EMPRESA I CONSCIÈNCIA
Oriol Amat
Rector i catedràtic d’economia financera i comptabilitat de la UPF

“

Biòloga i recercadora de formació, Núria Basi gaudia d’una
reeixida carrera en el món de la R+D+i als Estats Units
abans d’agafar les regnes del negoci familiar. Potser per
això, el paper de la Núria al capdavant del Consell Social
de la UPF sempre ha estat exemple de vocació de servei
a la societat; un lideratge que ha exercit amb generositat,
honestedat, discreció i una immensa capacitat de treball
que arrossega tots els qui la coneixem i hem tingut la sort
de col·laborar-hi.

”

Pau Relat
President del Consell d’Administració de Fira de Barcelona

“

Poques vegades, des de que soc president de la Fira, m’ha

costat tan poc dir que si a escriure una petita glossa sobre una
persona, i m’ha costat tant escriure-la!
I per què? Doncs perquè amb la Núria Basi corro el risc de no
ser objectiu en les meves apreciacions pel gran afecte personal
i admiració que li professo!
Intentaré doncs posar-me el barret institucional i parlar-vos
de la relació de la Núria amb la Fira, que crec que reflexa
perfectament la seva personalitat i també, com de merescut és
el reconeixement que li fa Respon.cat.
La Núria, com en la majoria d’aspectes de la seva vida, va ser
una pionera: va ser la primera dona en el Consell de la Fira, on
sempre va aportar la seva visió entusiasta, pragmàtica i positiva.
La combinació de la seva formació científica, la seva
experiència empresarial (on també va ser una pionera al
succeir el seu pare al front de l’empresa familiar) i la seva
vocació de servei als demés, van contribuir enormement al
progrés de la institució firal. Aquesta contribució li va valer el
reconeixement amb la Medalla d’Or de la Institució l’any 2019.

•	Membre del Patronat de la Fundació Privada Internacional de la Dona Emprenedora (Fidem), 2013-2021
•	Membre del Patronat de FemCAT, 2019-2021
•	Membre del Patronat i del Consell Rector de la Fundació Institut d’Educació
Contínua de la UPF des del 2019.
•	Membre del Consell Provincial de l’ACC (Catalunya contra el Càncer) de Barcelona des del 2014 i vicepresidenta des del 2018.
•	Vocal del Consell d’Administració de l’Institut Català d’Oncologia des del 2020.
•	Membre del Comitè Econòmic del CIDOB des del 2019.
•	Membre del Jurat del Premi Internacional Catalunya des del 2019.
•	Presidenta del Saló La ciutat dels Somnis de la Fira de Barcelona des del 2019 i
membre del Consell d´Administració de la Fira de Barcelona, 2004-2018
•	Guardonada amb el premi a la Rellevància de la dona en l’Empresa Familiar,
per la Fundació Privada Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM), 2004.
•	
Guardonada amb el premi IWEC (International Women Entrepreneurial
Challenge), 2008.
•	Guardonada amb el premi We Leadership, a la trajectòria professional, de
Women Evolution BCN, 2019.
•	Guardonada amb la Medalla al Mèrit de la Fira de Barcelona, en la categoria
d’or, de la Fira Internacional de Barcelona, 2019.

Un cop esgotat el mandat al Consell i per tal de no perdre
el potencial de la Núria, li vam demanar que acceptés la
presidència d’un dels salons de la nostra institució més estimats
per la gent: la Ciutat dels Somnis (abans Saló de la Infància).
Com sempre que li demanes que s’impliqui en una iniciativa
al servei de la ciutat, del país o dels que més ho necessiten, la
Núria mai té un no. I tampoc el va tenir en aquest cas.

És gràcies al compromís, sempre altruista i al servei dels
demés, de persones com la Núria, que la ciutat i el país han
progressat i seguiran progressant!

”

Accés als Premis Respon.cat, els premis de la Responsabilitat
Social de Catalunya

Vocal de l’Associació Espanyola Contra el Càncer i expatrona
de Fidem
Núria, va ser en un lavabo, després del viatge a Níger, quan em
vas preguntar: em podries ajudar amb l’absentisme? Així vaig
entrar a la teva vida i ens vàrem fer amigues.
A partir d’aquí, la primera innovant, sempre. No hi ha lloc que
mereixi la pena on ella no hi sigui.

info@respon.cat

@respon_cat

/respon-cat

@respon_cat

Amb el suport de:

Juntes en moltes guerres, he après molt d’ella. Per a mi ha estat
un referent.
Compromesa, natural, altruista, brillant, sense pels a la llengua,
divertida i generosa.
Gràcies.

”

Núria Basi sempre ha cregut en el potencial de les dones
i ha lluitat per trencar el sostre de vidre desplegant amb
força la racionalització de l’horari laboral, el debat per
les polítiques d’igualtat de gènere, l’accés a l’educació,
la participació en la recerca i en les institucions així
com la participació en el òrgans de poder polític i les
organitzacions empresarials.
Aquests són alguns dels motius pels quals la Núria
ha estat un mirall on reflectir-me i una companya
admirada amb qui he tingut el plaer de compartir
històries entranyables viscudes juntes des de molt joves,
que posen de manifest la seva determinació i coratge a
l’hora de defensar allò en què creu.
Als 15 anys sèiem a la primera fila de classe, a l’Institut
Montserrat. Juntes vam viatjar a París quan la tradició
de l’Institut era portar-nos a Roma. Era l’any 1969 i
volíem anar a veure les conseqüències del Maig del 68.
No va ser fàcil, però vam aconseguir-ho!
Vam conèixer París, sobretot les llibreries de la Sorbona.
La curiositat i el sentit crític van fer que volguéssim
arribar a casa amb al màxim de llibres prohibits
possibles. El Llibre Roig, Les Finances del Vaticà, Boris
Vian, entre altres, van ser alguns dels llibres que ens
van ajudar a comprendre millor l’univers que hi havia
més enllà de la repressió en què vivíem. La Núria tot ho
qüestionava i necessitava saber i més saber.

En la seva trajectòria podem veure totes les organitzacions
i entitats socials amb les quals s’ha implicat, aportant tot
el seu talent a cada lloc on ha tingut l’oportunitat. El seu
compromís, entusiasme, empenta i determinació per
defensar els valors en què creu han estat un model que
m’ha fet seguir, o intentar seguir, el seu exemple.

Mercè Espinosa

“

L’empoderament femení en tots els àmbits socials és
un dels elements clau en la transformació de la societat
catalana d’aquest inici del s. XXI, especialment en el
món de l‘empresa, de les professionals i de l’activitat
econòmica en general.

Ens vam perdre de vista i vam trigar molts anys a
retrobar-nos. FIDEM ens va unir de nou compartint
patronat i moltes il·lusions. El recorregut que vam fer
plegades en aquesta etapa em va fer aprendre d’ella una
important lliçó: “no diguis mai un no, hem de posar
dones a qualsevol organització”. Ella feia temps que ho
feia amb un lema implacable: “no et queixis, actua”

Es per tot això que un reconeixement com el que se li fa des de
Respon.cat, a banda de ser ben merescut, té un especial valor!

Enhorabona!

Núria Basi és una activista en la seva lluita per consolidar el
paper de la dona al món empresarial i una gran defensora
dels valors familiars que s’ha traduït en la implicació en
un gran nombre d’organitzacions i iniciatives socials.

Amb la col·laboració de:

/Responcat

info@respon.cat

Que la Núria rebi aquest reconeixement de Respon.
cat és un orgull per a totes les que la coneixem, però
sobretot per a totes les dones que ella tan dignament ha
representat arreu del país.

Núria Basi
Premi respon.cat 2021

en reconeixement especial a la seva trajectòria
pel compromís en la Responsabilitat Social a Catalunya

Núria Basi, una persona sempre compromesa amb la
dona, amb tota mena de causes socials i amb el país.
Et volem agrair des de Respon.cat una i mil vegades
tota la feina feta, com vas anar obrint camí entrant a
organitzacions on eres l’única dona i on a poc a poc
transformaves l’organització.
Una immensa abraçada
Joana Amat, presidenta de FIDEM

r e s pon. c at

Iniciativa empresarial per al desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya

NÚRIA BASI MORÉ

EN RECONEIXEMENT A NÚRIA BASI
Des de Respon.cat ens sentim molt orgullosos i orgulloses
de poder reconèixer cada any la tasca de persones que de
manera desinteressada contribueixen a fer un món millor
ajudant, participant activament i donant suport a iniciatives que aporten valor afegit a la societat.

Notes biogràfiques
•	Llicenciada amb grau en Ciències Biològiques. Universitat de Barcelona. 1976.
20 anys de dedicació a R+D en el sector farmacèutic.
•	
Farmacologia experimental i gestió de centres de recerca ITA; IPHAR,
CIDASAL i MRI (Midwest Research Institute), 1977-1998.
•	Presidenta de BASI-GROUP, empresa que agrupa ARMAND BASI SL, que
gestiona les llicències tèxtil, calçat, fragàncies, rellotges, òptica, roba de la llar
i fundes de mòbil de les marques ARMAND BASI i BY BASI i JATROBCN,
S.L. empresa distribuïdora de les marques NAUTICA, NAUTICA COMPETITION, COLE HAAN i NONAME. Subdirectora general, 1998-2005, i presidenta,
2005-2018 i presidenta no executiva de LACOSTE IBERICA SAU 2018-2019.
•	Membre del Consell d’Administració de la Cambra de Comerç Francesa de
Barcelona, 2017 i membre de la Junta Directiva des del 2021.
•	Membre de la Junta Directiva de Netmentora Catalunya by Réseau Entreprendre des del 2017 i vicepresidenta des del 2019.
•	Membre de la Junta Directiva de Foment del Treball, 2002-2010.
•	Vicepresidenta de la Junta Directiva de l’Agrupació Espanyola del Gènere de
Punt, 2003-2018.
•	Presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, 2008-2019

“

•	Vocal de la Junta del Cercle d’Economia, 2016-2019
•	Membre del Consell Assessor de la Fundació Factor Humà, 2014-2021
•	Vocal consultiu del Ple de Cambra de Comerç de Barcelona des del 2020.
•	Presidenta de Grup Set, 2015-2019.
•	Membre del Patronat i del Comitè Executiu d’Intexter des del 2014.
•	Membre del Patronat de la Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona
des del 2001.
•	Membre del Patronat del Institut Guttmann, 2013, i secretària del Patronat des
del 2021.
•	Membre del Patronat de la Fundació Pasqual Maragall des del 2017.
•	Membre del Patronat de la Fundació Pere Tarrés, 2014, i vicepresidenta des del
2019.
•	Membre del Patronat de la Fundació Acollida i Esperança des del 2017.

Quan llegeixes tots els projectes dels quals ha format part
i la seva trajectòria empresarial, no pots fer res més que
admirar la capacitat, la generositat i la visió de la Núria,
però, quan la coneixes t’impacta igual o més la seva senzilla, discreció, bondat, sensibilitat i humilitat. Mai es dona
cap importància, i intenta com sigui passar el més desapercebuda possible, i si considera que algú altre pot aportar
més que ella en qualsevol de les institucions de les quals
forma part, prefereix deixar pas. La Núria és un referent
en tots els aspectes, com empresària i com a persona.

Mercè Mullor
Presidenta de Respon.cat i consellera delegada de
Mullor SA

Que fàcil i alhora que complex és parlar de la Núria!
Fer-ho és un tot un exercici calidoscòpic: la Núria empresària
d’èxit, la compromesa en nombroses causes socials, a la
Universitat, en temes de salut i culturals..., i en tots ells hi trobem
uns trets comuns: la generositat, la cerca del bé comú, el sentit
comú, la capacitat de gestionar conflictes, d’asserenar i per sobre
de tot, la discreció, el seu nul afany de protagonisme, la seva
dedicació, el seu compromís, el fer fàcil tot allò que sovint és tan
difícil!

“

Una de les principals característiques de la Núria és la seva
capacitat d’enviar missatges molt clars i potents, també del
món de les dones que no ve sinó que ja ha arribat i que ella
representa al capdavant, sobretot des de l’exemple del fer.
Compromesa com poques empresàries he conegut. La Núria
forma part d’aquesta NOVA MIRADA sense la qual no
podrem res perquè la seva aportació és fonamental. Perquè
construir una societat millor només es pot fer des de la
sensibilitat i el bon fer que la Núria ens demostra dia rere dia
i en cadascun dels seus múltiples fronts de lluita, de lluites
compartides.

”

Fa molts anys que ets el meu referent! Gràcies per tot,
Núria!

”

Isabel M. Segura Roda

Montse Vendrell

Presidenta executiva Fundació Grup Set

Presidenta del Consell Social de la UPF i sòcia d’ALTA LIFE
Sciences

“

Aquesta empenta, juntament amb una gran generositat,
el sentit de l’ètica i una ferotge honestedat l’han portada a
formar part de diferents institucions, totes elles amb un
objectiu comú: aportar una millora per a les persones i la
societat en general. I així ha estat des de la presidència del
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, de la presidència del Grup Set, de la Fundació Institut Guttman,
del Patronat de la Fundació Pasqual Maragall, del Patronat de Fidem, del Patronat de Pere Tarrés, de la Fundació
Acollida i Esperança de Badalona, d’ACEDE, de Foment
del Treball, de la Fira de Barcelona, i des de FemCat, tant
formant part del Patronat com participant activament en
el programa Escola Empresa.
Moltes vegades ha comentat que la seva experiència als
Estat Units, on va veure com empresaris, executius, treballadors, dediquessin hores del seu temps lliure a tasques
socials, sense remuneració de cap tipus, la va reafirmar
en la seva vocació natural a compartir coneixements i ajudar els altres.

President d’ARANOW Machinery Group

Presidenta d’Amat Immobiliaris

Donar aquest premi a la Núria Basi és una sensació de
feina ben feta, de reconèixer una trajectòria exemplar a
una persona extraordinària, tenaç i generosa en causes
lloables com el suport a la igualtat de les dones, a les persones més vulnerables, a iniciatives de promoció de la salut i
la investigació, i en general a la millora de la societat.
Biòloga de formació i amb 20 anys d’experiència en el sector de la investigació, la importància del mètode, el rigor i
la base contrastada de les conclusions han estat una constant en la seva manera de treballar. Aquesta manera de
fer racional i rigorosa juntament amb el rebuig de les coses
que no tenen sentit, l’han portada a ser punta de llança
en canvis socials, així com en tot el que fa referència a la
posició i paper de la dona dins la societat. La seva lluita
per la igualtat real de la dona en el món empresarial va
començar fa molts anys, quan la majoria de dones es veien
empeses a deixar de costat el seu projecte professional per
dedicar-se a la família.

Jordi Cuixart

Imma Amat

El camí que he fet i seguim fent amb la Núria Basi dintre la
Fundació Grup Set ha estat un camí emocionant, profitós
i demostra que una empresària pot enfocar les seves
responsabilitats tenint sempre en compte el compromís amb
la societat.

“

Una dona amb claríssimes opinions i creences i, al seu torn,
capaç d’escoltar i obrir la ment a suggeriments o idees noves.
Una persona que empatitza amb aquelles situacions que son
injustes per a determinats col·lectius i s’arremanga per fer-hi
front.

Ha estat un plaer seguir les teves passes com a presidenta
del Consell Social de l’UPF. Et desitjo salut, sort i temps per
gaudir d’amics i família. Una abraçada, Montse.

Una persona implicada de manera generosa amb entitats
de diferents tipus (universitats, econòmiques, socials,
sanitàries...) on les seves opinions i la seva manera de fer són
passes per tenir una societat mes justa en tots els sentits.
I sobre tot una persona generosa i bona amiga.

Núria, les nostres trajectòries s’han entrecreuat sense l’ocasió
de poder conèixer-te millor. Tot i així, la feina feta parla per
tu: la tasca al capdavant de la teva empresa però també a la
Universitat, a la fundació Pasqual Maragall i tantes altres
causes. Sempre intentant contribuir, a fer les coses més fàcils,
a posar el projecte per davant d’un mateix. En aquest país
nostre, no és fàcil trobar unanimitat d’opinions al voltant
d’algú, però el teu cas és una excepció. De ben segur avui es
posarà de manifest.

”

”

Elena Massot

Cristian Rovira

Consellera delegada de Vertix

Vicepresident del Grupo Sifu

“

La Núria és una persona entranyable en el sentit més ampli
de la paraula, amb un gran compromís social com demostra
el suport que dona a una gran quantitat d’iniciatives i la
seva implicació en aquestes, en àmbits molt diferents. Gran
defensora del talent femení, va presidir el Grup Set el darrer
mandat. Així mateix, està totalment compromesa amb el
món de l’empresa, amb el món de la cultura, amb el món de
la universitat i la recerca, amb donar suport a l’emprenedoria
a través del mentoratge, i amb les causes socials… i mai té un
“no” per a ningú i encara és capaç de donar suport a propostes
noves que se li proposen. A més a més de liderar la seva
empresa! I el més destacable és que tot això ho fa amb el seu
caràcter proper, afable, carinyós, positiu i inclusiu, que fa que
sigui extraordinàriament fàcil estar al seu costat. Sense cap
mena de dubte es mereix aquest premi.

”

“

Hi ha persones que allà per on passen deixen empremta, sempre
milloren el lloc on són, sempre aporten i sempre estan disposades
a ajudar. La Núria és una d’aquestes persones. Fa molt temps
que coincidim dins la societat civil a Catalunya a moltes
associacions i fundacions. Destacaria de la Núria que, sense
cap afany de protagonisme, és una lluitadora incansable per
una societat millor, sempre amb un sí per a qualsevol iniciativa
que ajudi a fomentar els valors de l’empresa familiar, la igualtat
de gènere, l’emprenedoria, els valors socials, sempre amb un
esperit de servir al país i a la societat.
La Núria és un referent per a mi i ho ha de ser per a la societat
catalana, necessitem fer valdre les persones que sense voler el
protagonisme que es mereixen es deixen la vida per ajudar,
amb l’única finalitat d’una satisfacció personal d’ajudar a fer
una societat més justa i igualitària per a tots.
Gràcies, Núria, per haver ensenyat i per continuar mostrant
el camí que altres encara hem de fer, un plaer poder-te
acompanyar en part d’aquest camí.
Una abraçada molt i molt forta.

”

