Relacions Institucionals

Josep Sanchez Llibre,
nou president de Foment del Treball
Sánchez Llibre demana unitat i gosadia per fer un Foment
més rejovenit, modern, feminitzat i il·lusionat



El nou president: "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. (...) Vull dir-vos, 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"



La nova Junta Directiva, reunida immediatament després de l’Assemblea, nomena,a proposta del President, els nous Vicepresidents, que són: Joan Roget, Baldiri
Ros, Elisabeth Cañigueral, Virgínia Guinda, Joaquim Llansó, , i Maria Helena de
Felipe. (Per ordre segons imatge)

14

Alhora, Sánchez Llibre ha resumit la seva proposta de
pla d’actuació, i que ha resumit en pilars com:

En aquest sentit, Sánchez Llibre ha demanat “unitat i
gosadia” per fer un Foment modern i influent: “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; Unitat també pel
què fa referència a la situació de la Cecot; Unitat per
afrontar el relleu generacional a casa nostra; Unitat per
afrontar la feminització del Foment del Treball.
També la gosadia: “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. 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.”



Modernitzar-nos i crear la Comissió Agenda 2030;



Promoure un think tank econòmic i empresarial,
per debatre, analitzar i proposar alternatives
davant l’evolució econòmica i social constant;



Crear una comissió de finançament empresarial i
salvament d’empreses, apostant per l’increment
del finançament no bancari;



Continuar treballant intensament perquè Foment
sigui un instrument útil i eficaç en la internacionalització de les nostres empreses;



Plantejar una rebaixa dels costos energètics del
nostre teixit productiu.

Més comissions i major representació del territori als
òrgans directius per a un Foment més dinàmic i representatiu. Josep Sánchez Llibre, en el seu discurs
davant de l’Assemblea, ha defensat que l’equip directiu i
executiu de la patronal “s’ha d’adaptar als nous temps”.
En aquest sentir, Sánchez Llibre ha anunciat la presentació en un curt termini de temps davant de 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 nous temps,
als nous reptes econòmics i socials per configurar una
direcció mes àgil a l’hora de prendre decisions”.

Baldiri Ros, president de l'Institut Agrícola, elegit un dels
cinc vicepresidents de Foment:
"És un orgull tant per mi, com per a l’organització que represento
- l’Institut Agrícola - incloure, i d’una manera clara i transparent el
concepte agrari i d’indústria agroalimentària dins del perfil de Foment, doncs és un tema molt important. Això era una obsessió
que jo tenia des de sempre perquè a mi no m’agrada desvincular
el sector agrari de l’economia d’un país, perquè l'agricultura,
l'agroindústria i la silvicultura són economia."
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El nou President ha assegurat la seva voluntat de “combinar i aprofitar el talent i l’experiència del Foment actual” per fer un salt endavant i mantenir la independència
econòmica, la capacitat d’influència i la rellevància del
Foment. Uns valors que es posaran a treballar ”intensament per facilitar el retorn de les empreses que han
marxat de Catalunya”.
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