Relacions Institucionals

La CEOE ha elegit Antonio Garamendi
president de l'organització
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El passat 21 de novembre, l’Assemblea Electoral 2018 de la Confederació Espanyola
d’Organitzacions Empresarials (CEOE) ha elegit per aclamació a Antonio Garamendi com
a nou president de l’organització.
Antonio Garamendi és un empresari nascut a Getxo
(Biscaia). Des de molt jove es va dedicar al món de
l’empresa en un triple vessant: els negocis familiars,
projectes iniciats per ell mateix i la presència en els
consells d’administració i Consells Assessors de grans
empreses.
Com guió del seu discurs va enumerar cinc principis:
Espanya, Empresaris, Trobada, Evolució i Esperit.
Espanya. Garamendi va reivindicar la “Espanya sense
complexos”. “En aquesta Assemblea, he demanat que
oneigin juntes les banderes de totes les comunitats
autònomes”, ha dit. “Som un país modern, integrat
dins d'Europa», va emfatitzar. “En nom de tots els empresaris del nostre país vull mostrar el nostre suport i
la nostra lleialtat al Rei Felip”, ha afirmat.
Empresaris. El nou president va dir que posarà en
l’eix central de CEOE als joves empresaris: “Jo em
segueixo sentint jove empresari. Anem a animar els
joves empresaris perquè es recorrin Espanya per fomentar les ganes d’emprendre”. També va demanar una
segona oportunitat per als empresaris que han patit la
crisi: “Estan a la cua de l’atur però no poden cobrar-”,
ha criticat. A més, va dir que “hem de conscienciar la
societat perquè hi hagi més vocacions empresarials”.
Trobada. Sobre la paraula “Trobada”, va dir que “la
CEOE són centenars de milers d’empreses”. Va voler
parlar dels “empresaris amb cara i ulls”, de tots els
racons d’Espanya i de tots els sectors. “Som inclusius,
aquí hi cap tothom”, ha afirmat. El nou president de
CEOE també va considerar que “la pau social és la
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major infraestructura del país”. Per exemplificar-ho, va
recordar que hi ha 5.000 taules de diàleg social obertes
on s’asseuen els empresaris i els sindicats a parlar.
Evolució. Sobre l’evolució necessària per afrontar els
reptes econòmics del país va esmentar la importància
de “la revolució digital”, que “és el nou repte del futur”.
També va parlar de la urgència de millorar la FP Professional i l’educació. D’altra banda, va posar en valor la
internacionalització de les empreses: “El futur del nostre país és saber que estem a Europa i al món”. CEOE
reforçarà la seva aposta per la internacionalització a
través de la marca CEOE Internacional”, ha detallat.
Dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
de l’Agenda 2030, també va posar èmfasi a la igualtat
d’oportunitats entre homes i dones: “Tenim el projecte
Promociona que és un exemple. És la estrella de la
CEOE per aconseguir la igualtat”. Entre els seus objectius prioritaris també va esmentar la sostenibilitat
mediambiental i econòmica.
Esperit. Us demanaré “esperit i ànima, a més de
transparència en els processos i democràcia en les
decisions”. “Que la societat compti amb nosaltres,
perquè treballarem com sempre ho hem fet: amb independència, amb sentit d’Estat i sempre amb lleialtat
institucional”, ha destacat. Antonio Garamendi va voler
destacar al final del seu discurs la importància de
la competitivitat: “És compatible amb l’humanisme”.
“L’únic que faré és ser la vostra corretja de transmissió”, ha conclòs.

