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Voldria començar felicitant els organitzadors del Connected Hub per la visió que han tingut.
Perquè una vegada més, i ho dic gairebé emocionat, una vegada més han sabut situar a
l’avantguarda aquest país, s’han sabut anticipar al futur. Li han donat una orientació al saló
de l’automòbil, ara Automobile Barcelona, que va exactament en la línia que necessiten els
països avançats. Per tant, quan s’anticipen al futur, un futur de cotxes intel·ligents i eficients,
per tant, a un futur de gestió eficient i intel·ligent, en què la mobilitat pública ha de dialogar i
s’ha de preparar perquè es relacioni adequadament amb cotxes intel·ligents i eficients, quan
això passa el primer que he de fer és felicitar-vos.
No ha estat fàcil, vau tenir una visió, i com ha passat sempre amb la Fira e Barcelona els
darrers anys aquesta visió i persistència tornarà a portar Barcelona, també en l’àmbit de
l’automòbil, a un nou lideratge mundial.
A més, ha tingut l’encert d’alinear la potencia extraordinària de Barcelona i Catalunya amb el
món tecnològic i a la nova revolució industrial: el Mobile World Congress, l’Internet of Things,
el saló 3D, la potència de les start-ups tecnològiques a Catalunya, la capacitat per atraure
inversió estrangera en projectes de tecnologia que hi ha al nostre país... L’Automobile
s’aliena i s’incardina en aquesta enorme potència i el resultat i crea no és una suma, sinó
una multiplicació.
Naturalment, el Connected Hub ajuda a impulsar el sector del cotxe com a protagonista a
Catalunya d’aquesta revolució industrial.
El sector del cotxe és el tercer sector industrial de Catalunya, més del 12% del volum de
negoci de tot sector industrial, genera a Catalunya 100.000 llocs de treball, 40.000 dels
quals de manera directa i és ja el 18 per cent del total d’exportacions que hi ha al conjunt de
Catalunya. Si això ho sumem amb el que passa al sector TIC: 13.000 empreses a
Catalunya, 14.000 milions d’euros de facturació, 5 per cent d’atur, treball de qualitat. Si fem
un maridatge entre el sector de l’automòbil i el sector tecnològic, això és un win-win difícil de
superar.
Però també el Connected Hub que avui tenim l’oportunitat d’estrenar ens connecta amb la
vocació de modernitat i obertura al món del país. Hem dit que no volem ser mers
espectadors o mers consumidors dels canvis que preparin d’altres, en volem ser
protagonistes. I tenim coses rellevants, algunes molt rellevants, a aportar en aquests canvis,
perquè som un país d’innovació, som un país clarament ben posicionat per les nostres
universitats, pels nostres centres de recerca, per la nostra Formació Professional.
Només perquè us feu una idea, el sector de l’automòbil, a més de ser un sector ampli amb

uns proveïdors de serveis avançats extraordinaris, tenim una xarxa de centres R+D i de
transferència tecnologia colossal, tenim 5 centres de disseny de fabricants d’automòbils,
tenim el clúster de l’automoció, tenim el màster consolidat de la Politècnica de Catalunya.
Per tant, és un sector també que està en unes condicions òptimes per liderar els canvis que
ens demana la societat.
Això requereix una mirada global de país, que tingui en compte les amenaces que
representa la bretxa social, la bretxa econòmica per a un país petit com Catalunya. Per tant,
requereix que hi hagi estats moderns que puguin compensar les pulsions centralitzats i
poderosíssimes de les ciutats per estendre aquests beneficis al conjunt del país. Quan
parlem de país connectat, estem parlant que l’accés a la sanitat de què gaudeixen avui de
manera privilegiada els ciutadans de les grans ciutats arribi al Pallars i a les poblacions del
Delta de l’Ebre. Quan parlem d’accés a la formació professional i universitària arribi al país
amb equitat, perquè l’equitat és el valor més important en una societat democràtica i
cohesionada. I per poder garantir això, per poder garantir que els avenços en el cotxe
connectat en l’espai públic intel·ligent arribi al conjunt del país cal efectivament que orientem
les administracions i que estiguin obertes davant dels fenòmens que ens poden fer créixer.
Avui en som testimonis en aquest Connected Hub. Ens calen ciutats obertes al turisme, ens
calen ciutats obertes a la col·laboració público-privada, ens calen ciutats obertes al
coneixement perquè el conjunt de ciutadans de tot un país puguin gaudir d’un valor
fonamental que és l’equitat. En l’àmbit tecnològic, en l’àmbit de la mobilitat sostenible i
eficient no podem renunciar al somni de tenir un país com el somniava la Mancomunitat de
Catalunya, que va néixer més o menys al mateix temps que va néixer el Saló de l’Automòbil,
que tots els ciutadans del país tinguin accessos a la cultura, la salut, l’ensenyament i la
mobilitat en igualtat de condicions.
Aquest és el nostre compromís, aquest també és l’objectiu del Connected Hub. Amb molt de
gust, honor i orgull declaro inaugurat aquest saló.
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