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President i vicepresident de la Fundació ICG

"La Fundació ICG té clar el
producte i cap on volem allar"

Ha nascut la Fundació

ICG Software, una enti-
tat per impulsar, gesti'

onar i promoure actua'
cions de responsabilitat
social vinculades a la

Formació Superior Per a

l'Hostaleria i el Turisme,

la Cooperació i la lnte-
gracio Social, i la Ciència

i el Coneixement. Par'

lem amb Antoni Siurana

iAndreu Pi, els dos caPs

visibles de la nova enti'
tat, eldia de la presentació de la Fundació.

ton sorgeix lø ídea de lø Fundació.

Andreu Pi: Aquesta idea ja fa dies que es plante-

java i que volia caminar sola, però va ser lAntoni

Siurana qui liva donar una mica d'aire perquè ell

va veure que calia emparar aquest projecte dins

d'una fundació. Vaig posar, però, la condició que

ell en fos el president'

Llavors,la îdeit és dels dos?

Antoni Siurono: No, no, la idea és seva, já fa anys

que treballa en aquesta dimensió social respec-

te a la FP. Són els tres pilars. Per tan! hi havia el

material, però com a empresa és més complicat

engegar aquesta promoció social' Ara, l'empresa

dóna suport a la Fundació, no sols propiciant-la,

sinó aportant-li tot aquest bagatge de formació

que pottenir. -

Parlaveu de tres P;ilars...
Andreu Pi: SL hi ha el de la formació per a tot
el sector de l'FB i aqui cedim tota la tecnologia,

tant la part pedagòlica com la part pràctica, que

és el software, i els hi cedim de manera gratuì'ta,

però no ho podem fer a través de l'empresa"'

Pe¡ øixò han creat lo Fundació.

Andreu Pi: Exacte, i la dotem de tot aquesta part

perquè la pugui gestionar. I tinc la gran sort i or-

gull de poder dir que lAntoni Siurana és el'presi-

dent que, a més, li donarà un prestigi.

El segon pilar?
Andreu Pi: És el social' Hi ha moltes persones en

situació marginal i els hi cedim tota la tecnologia

perquè els ajudi en la seva inclusió.

I el tercer?

Antoni Sîurona: És el

museístic, amb el Mu-

seu del Càlcul i la lnfor-
màtica, que serà únic al

món. Hem ariencat el

compromís de les insti-

tucions a la presentació,

iaixò és molt important.
Lo Fundació s'ubica en

una de les prímeres

seus {lCG Softwore,
Andreu Pí: Sí,'aquí ens

vàrem instal'lar el 2002

i les instal'lacions les va

inaugurar, precisament, lAntoni Siurana com a

alcalde de Lleida. Ara estaven sense utilitat'.

Antoni Siurono:...i ara les instal'lacions serviran

també per fer trobades, reunions...

Quin és lbbjecfiu?
Andreu Pi: Pretenem, a través de la FB arribar a

acords perquè puguin adaptar aquesta tecnolo-

gia iformar els centres de FP de grau superior'

Han arríbat a acords?

Andreu Pi:Sf amb la Generalitat, que ha homo-

logat el nostre producte, i ara tenim 5.000 estu-

diants de FP superior d'Hosteleria que estan fior-

mant-se amb el nostie model, i això ho volem

transportar a d'altres comun¡tats' Estem ja en

contactes avançats amb Euskadi i llles Balears.

Antoni Siurano: Volem i¡nplementar aquesta ei-

na arreu on puguem perquè estem davant d'una

eina pedagògica de primer ordre. Hem d'elevar

el nivell de professionalitat per estimular l'auto-

estima de la gent que fa FP.

Tenen més convenís?

AndreuPi:Sf amb Moçambic, Angola, Cap Verd,

Potugal, Uruguai, Perú, Xile, Venççuela... on es-

tan formant els seus alumnes am.b els nostres

productes, i no deixem de ser amlaixadors de

Lleida perquè exportem el nostre model arreu'

A Lteidø,lotten més fundacÍons dhquest tipus?

Antoni S¡urano: La societat, quan p(ogressa, crea

aquestes entitats. A Estats units n'hi ha moltes,

aquí són incipients, costa perquè és una aposta

econòmica important' Poc a poc n'hi haurà més'

Andreu Pi: Per crear una fundació, cal uns objec-

tius molt clars: el producte icap a on volem anar'

I és el que liderarem itreballarem.


