
Els convidats 

La vuitena TAW va comptar amb 

la presència de Titón Laïlla i 

Antoni Fernàndez Teixidó, 

diputats de Convergència i Unió 

(CiU) al Parlament de Catalunya. 

En aquesta ocasió, també es va 

comptar amb la presència de Fritz 

Hoderlein, Director de l’Oficina de 

Barcelona, que va presentar la 

companyia, fent èmfasi en el 

lideratge de l’Oficina en el procés 

d’internacionalització d’everis. 

El passat 26 de juny es va celebrar una 

nova Trobada After Work que va 

comptar amb la presència dels diputats 

de CiU Titón Laïlla (UCD) i Antoni 

Fernàndez Teixidó (CDC). Els convidats 

van iniciar la trobada amb l’anàlisi de la 

situació actual destacant que “Espanya 

és un país intervingut i que el govern 

català té un marge de maniobra relatiu ja 

que només pot decidir sobre les 

polítiques d’àmbit micro”. 

Titón Laïlla, va centrar bona part de les 

seves intervencions en l’àmbit 

sociosanitari afirmant que és necessari 

obrir noves vies de finançament que 

permetin mantenir el model sanitari 

català i defensant les mesures 

implantades pel govern de la Generalitat, 

encara que va apuntar “que són mesures 

que s’haurien d’haver implantat 

paulatinament al llarg dels últims quatre 

anys”. 

Antoni Fernàndez Teixidó ens ha permès 

endinsar-nos en la teoria liberal, basada 

en l’individualisme metodològic, la 

propietat, la llibertat i l’estat mínim. 

Segons Fernàndez Teixidó “és preferible 

que un euro recaptat en impostos quedi 

en mans de l’individu perquè aquest el      

.     

    

gastarà de millor manera que l’estat. Tan 

sols així es pot crear el verdader 

benestar que és l’existència d’una 

societat del benestar i no d’un estat 

benefactor”. També es va mostrar crític 

amb el grau d’avanç de les mesures 

preses pel govern de la Generalitat 

afirmant que “el balanç de les 

polítiques reformistes del govern de 

CiU és baix”. 

Durant la Trobada, i arrel de les 

qüestions plantejades per l’equip de 

Business Sector Públic, es varen adreçar 

altres temes com les relacions entre 

Convergència Democràtica i Unió, 

l’independentisme dins de CiU, la relació 

entre el govern català i el govern 

espanyol, el futur de les aliances 

parlamentàries o l’impacte del moviment 

15M en la política espanyola i catalana.  

Finalment Fernàndez Teixidó va definir la 

política com l’eina que “ha de ser capaç 

de donar esperança, confiança i 

il·lusió” per superar aquests moments 

de dificultats econòmiques i socials.  

Ambdues parts van coincidir en apuntar 

que la trobada era molt enriquidora i es 

van emplaçar a repetir l'experiència.  

Trobades After Work 
JUNY 2012, BUS SP 

Titón Laïlla 

és militant d’Unió i 

diputada de CiU al 

Parlament des de 

2006. Diplomada 

en Infermeria i 
llicenciada en 
Psicopedagogia, ha              

exercit d’infermera psiquiàtrica i és 

professora adscrita a l’Escola 

Universitària d’Infermeria de Sant 

Joan de Déu - UB.  

Enquesta: 

• Un llibre... 

Entre el sabre i la bomba. 

Memòries d’un país i d’un 

partit, UDC. Francesc Canosa 

• Dretes o esquerres 

Centre 

• Catalunya o Espanya 

Catalunya 

• Socialdemocràcia, 

liberalisme... 

Democràcia cristiana 

• Un polític que admiris... 

Belén Pajáres 

• Un somni... 

“Una Catalunya lliure” 

Antoni Fernàndez 

Teixidó 

és llicenciat en ADE, 

militant de CDC, 

membre de 

Llibergència i, 

actualment diputat de 

CiU al Parlament. 

Durant els anys 2002 

i 2003 va ser Conseller de Treball, 

Indústria, Comerç i Turisme.  

Enquesta: 

• Un llibre... 
L’acció humana. L von Mises 

La societat oberta i els seus 

enemics. Karl Popper 

• Dretes o esquerres 

Centre 

• Catalunya o Espanya 

Catalunya 

• Socialdemocràcia, 

liberalisme... 

Liberalisme 

• Un polític que admiris... 

“ A tots els partits hi ha 

persones esplèndides que 

m’encantaria tenir al meu 

costat, sempre que canviessin 

d’idees” 

• Un somni... 

“Una societat lliure” Propera TAW: Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partit Popular català 

TITÓN LAÏLLA I ANTONI FERNÀNDEZ TEIXIDÓ, DIPUTATS DE CIU AL PARLAMENT 

DE CATALUNYA, PARTICIPEN EN LA VUITENA TROBADA AFTER WORK (TAW) DE 

L’EQUIP DE BUSINESS SECTOR PÚBLIC BARCELONA.  


