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Molt bona tarda a tothom, ... senyores i senyors, amics i amigues. 

 

En primer lloc voldria agrair a l’organitzador, la Cambra de Barcelona, i 

als patrocinadors, l’oportunitat que em donen per explicar com des del 

departament d’Empresa i Coneixement, -un departament al servei de 

l’activitat productiva, de la d’avui, però també de la de demà-, veiem la 

situació actual i sobretot, el futur que ens ve, un futur que estarà ple de 

canvis, perquè si d’alguna cosa n’estem cada dia més convençuts és que 

no ens trobem en una època de canvis, sinó en un canvi d’època, dels de 

debò. I haurem de conviure amb aquest canvi. 

 

Avui ens acompanyen persones de procedències diferents, de diversos 

sectors, representants d’empreses i institucions de dimensions diferents i 

d’interessos també ben diferents i malgrat aquestes diverses 

procedències hi ha un consens generalitzat respecte que el model de 

creixement econòmic futur serà diferent al que hi va haver la darrera fase 

expansiva. I és per aquesta raó que és lícit que ens preguntem si tenim 

un país, entès com la suma de la seva societat, de les institucions –

públiques i privades- i de l’activitat productiva, preparat per aquest canvi 

d’època, preparat per al futur.  

 

Deixeu-me, en primer lloc, que posi de relleu d’on partim. El 2016 ha 

estat un bon any per a l’economia catalana. Estem en plena reactivació 

de la nostra economia, estem sortint de la crisi, d’una crisi que ha estat 

molt dura, molt intensa i molt llarga. Però també és un fet que cada dia la 

reactivació es nota més. Ho nota l’activitat productiva i ho nota la 

societat. Se’n podrà discutir la intensitat, o la velocitat, si més de pressa o 

més a poc a poc. De moment, però cal dir que totes les revisions que van 
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fent les principals institucions per al 2017 (inclosa la pròpia Cambra) són 

a l’alça i no a la baixa, com semblen constatar els resultats corresponents 

als dos primers mesos d’aquest any. 

 

L’any 2016, el PIB català va créixer un 3,5%, el millor resultat dels 

darrers 9 anys, una taxa superior no només a la de l’Estat sinó a la de la 

zona euro i de les primeres economies europees. I si ho comptem en 

trimestres, ja són 13 els que creixem de manera consecutiva. 

 

Però si analitzem l’evolució sectorial d’aquest creixement veiem com la 

indústria ha crescut un 5,2%, liderant el creixement econòmic del país i 

sent el més elevat dels darrers 8 anys. 

 

Però afortunadament no es tracta només de les dades de creixement 

global, si ens fixem en una variable tan clau com ho són les exportacions, 

l’any 2016 es va tancar amb un volum exportador rècord, per sisè any 

consecutiu. Hem exportat per valor de 65.100M€, un 2% més que l’any 

anterior. I, el més important, s’ha fet en un context d’alentiment del 

comerç internacional. 

 

Avui hi ha 50.000 empreses catalanes que al 2016 han exportat. 

D’aquestes 17.000 ho fan de manera regular. Queda clar que una de les 

nostres prioritats ha de ser procurar reduir aquesta diferència. 

 

La mateixa valoració positiva la podem fer si parlem de creació i de 

dissolució d’empreses i de les dades més importants: les que reflecteixen 

l’evolució del mercat de treball, que també són positives i estan alineades 

amb el major dinamisme econòmic, de fet són les millors des de 2008. 
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A Catalunya a l’acabar l’any 2016 hi ha 100.000 persones de més 

ocupades i 110.000 aturades de menys. Amb la taxa d’atur del 14,8%, 

estem 10 punts per sota del màxim històric d’aquesta crisi i 4 punts per 

sota de la mitjana espanyola. 

 

Per tant: 

• Catalunya està creixent més que el seu entorn. 

• Les previsions, malgrat les incerteses que hi ha (Brexit, els Estats 

Units de Trump,...) són positives. 

• La recuperació és de base àmplia, afecta a tots els sectors. 

• El sector exterior ha estat clau en aquesta recuperació. 

• La indústria, també. 

 

Partim d’una base que és sòlida, ja que sense ella no seria possible 

créixer com ho estem fent, ni continuar atraient inversió estrangera, un 

dels principals indicadors que tenim una economia competitiva. Aquesta 

base té els fonaments en una economia oberta i diversificada on la 

indústria actua com a motor de creixement i arrossegament d’altres 

sectors, amb bones capacitats logístiques i amb un entorn que afavoreix 

la generació de coneixement a través de la recerca. 

 

Però no és menys cert que també tenim certes debilitats estructurals i 

certament aquesta visió positiva no pot amagar que encara hi ha parts de 

la nostra societat que no noten els beneficis d’aquesta recuperació. 

 

Una simple comparació: a l’any 2007 la taxa d’atur era del 6,5% i hem, 

haurem, de crear encara més de 200.000 llocs de treball per tornar a 

tenir el mateix nombre d’aturats que teníem llavors. Com ho fem? Com 

gestionarem la seva requalificació? 
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A aquesta dada hi hem d’afegir que els salaris s’han ajustat, que 

participen menys en la distribució de la renda, i que l’ocupació generada 

no sempre és de qualitat. I això ho hem de revertir, perquè suposo que 

coincidirem que no es tracta només de recuperar els nivells d’ocupació, 

sinó que el que es tracta és de millorar-ne la seva qualitat, tant pel que fa 

al contracte, com al sou, com també a les condicions de treball. En 

aquest sentit una de les primeres coses a fer és que hem de treballar tots 

per augmentar l’import del salari mínim, fins a l’objectiu dels 1.000€ al 

mes.  

 

Per tant els deures a curt termini són aquests: consolidar la recuperació i 

fer-la extensiva cada vegada a un major nombre de conciutadans. 

 

Però a aquesta exigència, de manera paral·lela se n’hi afegeix una altra, 

rellevant i a llarg termini: com ho hem de fer, per a què en aquest canvi 

d’època siguem protagonistes i no només observadors? 

 

Vulguem o no, estem en un canvi d’època i ens tocarà jugar-hi un paper 

actiu, no és un d’aquells canvis que passen cada 5 anys, no. És un canvi 

dels que es donen cada moltes dècades. Alguns pensaran que som 

afortunats pels canvis que podem veure, d’altres pensaran just a 

l’inrevés. Però vulguem o no, ens afectaran encara que ara ens sembli 

que encara no hi hem arribat, que no ens afectaran i que tardaran. La 

veritat és que hi som. 

 

Molts de vostès pensaran, de canvi?, si el canvi en el món productiu és 

continu. Cert. Canvien les condicions, canvia l’entorn, canvien els 

productes, canvia la competència i canvien els mercats. 
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El que passa ara, és que el canvi que tenim a sobre, és un canvi global i 

és molt ràpid de la mà de la digitalització. 

 

És un futur amb transformacions i seran substancials, d’algunes només 

en podem intuir l’abast. 

 

Però quins són aquests reptes als que hem de fer front? 

 

En primer lloc, estem vivint un canvi social i demogràfic: 

 

• El demogràfic. I no per conegut és menys rellevant, l’envelliment de 

les nostres societats, que produeix canvis substancials. Vull citar 

alguna de les conclusions de l’estudi de projeccions demogràfiques 

2013-2051 d’Idescat: 

 

o A mig termini, cada any sortirà del mercat de treball un 20% més 

de població en edat activa de la que hi entrarà. 

Això comportarà, per exemple, que haurem d’incentivar les 

polítiques d’aprenentatge continuat perquè no podrem prescindir 

de les persones més experimentades. I també caldrà estar atents 

al futur de les pensions. Aquest serà un debat inajornable. Per 

contra, també hi haurà noves oportunitats d’ocupació vinculades a 

l’economia de plata. 

 

• Però també el social, fruit també del relleu generacional i de l’impacte 

de les noves tecnologies a la societat, afecta als patrons de consum, 

als temps dedicat al treball i a l’oci, i també a com es desenvolupen 

les carreres professionals, com ens relacionem, com viatgem,... i 

també canvia la percepció dels nostres drets i llibertats individuals i 

col·lectius. Aquest major accés a la informació i aquests canvis també 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Empresa 
i Coneixement      Dinar col·loqui Cambra 
Gabinet del Conseller       6/3/2017 
 

Pàgina 6 de 21 
 

transformen el poder de decisió i d’influència, cada vegada hi ha més 

empoderament en els individus o els consumidors i les demandes de 

transparència i traçabilitat de les decisions preses són més elevades i 

tenen més rellevància. I això passa a tots els nivells a la política, però 

també en els mercats i en els negocis. 

 

En segon lloc, la globalització de l’economia que comporta afrontar 
incerteses que no tenim capacitat de controlar, des de la pròpia 

construcció europea a la reacció dels Estats Units després de Trump. 

L’aparició de noves economies emergents o la pròpia por a la 

globalització per part de molts sectors de les nostres societats davant 

d’un procés desconegut. 

 

Són incerteses que no dominem, que s’han instal·lat amb força entre 

nosaltres i possiblement s’hi quedaran per molt temps. Amb efectes 

sobre l’economia, la política i la societat. 

 

Un exemple el trobem en la debilitat d’una Unió Europea incapaç 

d’articular mesures coordinades per sortir de la crisi però que ha exigit 

l’aplicació de mesures, com la reducció indiscriminada del dèficit que han 

perjudicat notablement la inversió i la recuperació econòmica i la cohesió 

de la nostra societat. 

 

Per contra és incapaç d’impulsar una política fiscal harmonitzada que 

eviti el que ara està succeint que és que moltes grans empreses 

multinacionals presents a Europa no tributen a Europa pels beneficis que 

hi generen. 
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En tercer lloc, un canvi en model productiu, que afecta a tots els 
sectors. 

La conjunció de les tecnologies de comunicació, d'Internet i les energies 

renovables al segle XXI donarà lloc a la 4a revolució industrial. Catalunya 

ha estat de les poques regions europees que ha estat present en les tres 

revolucions industrials anteriors i també vol tenir, ha de tenir, un paper en 

aquesta. 

 

Hi ha, però, una gran diferència amb les anteriors: la velocitat dels 

avenços actuals no tenen precedents històrics i aquests canvis anuncien 

transformacions en tots els sistemes de producció, gestió i governança. 

 

Tot just la setmana passada es va fer el Congrés Mundial dels Mòbils. 

 

Any rere any estem descobrint més possibilitats que ens pensàvem 

inimaginables: 

 

• Vaig conduir un cotxe des de la Fira que estava a 60 km de distància. 

• Tots els que passejàvem a la Fira, érem reconeguts i identificats per 

les càmeres. 

• Amb 20 segons podien fer una secció 3D de la meva cara. 

• La mostra del grafè permet que hi hagi ulls allà on la visió humana no 

hi arriba. 

• Podem arribar a operar persones que estiguin en altres llocs. 

Per citar alguns exemples. 

 

A la nostra generació ens toca encarar la revolució industrial de la 

indústria 4.0, la d’Internet de les coses, Smart Cities, big data, impressió 

3D, robòtica... de tot el que hi havia a Barcelona la setmana passada... 
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Això no és ciència ficció. Tot està passant avui i ara. I passarà tant si hi 

som com si no hi som, per tant val més ser-hi. O ens movem, com estan 

fent des de fa temps les economies més desenvolupades, o no hi serem. 

 

En quart lloc, el repte de lluitar contra el canvi climàtic que vol dir 

que hem de començar la transició energètica cap a un model més 

sostenible. 

 

Aquest canvi ja s’està produint als països del nostre entorn i també 

l’haurem de fer, vulguem o no. No tenim elecció. Com a país nosaltres ja 

hem començat a pensar en aquest futur més sostenible, de com fer-lo 

possible i viable tecnològicament i econòmicament. 

 

* * * * 

 

I davant d’aquests reptes, és lògic que ens preguntem si estem preparats 

per aquest futur. 

 

La resposta és que sí, que tenim una base que ens ho permet, però que 

haurem de fer les coses d’una manera diferent. Ho dic amb la convicció 

que tenim les condicions i la matèria primera per afrontar el futur, però 

amb la mateixa convicció, afirmo que no n’hi ha prou. 

 

No podem obviar tot el que comportaran aquests canvis i que cal 

afrontar-los amb una actitud reformista, sense apriorismes ni cotilles que 

ens impedeixin analitzar correctament les noves situacions a les que 

haurem de donar resposta, perquè l’entorn competitiu ens canviarà, i 

molt. 

 

Són nous temps en els que calen nous contextos i nous consens. 
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I en aquesta nova dinàmica, el paper fonamental del Govern és el 

d’acompanyar l’activitat productiva en aquest procés de canvi i donar-li 

eines per adaptar-se als canvis globals. 

 

Com ho fem? 

 

1r. Volent ser protagonistes d’aquest canvi. No és el mateix ser el que 

posa les normes que el que les segueix. Catalunya ha de formar part del 

primer grup, el que ens exigirà molta capacitat d’iniciativa i 
d’emprendre per impulsar nous projectes. 

 

No estic parlant només de crear nous projectes empresarials, que també, 

sinó fonamentalment com encararem aquests canvis que vindran. 

 

En primer lloc vull dir que hem de fer un canvi cultural. No tot vindrà de la 

iniciativa pública ni serà liderat per la iniciativa pública, al contrari. Serà 

molt important la iniciativa privada. Hem de potenciar, des del principi 

aquesta capacitat i els valors d’emprendre i de fer empresa. 

 

Per això hem de canviar la visió que té la societat de l’empresa i dels 

emprenedors, perquè la creació d’ocupació vindrà fonamentalment de la 

mà de les empreses, no de la de les administracions públiques. En 

primer lloc perquè no és la nostra responsabilitat directa i en segon lloc, 

perquè encara que volguéssim, els objectius de dèficit que ens imposen 

tant la Unió Europa com l’Estat són tan injustes, que no ho podríem fer. 

 

Aquest canvi cal complementar-lo amb un canvi de manera de fer de les 

pròpies administracions, fer estructures més flexibles que permetin que 
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les decisions empresarials puguin portar-se amb major velocitat i certesa 

a la pràctica.  

 

Per tant, canvi cultural, administratiu i també, suport per la via d’ un marc 

de finançament d’aquestes iniciatives, més flexible, més obert que el que 

hi ha en l’actualitat.  

 

2n. El proteccionisme no és la solució. Tancar fronteres ens allunya 

d’aquelles zones més capdavanteres. La nostra aposta ha de ser clara i 

rotunda per la Unió Europea, és la nostra millor aliança. 

 

Òbviament no ens agraden moltes coses què estan passant darrerament, 

com tampoc no ens acaba d’agradar que no s’avanci en allò que s’hauria 

d’avançar, una política econòmica harmonitzada i una unió política més 

democràtica. Però tot i així és la nostra millor opció.  

 

La pertanyença a la Unió Europea i a l’euro no està en debat. 

 

3r. Major capacitat de flexibilitat i d’adaptabilitat. 
Aquesta quarta revolució industrial planteja un canvi tecnològic creixent i 

ràpid, que ens obligarà a augmentar la capacitat d’adaptació dels 

treballadors. S’ha de fer. 

 

Tothom reconeix que tenim un sistema formatiu bo. L’ensenyament 

obligatori, la formació professional i la universitat. En aquest àmbit no hi 

ha problemes, però també ens diuen que a partir d’aquest nivell, sí. 

Doncs és aquí on hem d’incidir. En la formació continuada al llarg de la 

vida. L’hem de repensar, els seus objectius, el seu finançament i com es 

produeix aquesta formació. Perquè en aquest àmbit, no presentem un 

balanç molt positiu. No formar els treballadors per adaptar-se als canvis 
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continus que es produeixen, és una estratègia equivocada. Si ens diuen 

que el 60-80% dels que neixen ara treballaran en professions que avui no 

estan creades. Què hem de fer sinó? Caldrà potenciar la formació 

professional i adequar les institucions formatives a les necessitats de 

formació. Les empreses hauran de participar més en el disseny curricular 

i en la prospectiva. Formació més curta, més especialitzada i més 

homologable. 

 

4a. Potenciant les 3 I: Innovació, Internacionalització i Indústria. 

Aquests són els factors claus per garantir el futur. 

 

Els nous canvis apunten a una major descentralització, i a una major 

flexibilització. Això tindrà efectes sobre el sistema productiu. 

 

Quin paper ha de tenir la indústria? Si creiem, que ho fem, que ha de 

ser important, cal dissenyar una política activa que mantingui i ampliï la 

tradició industrial, la seva força exportadora com a motor de productivitat 

i la seva capacitat d’atracció d’inversió estrangera. 

 

En aquest sentit, avui hem tingut un excel·lent anunci d’AMAZON que ha 

escollit Barcelona per instal·lar el seu centre de suport i assessorament a 

PIMES al Sud d’Europa. Són 500 llocs de treball qualificat en 3 anys. 

Aquest és un bon resultat de la feina que ha de fer el Govern. 

 

Ja s’estan donant casos de repatriació de les fàbriques que es van 

deslocalitzar perquè abans eren intensives en mà d’obra i ara tornen als 

seus països d’origen. 
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Aquest no és un resultat del proteccionisme econòmic sinó resultat de 

l’economia del coneixement amb molt més necessitat de capital i d’una 

mà d’obra més qualificada. 

 

Aquesta relocalització de la indústria s’ha de veure com un procés 

d’oportunitat per no basar la competitivitat de l’economia catalana en 

baixos costos laborals sinó en la innovació i en millors retribucions que 

s’adeqüin al valor afegit que aporta el treballador. 

 

Però per a fer-ho ens cal estar presents en el món, a tots els mercats i 

tenir béns i serveis per oferir. 

 

Ens cal doncs, la innovació. Hi ha quatre àrees en què hem d’incidir: 

augmentar el nombre d’empreses innovadores, especialment les nostres 

pimes, augmentar el volum de recursos destinats a innovació, millorar 

l’eficiència del sistema de suport a la innovació i millorar els mecanismes 

de transferència tecnològica. 

 

En definitiva, cal augmentar de la manera més ràpida possible el nivell 

d’innovació a Catalunya. I ho hem de fer des del punt de vista de la 

demanda, les empreses que volen innovar, com de l’oferta, els 

instruments que els hi posem al seu servei: els Centres Tècnio, Eurecat i 

Leitat, les universitats i centres de recerca. 

 

I òbviament també caldran nous recursos. Si volem assolir el 2% del PIB 

en inversió en R+D, hem de destinar més recursos a recerca però també 

a innovació. Per aquest motiu el nostre compromís és que tot allò que 

recuperem de les inversions financeres que el nostre departament fa a 

empreses, les destinarem a programes d’innovació empresarial, que 
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serveixin per augmentar també la inversió de les empreses en aquesta 

matèria. 

 

I juntament amb la innovació, la internacionalització és un altre element 

clau. 

 

De fet hi ha una clara relació quan el 90% de les empreses innovadores 

industrials també exporten. 

 

Per tant, aquestes 3 i són valors a potenciar. 

 

Una cinquena característica rellevant d’aquest nou context econòmic és 

el foment de la col·laboració, col·laboració de tot tipus, la público-

privada, però també la privada-privada. 

 

En un món molt especialitzat la col·laboració és necessària. En primer 

lloc per tenir una capacitat d’entendre el que estem fent. Treballem per a 

qui? En sabem la utilitat? 

 

Però també per necessitat. Si les empreses líders en el món ho fan, 

col·laboren impulsant projectes conjunts amb petites empreses i entren 

en mercats insospitats per a ells, no ho hauríem de fer nosaltres també? 

 

La col·laboració i les aliances entre empreses ha deixat de ser una 

anècdota per convertir-se en un fet cada vegada més habitual. 

 

D’exemples d’aquestes col·laboracions en trobem molts. 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Empresa 
i Coneixement      Dinar col·loqui Cambra 
Gabinet del Conseller       6/3/2017 
 

Pàgina 14 de 21 
 

• El Genoma humà va desxifrar-se quan grups de centres de 

recerca, que havien competit entre ells, van col·laborar per sortir-

se’n. 

• Com gràcies a la col·laboració de 270.000 científics que han posat 

a disposició a Internet, determinades dades, s’ha dissenyat un 

espectròmetre de baix cost basat en una tecnologia d’infrarojos per 

determinar la composició de materials de peces industrials que 

costa 250 dòlars, quan les màquines actuals no baixen dels 10.000 

dòlars. 

• Google vol entrar en el món de les telecomunicacions, Nokia a la 

salut digital i Facebook en el de les finances i les 

telecomunicacions. 

 

Tots aquests són exemples de models que trenquen motllos. 

 

En aquest sentit, fomentar que les empreses s’agrupin per buscar punts 

de trobada o que els faciliti col·laborar entre elles és un d’aquests entorns 

que ha de fomentar el Govern, especialment en allò que fa referència a 

guanyar dimensió, per afavorir processos d’innovació i 

d’internacionalització i per tenir major capacitat de finançar nous 

projectes, en especial quan hi ha dificultat per accedir al finançament 

bancari tradicional. 

 

* * * * 

 

Hem vist el conjunt de canvis que tindrem en el nostre model econòmic i 

social, hem vist també quines han de ser les actituds i els valors amb què 

encarar-los. Ara ens hem de preguntar per quines hauran de ser les 

polítiques que s’hauran d’aplicar els propers mesos i anys i com s’hauran 

d’aplicar, també.  
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Òbviament l’estratègia a seguir dependrà del grau d’autonomia política i 

de la capacitat d’actuació que tingui el Govern en qüestions que són clau. 

 

I la resposta avui, malauradament, és que no disposem com a país del 

control d’eines essencials per competir i això òbviament, ens afecta.  

 

De fet, per no disposar, no disposem de cap autonomia financera per 

anar als mercats i endeutar-nos. Amb la crisi de les finances públiques 

se’ns ha retirat. 

 

Però és que tampoc tenim capacitat de decisió sobre un àmbit tan 

sensible en aquest nou entorn i tan clau per al nostre futur, com ho són 

les infraestructures. 

 

Tenim infraestructures precàries, especialment en allò que afecta el 

transport de mercaderies: Corredor del Mediterrani, N-II, N-340, i sobretot 

en allò que afecta la mobilitat de les persones, les rodalies. 

 

I no tenim cap capacitat de decisió en aspectes clau com són la gestió 

dels aeroports o dels ports. 

 

El conflicte amb els estibadors s’hagués pogut estalviar si l’Estat hagués 

volgut escoltar la veu dels ports. Fins ara no ho ha fet. Li demanem que 

ho faci. Ens cal trobar una solució si volem exportar. 

 

I si volem exportar hem de tenir més punts d’inspecció fronterera a 

Catalunya i han de ser més pràctics: amb un servei 24 hores i 7 dies a la 

setmana. Aquest no és un problema d’infraestructura, és un problema 

d’organització i de voluntat. 
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Però és important per a la competitivitat del nostre país, i no està a les 

nostres mans solucionar-ho. Per això els anuncio que en els propers dies 

em reuniré amb el delegat del Govern de l’Estat, el senyor Enric Millo, per 

exigir-li solucions a aquest coll d’ampolla així com a l’agilització del 

procediment per obtenir visats per a talent estranger i per a les seves 

famílies. 

 

Si competim per captar talent, hem de fer fàcil que aquest pugui venir a 

casa nostra. 

 

Però a més d’aquesta condició necessària que és disposar de la 

capacitat d’actuar; és a dir, de les competències, les hem d’utilitzar bé. 

Tenir les eines no és cap garantia de fer-les servir en la direcció 

adequada. 

 

Algunes de les polítiques que es desprenen dels valors i actituds que els 

he esmentat abans, són a llarg termini, però que no tinguem resultats 

immediats no és cap excusa perquè deixem de fer allò que és necessari 

fer per garantir el futur.  

 

Els hi posaré un exemple. Dimarts passat el Govern va aprovar un acord 

pel qual es posa a treballar en el foment de vocacions científiques, 

tecnològiques i d’enginyeria a la nostra societat. Això vol dir començar a 

treballar des de ben petits fins a la universitat i des de moltes òptiques 

diferents. Sabem que no obtindrem resultats immediats. Però ho hem de 

fer perquè ens fa falta aquest tipus de talent com a societat i el talent, el 

crees o l’has d’anar a buscar a fora. Ara encara ens és fàcil però no 

sabem com serà en el futur. Per això l’hem de formar. Nosaltres 

començarem ja el proper curs acadèmic. 
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De la mateixa manera que hem d’aplicar polítiques a llarg termini en 

funció de les necessitats del país i no del rèdit electoral, també crec que 

hem de procurar buscar consensos que facin estable i donin certesa 
a aquelles qüestions que són claus de cara al creixement del futur, 
com la indústria, el model energètic, un sistema de coneixement i 

d’innovació, sumat a uns valors col·lectius que hem de compartir: un 

model econòmic i social just i una nova Europa. 

 

Aquesta no és una pràctica novedosa al nostre país. Us en podria fer un 

llistat llarg d’aquests consensos a llarg termini: la Llei d’Ensenyament de 

Catalunya, el Pacte Nacional per a la Recerca, la Llei d’Universitats de 

Catalunya. 

 

Tenen en comú que han donat estabilitat a unes polítiques que ens han 

permès progressar com a país en tots aquests aspectes, fins i tot en 

moment molt difícils. 

 

Ara m’agradaria esmentar-ne un de rellevant en el que estem treballant: 

el Pacte Nacional per a la Indústria. 

 

Volem fer una política industrial activa perquè aquells països amb més 

indústria creixen més equilibradament, resisteixen més bé en èpoques de 

crisi i tenen més possibilitats en el present i en el futur. 

 

Per tant ho hem de veure com una gran oportunitat, ara que diverses 

administracions i entitats s’han posicionat de manera favorable per la 

indústria, per construir un consens a l’entorn de prioritats i maneres de 

fer, que allunyi la indústria del debat política i partidista.  

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Empresa 
i Coneixement      Dinar col·loqui Cambra 
Gabinet del Conseller       6/3/2017 
 

Pàgina 18 de 21 
 

Estem treballant, de manera intensa amb representants de les empreses 

i dels treballadors i també amb altres institucions com Universitats, 

Centres tecnològics, Col·legis professionals, entitats municipalistes i 

Cambres de comerç. 

 

Treballem en 6 grups de treball que parlen de: 

 

- Com millorar la competitivitat empresarial, especialment a través 

del binomi innovació-internacionalització i una major transferència 

tecnològica. 

- Com augmentar la dimensió empresarial, també reduint traves 

administratives al seu creixement, que hi són i com posem més 

instruments eficients de capitalització i finançament. 

- Com afrontem el repte de la Indústria 4.0 i la digitalització. La 

importància de crear un ecosistema que faci atractiu el nostre país 

i decidint els criteris sobre els que s’han d’impulsar polítiques i 

sectors. Busquem entorns col·laboratius entre els diferents agents: 

empreses, emprenedors, start-ups i capital, Centres tecnològics, 

universitats, administracions... 

- Com treballem per la sostenibilitat i l’economia circular que ens 

poden obrir noves vies per al creixement. 

- Quines són les infraestructures què necessitem per augmentar la 

productivitat industrial i vertebrar el territori i afavorir l’atracció 

d’inversions, així com reduir els costos energètics de la indústria 

catalana enfront dels nostres competidors. Aquí fem una especial 

atenció als polígons industrials. 

- Com millorem la formació i la capacitació dels treballadors i 

treballadores. Si una empresa innova però no forma als 

treballadors, s’equivoca.  
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Són 6 eixos que estem treballant des de fa 4 mesos i que continuarem 

treballant els vinents amb l’objectiu d’assolir un gran pacte nacional, 

basat en la concertació, la priorització d’actuacions amb impacte 

transformador a futur, l’optimització de recursos i l’aliniament amb les 

directrius comunitàries. 

 

Aquests principis estan recollits al Pacte Nacional per a la Indústria, un 

pacte a llarg termini que vol donar estabilitat a una de les branques més 

rellevants de la política econòmica d’un país, com és la política industrial. 

El Pacte pretén a través dels seus sis eixos, impulsar la transformació del 

model industrial de Catalunya i contribuir al procés de transició cap a la 

una economia del coneixement capaç de liderar, des del sud d’Europa, la 

quarta revolució industrial.  

 

Però aquesta manera d’actuar no es pot quedar només en el moment de 

treballar el Pacte, cal estendre-la en el temps. 

 

Per això els anuncio la voluntat de transformar el Consell Català de 

l’Empresa en un òrgan consultiu permanent de concertació de les 

polítiques productives. Canviarem la composició i les funcions per a fer-

ho possible.  

 

Sàpiguen també que estem enfilant amb les cambres de comerç els 

principis d’un acord per a la futura llei. Des del novembre que es va 

aprovar la memòria preliminar hem estat negociant: anem en la bona 

direcció per arribar a un bon acord que ens ha de servir per al futur. 

 

D’oportunitats en tenim. Segons la fundació per a la innovació britànica 

Nesta, molt prestigiosa, les 5 ciutats que en pla global s’ubiquen millor en 
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termes de tenir l’ambient més eficaç per a la innovació són Nova York, 

Londres, Hèlsinki, Amsterdam i Barcelona.  

 

I ho són perquè han sabut trobar noves maneres de col·laborar en el 

procés de canvi fora del món formal de la política, amb una visió més 

oberta i actuant més com empresaris que com a buròcrates. 

 

Aprofitem aquesta oportunitat. Des de les administracions hem de posar 

les bases per a convertir el país en una plataforma de canvi. 

 

I aquest esperit de canvi també l’haurem d’estendre a altres àmbits 

transcendents. 

 

Per exemple si no tenim dubtes que el canvi de model econòmic tindrà 

conseqüències en el mercat de treball i si volem mantenir l’Estat del 

benestar, caldrà pactar entre tots els actors, una coresponsabilitat més 

gran entre l’empresa i el treballador, i l’empresa i el seu entorn: formació, 

els horaris laborals i la seva flexibilitat, entre altres mesures de 

responsabilitat social.  

 

El consens empresa-Govern en l’àmbit de les polítiques econòmiques es 

basa en el retorn social dels guanys que aconseguim amb el nou model, i 

per tant, amb mantenir un equilibri entre beneficis, salaris i finançament 

públic. 

 

Dit d’una altra forma, el Govern aposta clarament pel consens, per ser 

socis amb l’economia productiva, a destinar-hi recursos públics per 

facilitar el canvi, a crear aquest entorn que permeti tenir una societat i 

unes infraestructures preparades i que siguin competitives. Però no se li 

pot demanar que d’aquests recursos, que són de tots, només n’obtinguin 
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guanys uns quants. Si als beneficis de les empreses, si a majors sous, a 

més qualitat en el treball i a l’extensió del creixement econòmic a tota la 

societat i, també a la millorar dels serveis públics. 

 

Som en moments de canvi, aquests canvis s’han de fer. No els podem fer 

sense vostès. 

 

Hi comptem tots. 

 

I ho hem de fer bé, perquè ens hi juguem el futur dels nostres fills i nets. 

Un futur amb esperances i amb benestar i justícia social. 

 

Moltes gràcies.  

 
 


