Reivindicant l’empresari
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La tasca dels empresaris no és fàcil
ni ho ha estat mai. No és fàcil buscar
una idea i que aquesta sigui viable,
no és fàcil trobar els recursos econòmics necessaris per posar-la en
marxa, sovint cal arriscar el propi
patrimoni, dedicant al negoci tot el
temps i el sacrifici del món, i tampoc
és fàcil superar les exigències administratives que això implica, però el
més difícil de tot és que el projecte
pervisqui.

innovació, la internacionalització,
l’equilibri qualitat-preu, el màrqueting, persones formades i satisfetes
i un llarg etcètera.

Calen molts esforços per impulsar
tots els aspectes dels què depèn l’èxit
d’una empresa: la competitivitat, la

Aprofitem, doncs, aquests dos dies
de reflexió, debat i coneixement per
reivindicar-nos.

No deixa de ser una contradicció
que, quan el problema principal és
l’ocupació i l’estat del benestar, no
es dediquin esforços a reivindicar la
figura de l’empresari que és la base
i el motor de la creació d’ocupació i
riquesa.
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Dimarts 8 de juliol

19:00 h
Benvinguda a càrrec de l’Il·lm. Sr. Juli Fernàndez, alcalde de Palafrugell,
i del Sr. Ernest Plana, president de la FOEG.

19:10 h
Ponència inaugural a càrrec de l’Hble. Sr. Andreu Mas-Colell,
conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Andreu Mas-Colell
Conseller d’Economia i Coneixement des del 2010, Andreu Mas-Colell és un
dels grans experts en matèria econòmica del país. Va estudiar Economia a la
Universitat de Barcelona i es va doctorar per la Universitat de Minnesota. És
Doctor Honoris Causa per les universitats d’Alacant, Tolouse, HEC (París) i per la
Universidad Nacional del Sur (Argentina). És catedràtic d’Economia a la Universitat Pompeu Fabra, va ser catedràtic d’Economia de la Universitat de Harvard i
professor a la Universitat de Califòrnia, Berkeley. A més, ha estat elegit per formar part de consells i associacions econòmiques internacionals com la Foreign
Associate de la National Academy of Sciences dels EUA, la International Economic Association, l’Associació Espanyola d’Economia o el Consell Europeu de
Recerca. També ha publicat més de 100 treballs d’investigació i diversos llibres.
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Andreu Mas-Colell
@coneixementcat

20:00 h
Petit refrigeri per gentilesa de FRIT RAVICH, PRODUCTES VALENT, FRUITES
FORPAS, CASA DARNÉS, VINS I LICORS GRAU i GALETES TRIAS.
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Dimecres 9 de juliol

10:00 h
Conferència: “La gLOCALització. Empreses que vénen de lluny” a càrrec de
Maria Trias de Galetes Trias i Basili Tresserras de Transports Tresserras.

Empreses fundades com a petits negocis familiars que en poques generacions han traspassat les fronteres locals per arribar arreu del món

Galetes Trias
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Maria Trias

Santa Coloma de Farners va ser l’escenari que va veure com Joaquim Trias,
a l’any 1908, va començar la fabricació de galetes d’ametlla d’alta qualitat.
Quatre generacions després, els néts i besnéts continuen el negoci, que no ha
parat de créixer al llarg dels darrers 100 anys. L’any 2013 van facturar més de
4’5 milions d’euros i les seves galetes es venen a països com la Xina, el Japó,
Vietnam, Bèlgica, UK, Alemanya, Polònia, EUA, Armènia o Austràlia.

@TriasBiscuits

Transports Tresserres
És l’empresa de transport de mercaderies més antiga de Catalunya: des de
1879. Gràcies a l’esforç de 5 generacions, actualment està especialitzada en el
transport d’exportació de productes a temperatura controlada per tot el món.
Els seus principals destins es reparteixen per Europa, Nova York, Veracruz,
Costa Rica, Qatar, Tokyo, Hong Kong, Sidney, Melbourne...

11:30 h
Esmorzar-Networking.

Basili Tresserres

12:00 h
Ponència/actuació: “L’impuls de la
música” amb l’Ensemble de la Jove
Orquestra de les comarques gironines. El lideratge, el treball en equip,
la creativitat i la innovació són elements imprescindibles per millorar
la competitivitat. L’Ensemble de la
Jove Orquestra de les Comarques Gironines i Jaume Lleixà, coordinador
artístic de l’Orquestra de Cadaqués,
ens explicaran els paral·lelismes que
podem trobar entre una empresa i
una formació musical.

@Jaume_Lleixa

Jove Orquestra de les comarques gironines
La Jove Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG)
és el projecte pedagògic de l’Orquestra de Cadaqués
format per joves músics d’entre 16 i 20 anys.
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12:20 h
Taula rodona: “ENERGIA i INDÚSTRIA, competitivitat i perspectives” amb
Assumpta Farran, Mariano Marzo, Jordi Dolader i Joan Vila.
Presentat la periodista Carme Martínez, directora de Ràdio Girona-Cadena Ser,
mitjà col·laborador de l’Escola d’Estiu Jordi Comas 2014.

Com afecta a la competitivitat el preu de l’energia? I el canvi climàtic?
Què pot passar a la UE? Com afectaria a l’energia?
Quins recursos propis tenim?
Assumpta Farran
Des del 1998, Assumpta Farran ha desenvolupat la seva carerra professional a l’Institut Català d’Energia, on ha estat coordinadora tècnica d’estalvi i eficiència energètica; i des de l’any 2004, responsable del programa
transport. Actualment és la directora general de Qualitat Ambiental, del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Assumpta Farran

Mariano Marzo
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Mariano Marzo

@Assumpfarran

Catedràtic d’Estratigrafia i professor de Recursos Energètics i Geologia del
Petroli a la Universitat de Barcelona; Mariano Marzo participa i ha participat
en diversos consells assessors en matèria energètica de les administracions centrals i autonòmica, com el Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya i la Secretaria General de la Energia del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme. Ha publicat més de d’un centenar de treballs
en revistes científiques, editat o coeditat 15 llibres i presentat més de 100
ponències a conferències i congressos.

Jordi Dolader
Exmembre de la Comissió Nacional d’Energia i expresident del Excom AF Mercados EMI, Jordi Dolader és un dels majors experts en energia i en regulació
internacional del país. És enginyer Industrial per la ETSIIB de la UPC, pèrit
industrial elèctric per l’Escola de Vilanova i la Geltrú i PDG pel IESE de la Universitat de Navarra.
Jordi Dolader

Joan Vila
Al 1981 va començar a treballar a LC Paper, empresa de la qual ara n’és el gerent
i el directiu executiu. Joan Vila és enginyer industrial per l’escola d’enginyeria de
Terrassa i enginyer en tecnologia paperera per l’escola d’enginyeria de Grenoble,
França.
Joan Vila
@joanvilallanars

14:30 h
Dinar amb la intervenció de Montserrat Palet: “Reivindicant l’empresari”
Menú del dinar a la pàgina 9

Montserrat Palet

Montserrat Palet
@mpalet

Llicenciada en Ciències Polítiques per la UCM i màster en comerç exterior, Montserrat Palet compta amb més de 20 anys d’experiència en el
desenvolupament d’estratègies de suport a la competitivitat, l’estratègia
i la internacionalització de l’empresa. Ha desenvolupat la seva activitat
vinculada a la competitivitat empresarial com a subdirectora general del
COPCA i com a experta europea en diversos projectes de cooperació econòmica i empresarial arreu del món per a organismes multilaterals. Avui
és la directora de B+I Strategy a Catalunya.

16:30 h
“3 casos d’èxit: Gas Gas Motos, Clean Tech Dolo Group SL i DO Empordà” a càrrec de Ramon Puente de Gas Gas Motos, Xavier Doló de Clean Tech Dolo Group,
Xavier Albertí de la DO Empordà. Amb el suport de Via Empresa i moderat per la
seva directora Laia Corbella.
@LaiaCorbella
@viaempresa

@SERGirona

Una de les nostres missions com a patronal és posar en valor aquelles empreses gironines que, amb talent, eficiència i competitivitat,
marquen la diferència. Dels seus èxits en podem aprendre.

Gas Gas Motos
L’any 1985 neix la fàbrica de motocicletes Off-road (de muntanya) de la mà de
dos vells amics, Narcís Casas i Josep Pibernat, 30 anys després és un dels
referents en la fabricació de motos. Aquest gener, l’empresa va fer un nou pas
empresarial amb la fusió amb la catalana Ossa -amb una llarga tradició en el
món del trial-. Ara juntes esperen competir amb marques multinacionals com
Honda o Yamaha.

Ramon Puente
@gasgasmotos
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Clean Tech Dolo Group SL

Xavier Doló

Situada a Sant Joan de les Abadesses, Clean Tech Dolo
Group SL és una empresa de R+D+i , dedicada principalment a la investigació i al desenvolupament de solucions
d’estalvi energètic i gestió responsable de l’aigua. Entre
els seus plans de futur, destaca l’Hydromatch, una màquina capaç de produir aigua potable a partir de l’humitat de
l’aire. Un fons d’inversió xinès aportarà 4’5 milions per fer
aquest projecte realitat.

D.O. Empordà
La D.O. Empordà va batre rècords de vendes al 2013 superant per primera
vegada els 5 milions d’ampolles comercialitzades en un mateix any. Una xifra
que representa un augment del 60% en comparació l’any 2008. Tot i el descens generalitzat del consum de vi i els efectes de la crisi econòmica, els 49
cellers que formen la DO milloren resultats any rere any i escalen posicions
al rànquing dels més valorats.

Xavier Albertí
@DOEmporda

18:30 h
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Cloenda “Dimensió i internacionalització – Lliçons de la crisi per aprofitar la
recuperació” a càrrec del Sr. Salvador Alemany, President d’Abertis i del Consell Assessor per a Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) de la Generalitat de Catalunya.
Salvador Alemany

Salvador Alemany

F.C. Barcelona entre el 1986 i el 2003.

20:00 h
Tast de Vins D.O. Empordà.

President d’Abertis Infraestructuras des del 2009, i president
de Saba Infraestructuras des del 2011; Salvador Alemany és
llicenciat en ciències econòmiques per la UB, professor mercantil, censor jurat de comptes i diplomat per IESE. Actualment també presideix el Consell Assessor per la Reactivació
Econòmica i el Creixement de la Generalitat, és president del
Consell Social de la UB, Patró de la Fundació Bancària Caixa
d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”, i president de
la Fundació Abertis. A més, fou president del Cercle d’Economia, president de la Creu Roja a Barcelona i vicepresident del

Preu
Les conferències són gratuïtes.
Es prega confirmació d’assistència per aforament limitat.

El preu del dinar són 40 euros i es
prega que confirmeu la vostra assistència al 972 21 55 34.

Menú del dinar
C/ Torres Jonama, 56.
17200 Palafrugell. (Girona).
Tel. 972.304572
www.pairaim.com

Menú FOEG
Aperitiu de benvinguda.
Sopa refrescant de meló amb menta i pernil.
Daus de salmó fumat amb tàtara i germinats.
Lluç de palangre a la planxa amb oli d´alls torrats.
Brunyol de xocolata calenta amb fruita de la passió, mango i gessamí.
Vins “Cigonyes” Castell de Peralada. D.O. Empordà.
Aigües minerals.
Cafès I Petit-fours.
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La

La Patronal Gironina

La Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona, és la patronal gironina
que defensa els interessos de l’empresariat des de l’any 1987. Actualment representa més de 50 gremis, organitzacions sectorials i empreses que abasten
tots els sectors de l’economia gironina.
Els associats:
Associació Transports Girona (ASETRANS)
Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA)

Gremi de Jardineria de Catalunya

Associació Autònoma d’Empresaris de la Fusta de les
Comarques Gironines

Gremi de Promotors i Constructor d’Edificis de Girona

Associació Catalana d’Activitats Marítimes (ACAM)

Gremi d’Instal·ladors de Girona

Associació de Càmpings de Girona

Il·lustre Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials
de Girona

Associació de Centres Privats d’Ensenyament de Llengües
(ACPEL)
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Federació Patronal Metal·lúrgica de la Província de Girona
(FEGMETALL)

Turisme Rural Girona

Associació de Centres Privats de Formació Continuada de
les comarques gironines

Unió d’Empresaris de la Construcció (UEC)

Associació de Comerç i Reparació de Vehicles i
Embarcacions (CORVE)

Associació d’Empresaris del Pla de l’Estany

Agrupació Empresarial de la Cerdanya
Federació Altempordanesa d’Empresaris (FAE)

Associació de Fabricants de Xocolates, Bombons i Caramels
de la Província de Girona

Unió Intersectorial d’Empresaris de la Garrotxa

Associació de Fotògrafs Professionals de Girona (AFPG)

Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER)

Associació de Joves Empresaris de Girona (AjEG)

ADECCO

Associació de Terrissaires i Ceramistes de les Comarques
Gironines

Armacell Iberia, S.L. Sociedad Unipersonal

Associació d’Empresaris del Comerç de Productes
Agropecuaris (AECPA)

Bassols Energia S.A.

Associació d’Empresaris Surers de Catalunya (AECORK)

Assessoria Arxer
Casa Darnés SA
Centre Internacional de Negocis de Catalunya, SL

Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona
(AENTEG)

Consorci del Transport Sanitari Regió Girona, S.A.

Associació d’Enginyers Tècnics Industrials de Girona
(AETIG)

Deplan S.L.

De Puig Camps i Prat SLP

Associació d’Entitats de Salut de les Comarques Gironines

Espadrilles Banyoles S.l.

Associació d’Indústries Tèxtils de les Comarques Gironines

Grup Juan Fausto Holding, S.L.

Associació Gironina d’Empreses de Neteja (AGEN)

HOHNER Automaticos

Associació Gironina Farmacèutica Empresarial (AGFE)

Mercadona S.A.

Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Girona

Pareja i Associats, Advocats S.L.

Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Girona i Província

Prevenció Laboral Gremi S.L.U

Confederació de Comerç de Catalunya

Sarriopapel y Celulosa S.A.

Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC)

Self Storage Metrecubic 2006 SL

Federació d’Hostaleria de les comarques de Girona

ZOETIS MANUFACTURING & RESEARCH SPAIN SL

