6è Fòrum FemCAT

Competir al món: el repte de la localització empresarial
FemCAT, Fundació Privada d’Empresaris, treballa des del 2005 en l’elaboració de propostes i en la generació d’iniciatives
que ajudin al desenvolupament social, econòmic i cultural de Catalunya.
Quins són els paràmetres de competitivitat que ajudaran empreses
i territoris a sortir ràpidament de la crisi? Què estan fent les
empreses al respecte? Resisteixen Catalunya i les empreses
catalanes la comparació amb els millors jugadors a escala global?
En un món progressivament globalitzat, la internacionalització de
les empreses comporta decisions estratègiques i operatives. Els
costos són un factor fonamental, però no l’únic. L’accés als
mercats, la flexibilitat de la producció i les perspectives de futur
determinen les decisions de localització.
Programa
9.30 – Acreditació i refrigeri
10.00 – Benvinguda a càrrec de Josep Oliu, President de Banc
Sabadell, i Carles Sumarroca, President de FemCAT
10.15 – Taula rodona
Ponents:

Ramon Paredes, Vicepresident Executiu de SEAT
Enric Casi, Director General de Mango
Oriol Guixà, Conseller Delegat de La Farga Group
Moderador: Antoni Subirà, Conseller d’Indústria de la Generalitat
de Catalunya (1989-2002) i professor d’IESE
13.00 – Cloenda i finalització del Fòrum

Ramon Paredes
Enginyer tècnic industrial i PADE per IESE, ha desenvolupat tota la
seva carrera professional a SEAT. Després d’un període com a
vicepresident executiu de Recursos Humans, actualment és
vicepresident
executiu
de
Relacions
Governamentals
i
Institucionals de SEAT i el grup Volkswagen a Espanya.
Enric Casi
Llicenciat en Ciències Empresarials, va començar a col·laborar
amb a Mango l’any 1979. Després de desenvolupar funcions
executives en diverses àrees, en va assumir la direcció general des
de la primera fase d’expansió internacional. Actualment Mango
disposa de 2500 punts de venda a 109 països i compta amb un
ambiciós pla d’expansió.
Oriol Guixà
Enginyer Industrial i Enginyer Aeronàutic, va assumir l’any 1984 la
direcció general de La Farga Lacambra, SAU, empresa centenària
que ha donat origen al grup La Farga a través del
desenvolupament i comercialització de nova tecnologia a nivell
internacional. Actualment, Oriol Guixà és coordinador de les
delegacions de la Cambra de Comerç de Barcelona.
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