Premi a Josep Ferrer Sala -FREIXENETa la Trajectòria Empresarial

El premi té com a objectiu distingir la trajectòria i l'exemple per a les futures
generacions d'un empresari rellevant que hagi realitzat a Espanya una obra
important pel que fa a generació d'ocupació, inversió i internacionalització, i
hagi contribuït al progrés i benestar de la societat espanyola en el seu conjunt.

El Rei Felip, en la seva intervenció, va
subratllar la importància dels empresaris
per al nostre progrés econòmic i ha afirmat que "cal un entorn institucional -que
vosaltres sempre demaneu, i amb encert- en el qual les autoritats s'atenguin
-ens atengamos- en tot moment i amb
responsabilitat als nostres respectius
deures i obligacions constitucionals, i en
un marc que ofereixi seguretat jurídica,
respecte a la llei, confiança i estabilitat. i
tot això en el si de la Unió Europea que
és ja un veritable projecte nacional d'Espanya , un projecte que ens empara i
protegeix enfront de les incerteses i que
ens facilita i impulsa la superació dels
reptes als quals ens enfrontem”
"Els empresaris sou els majors creadors
d'ocupació a Espanya, que és la nostra
primera preocupació social, perquè amb
la vostra activitat contribueix, al costat
dels altres ciutadans, a mantenir i enfortir el nostre Estat de benestar, que és un
pilar de la nostra cohesió social, perquè
amb la vostra activitat innovadora afavoriu la modernització de la nostra
economia, així com l'avanç tecnològic i
cultural, perquè amb la vostra projecció
internacional ajudeu al progrés d'altres
nacions i societats, contribuïu a una major integració econòmica mundial a
través del comerç i la inversió, i consolidáis així el prestigi d'Espanya a tot el
món com a actor global de més pes i rellevància, cosa imprescindible en l'escenari internacional en el qual vivim", va
afirmar el Rei.

Empresa

El Rei Felip va lliurar el passat 20 de juliol, a Bilbao el II Premi Regne d'Espanya a la Trajectòria Empresarial al president d'honor del Grup Freixenet, Josep Ferrer Sala.
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En la seva felicitació al guardonat, el Príncep Felip va recordar
alguns dels seus mèrits: "Esperit creatiu, capacitat per assumir
riscos, determinació en les decisions, passió per l'empresa, esperit de superació, formació d'un equip i treballar bé amb ell, són
qualitats, entre d'altres, que distingeixen els empresaris i que han
caracteritzat la trajectòria professional del nostre premiat ".
L'Institut Agrícola felicita al seu associat el qual el jurat va destacar, "la seva contribució al desenvolupament econòmic i social
d'Espanya al llarg de diverses dècades d'esforç i de treball, creant
ocupació, internacionalitzant les seves activitats i contribuint a la
millora del seu entorn i al benestar del país, i això conjugant de
forma excel·lent interessos professionals amb causes socials,
artístiques i culturals. La qual cosa el converteix en un exemple
per a les futures generacions ".
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