SÍNTESI PERIODÍSTICA
Catalunya ha de ser un dels millors països del món, en paraules dels representants de
FemCAT Ramon Carbonell i Cristian Rovira
Ramon Carbonell i Cristian Rovira, representants de FemCAT, han estat els ponents de la vintena
edició del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central. La seva intervenció portava per títol
“FemCAT: Fer de Catalunya un dels millors països del món”, i ha servit per explicar davant dels
prop de 200 assistents les activitats que fa aquesta institució.
Ramon Carbonell és conseller delegat d’AUSA, empresa establerta a Manresa. Enginyer
industrial i MBA de formació, Carbonell ha començat dient que tot el que fa FemCAT és per
dinamitzar, pensant en el seu entorn i tenint un compromís amb el territori i la societat.
FemCAT és una fundació privada i independent, constituïda l’any 2004, que agrupa persones
empresàries amb la missió de fer de Catalunya un dels millors països del món: un país competitiu,
obert al món, amb capacitat emprenedora i d’innovació, cohesió social i sostenible al llarg del
temps. Carbonell ha comentat que la fundació va sorgir arran de l’època de l’”España va bien”,
amb un grup d’empresaris que es comencen a trobar amb gent del món polític i associatiu,
inicialment per fer xarxa de coneixences.
Carbonell ha comentat també que fa 13 anys van iniciar la redacció del manifest fundacional de
FemCAT (acrònim, a més, de Fundació d’Empresaris de Catalunya), on es va definir el perfil de
persones que podien integrar-s’hi: gent al voltant de l’empresa, amb poder de decisió,
catalanistes però independents de qualsevol partit polític.
Un país és competitiu si també ho són les seves empreses, en paraules de Carbonell, que ha
continuat dient que FemCAT no volia una societat molt competitiva i innovadora que deixés gent
enrere, ja que Catalunya té una bona matèria primera, la gent. Per tant, el país no es pot permetre
el luxe de deixar enrere cap talent. I, a més de ser competitiu, cal projectar-se a fora, com es fa
des de fa anys.
En paraules de Carbonell, FemCAT no fa estudis, ni emet opinió ni publica “papers”, i té obligació
amb les institucions del país però ho fa amb eficiència, evitant duplicar serveis que ja s’ofereixen.
Serveis que ofereix FemCAT, i que Ramon Carbonell ha esmentat, són Parlament-Empresa,
Universitat-Empresa i Escola-Empresa, que tenen com a finalitat obrir l’empresa als
parlamentaris, universitaris i escolars, i a l’inrevés: aconseguir que els empresaris coneguin el
Parlament, les universitats i les escoles.
Cada mandat, que és de dos anys, es fa un viatge de “benchmark”, per importat i traduir bones
pràctiques, i s’han desenvolupat a llocs com Finlàndia, Hong Kong i Xangai o Massachusetts.
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En resum, Carbonell ha comentat que FemCAT treballa en positiu i mai va en contra ni a la
contra.
El concepte de “femcatians”
En la segona part de la ponència ha intervingut Cristian Rovira. Ell és vicepresident del Grupo
SIFU, un grup de centres especials de treball, líder en la prestació de “facility services” socialment
responsables. En l’aspecte formatiu, Rovira és llicenciat en administració i direcció d’empreses.
Rovira ha expressat que des de FemCAT volen treballar per un país millor, i ajudar a construir el
país que tots volem i mereixem. L’empresa ha canviat, sentencia Rovira, i l’empresa del segle
XXI el que fa no només ha de ser bo per ella sinó també per a la societat.
Fent una comparativa entre l’empresa del segle XX i la del XXI ha dit que al segle XX l’empresa
defensava els seus interessos, demanava a les institucions que fessin, l’empresari era un líder
que els altres seguien, l’empresari venia a estar-s’hi, tenia de professió president d’associació,
demanava què pot fer l’associació per l’empresa, i pensava a curt termini. Al segle XXI, es vol fer
de Catalunya un dels millors països del món, l’empresa és activa i fa, tots dins l’empresa
s’involucren, l’empresari ve a sumar, hi ha una màxima rotació en càrrecs directius aprofundint
en la transitorietat, es demana què pot fer pel país, i pensa a llarg termini.
Només treballant pel país s’aconseguirà que les coses passin, afirma Rovira, i precisament per
fer que les coses passin treballen perquè les persones s’involucrin i es facin “femcatians”.
Passat, present i futur de les empreses catalanes, en el torn de debat
Al torn de preguntes dels assistents, Carbonell i Rovira han comentat que des de l’inici de
FemCAT fins ara han millorat coses, però hi ha infraestructures que es mantenen igual o pitjor
que fa 13 anys. A més, el futur es planteja com a molt robotitzat, per a tasques que actualment
fan persones, de manera que cal actuar per crear més places laborals qualificades. Però són
optimistes, i diuen que amb molt poca inversió els empresaris catalans poden ser més
competitius.
FemCAT no es posiciona políticament, perquè la ciutadania és prou madura com per decidir
mitjançant les urnes, però surti el que surti de les urnes FemCAT intentarà fer un dels millors
països del món.
Preguntats per un hipotètic canvi de marc fiscal, Carbonell i Rovira comenten que els impostos
es paguen segons una legislació i els empresaris no pagaran dos cops ni s’arriscaran a tenir
causes penals.
Els preocupa que l’èxit d’un emprenedor sigui quan ven la seva empresa, perquè haurien de fer
país i empresa i fer mirades a llarg termini. Però l’optimisme torna a sorgir quan comenten que
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les pime no deslocalitzen, que s’ha gestionat força bé la crisi i que no hi ha hagut grans drames
socials.
Per als joves que tenen formació, els representants de FemCAT comenten que l’empresa treballa
perquè hi hagi formació dual i així s’aconsegueixi millor inserció del jovent a les empreses.
Quant als viatges biennals que fan, i preguntats pels assistents, diuen que s’anirà properament
a Dinamarca, una societat relativament petita, altament competitiva, molt cohesionada, amb
casos que es poden importar a l’empresa catalana.
Incidint novament en la formació, i concretat en el grau d’abandonament escolar, pensen que
potser no s’arribaran a incorporar mai a l’empresa quan arribi de ple la quarta revolució industrial.
La labor dels empresaris és donar feina a persones que tinguin capacitats, i per tant poden ajudar
a capacitar les persones, però aquesta tasca no la pot liderar el món empresarial.
Quan se’ls ha plantejat sobre què es pot fer per retenir talent que ara marxa per trobar feina,
comenten que cal un tipus d’infraestructures que avui no tenim però mereixem. Però també diuen
que no és mala cosa que passin una temporada fora, sinó que en realitat es carreguen
d’experiència si aquesta sortida a l’estranger és temporal.
Finalment se’ls demana sobre com una persona empresària pot ser de FemCAT i què es pot fer
per millorar aquesta institució. Els ponents comenten que l’empresariat pot participar en
qualsevol dels programes o viatges que organitzen, i ajudar, i així afiliar-se. Fent un símil
futbolístic, comenten que si la gent vol jugar FemCAT posa la pilota.
En aquesta edició prop de 30 integrants de FemCAT han participat del Fòrum Catalunya Central
i prèviament havien fet una trobada a la comarca del Bages.
El projecte MOSAIC i premi a la projecció empresarial a Kids&Us
El Fòrum Econòmic de la Catalunya Central ha servit novament com a plataforma de divulgació
d’un projecte del territori. En aquesta edició, el protagonista ha estat el projecte MOSAIC. Aquest
projecte depèn de la Fundació tutelar Tomàs Canet i es gestiona amb la participació de les
Germanes Dominiques de Santa Clara, l’Orde de Sant Joan de Déu, l’Ajuntament de Manresa i
la Fundació Althaia. MOSAIC és un recurs d’orientació social, no sanitària, per a persones amb
problemes de salut mental i per a les seves famílies.
Per segona vegada s’ha lliurat el premi a la innovació en el territori, pensat per a empreses amb
menys de 10 anys de vida i que hagin creat ocupació i tinguin un esperit innovador. En aquesta
ocasió ha estat guardonada l’empresa Kids&Us, que va néixer a Manresa l’any 2007. Ha recollit
el premi el seu cofundador Quim Serracanta.
Sant Fruitós de Bages, 16 de març de 2017
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