquet context, en què hem de treballar. Tots som Foment i tots som
necessaris, més que mai hem de treballar en equip i això és el que farem.
La defensa de l’activitat econòmica es l’objectiu principal del Foment i res ens ha de distreure d’aquest
objectiu. Fidels als principis fundacionals de Foment, hem d’encarar el futur sense complexos, amb la
convicció que la nostra feina contribueix de manera substancial al progrés del nostre país. Per tant, amics i
amigues, vull acabar com he començat. Gràcies, gràcies, gràcies: us necessito per estar units i per
ser agosarats davant del futur.
Avui comença tot, el futur comença avui.

Josep Sánchez Llibre
President del Foment del treball
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