
 
NOTA DE PREMSA 
 
 

S.M. El Rei Presideix el XX Aniversari de SECOT  
 
L’associació de voluntariat empresarial, única a nivell estatal  
amb més  de 1.100 socis, celebra el seu  XX Aniversari  

 
• SECOT ofereix la seva col·laboració, basada en la seva experiència 

empresarial per crear i mantenir llocs de treball.  
• Més de 10.000 emprenedors han estat assessorats per SECOT en els 

seus 20 anys de vida. 
 
 Madrid, 10 de juni de 2009.- Sa Majestat El Rei, President d’Honor del Consell 
Protector de SECOT, “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”, va presidir 
l’Acte Commemoratiu del seu Vigèsim Aniversari a Madrid, patrocinat per la Fundació 
Repsol i la Fundació Rafael del Pino. 
   
A l’acte, que va tenir lloc al “Auditorio de la Fundación Rafael del Pino”, va assistir  la 
ministra de Vivienda, Beatriz Corredor Sierra, així com primers executius de les 
empreses que formen el Consell Protector de SECOT, representants de nombroses 
entitats i institucions públiques i privades i els socis de SECOT. Tots ells han compartit 
la dedicació i l’entusiasme amb els que l’associació ve desenvolupant la seva tasca 
social i econòmica. 
 
En un context econòmic como l’actual, SECOT,  segueix  aportant l’experiència  amb  
els seus més de 1.100 socis a gran número d’emprenedors i organitzacions. 
 

Desenvolupament  de l’acte 
 
La jornada commemorativa va començar amb les  paraules del president d’Honor de 
SECOT, José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi,  qui va apuntar que: “Fa  vint anys vam 
avarar SECOT, un petit veler que avui  és un sòlit transatlàntic.” 
 
A continuació, intervingueren  dos destacats Sèniors de SECOT, Antoni Calatayud 
Correcher de Barcelona  i  José Mª Llorente de Madrid. Aquests  Sèniors van aportar 
una visió humanista de l’activitat del voluntariat empresarial que realitzen els  
professionals jubilats i prejubilats a SECOT. Seguidament, representants d’emprenedors 
assessorats per SECOT van explicar la seva experiència i la repercussió en el bon 
funcionament dels  seus projectes empresarials.  

 
Virgilio Oñate, president de SECOT, intervingué explicant el valor aportat pels 
Sèniors a la societat i els reptes per al futur de SECOT, senyalant:   “SECOT tindrà que 
construir el seu futur, per el que desitjo assoleixi  una participació significativa en el 
conjunt dels Sèniors, col·lectiu composat, avui, per més de 13 milions d’espanyols que 
hem superat la barrera dels 50 anys”. 
 
Seguidament, la Vicepresidenta de SECOT, Mónica de Oriol, va fer menció als tres 
Sèniors als que SECOT ha concedit la Menció d’Honor per la seva molt generosa 
aportació en aquests vint anys: Jaime Bähr de Barcelona Eduardo Monteiro de 



Santander i Joaquín Martí de Valencia. Posteriorment, es va procedir al lliurament dels 
“Premios SECOT a la Excelencia”, en la seva primera edició, patrocinats per la 
Fundación Repsol en les seves tres categories:  
 

I.- “Premio al Proyecto de Asesoría más Reseñable”, a Jaume Banús de 
Barcelona  per l’assessoria a la Fundació La Granja, amb un projecte d’inserció 
de discapacitats i  a Rafael Villaverde per l’assessoria en la realització d’una 
xarxa digital amb el recolzament de Fundetec.  
II.- “Premio Reconocimiento al Senior” a José Manuel Camblor per la seva 
tasca en la Delegació de SECOT Asturies. 
III.- “Premio a la Delegación Relevante” a la Delegació de SECOT Valencia. 

 
Per a finalitzar, Sa Majestat El Rei va pronunciar les paraules de clausura, destacant  
que “SECOT ha actuat com a motor dinàmic per a la creació de llocs de treball i per a  
conservar-los” i va encoratjar  a “continuar aquest tasca que beneficia a Espanya i a la 
nostra sencera Societat”. 
 
Amb aquest acte, SECOT commemora dues dècades de treball, entusiasme i  dedicació 
a una iniciativa que va ser fundada amb l’objectiu de que veterans professionals, amb un 
excel·lent bagatge acumulat al llarg de tota una trajectòria empresarial, puguin 
transmetre de forma altruista, la seva experiència a la societat oferint assessorament 
tècnic-professional a emprenedors, institucions i empreses.  
 

Sobre SECOT 
 
SECOT es una associació sense afany de lucre i  declarada d’Utilitat Pública 
encaminada al foment de la iniciativa empresarial i la creació de llocs de treball. Es 
constitueix, en l’any 1989, gracies a la iniciativa del “Círculo d’Empresarios” i el 
recolzament del “Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de 
España” i “Acción Social Empresarial”.  
 
En aquests 20 anys d’activitat, s’ha consolidat como l’única organització de 
Voluntariat d’Assessorament Empresarial amb presencia a tot l’Estat, comptant 
amb més de 1.100 socis i 41 delegacions i oficines en tota Espanya. És membre de la 
Confederació Europea de Sèniors (CESES) i auditada per “Fundación Lealtad”, ha 
obtingut  3 certificats de qualitat: AENOR, IQNet i “Entidad Consultiva Especial del 
Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas”. Durant 
aquestes dues dècades, ha realitzat més de 13.000 projectes d’assessorament i ha rebut, 
de mans de Sa Majestat, La Reina, el “Premio del Instituto de Crédito Oficial (ICO)” a 
la institució d’assistència social amb més projectes de microcrédits realitzats. 


