INTRODUCCIÓ

Teniu a les vostres mans una publicació que recull una sèrie d’articles escrits pel grup
de política industrial de la Fundació Rafael Campalans. Les persones que en formem part
fa dos anys que periòdicament ens reunim per debatre sobre les transformacions que
estan succeint en el model de competitivitat de Catalunya. Som un grup de professionals
que provenim de diferents àmbits: persones de l’Administració catalana de fins a quatre
Departaments diferents, gent en càrrecs destacats en el Govern Central, regidors
d’Ajuntaments, diputades del Parlament, representants de la Diputació, persones
destacades d’institucions com la CNE, Barcelona Regional o el consorci de la Zona
Franca, sindicalistes reconeguts d’UGT, persones directives de les universitats, i directors
generals d’empreses. En total, som 27 professionals tots ells amb edats compreses entre
els 25 i els 40 anys. El grup el coordina en Xavier Pont i està composat actualment per:
Marcel Prunera, Marc Murtra, Jaume Collboni, Raül Blanco, Joan Miquel Piqué, Xavier
Amores, Miquel Medialdea, Eric Suñol, Àngels Valls, Oriol Bartomeus, Maria Buhigas,
Eva Granados, Alain Jordà, Rocío Martínez-Sampere, Xavier Castella, Joan Josep Berbel,
Joan Batalla, Xavier Hosta, Eduard Sanjosé, Raquel Egea, Marc Balagué, Andreu Gomà,
Roc Torrent, Miquel Rodríguez, Albert Aixalà i Joan Oriol Prats.

El grup de política industrial de la Fundació Rafael Campalans va néixer a finals del 2005
i durant els darrers dos anys i escaig hem tingut un recorregut ple de debats i reflexions
interessants. Hem compartit punts de vista sobre el model de competitivitat amb el
Conseller Antoni Castells, hem debatut sobre el món del treball amb la Consellera Mar
Serna, i hem imaginat les infraestructures catalanes juntament amb el Conseller
Joaquim Nadal. Vam xerrar amb experts sobre innovació com Pere Condom i Eugeni
Terré, amb coneixedors dels sectors industrials com Joan Miquel Hernández i Àngel
Hermosilla i amb referents del món de l’energia com Ignasi Nieto. Amb aquests ponents
i molts d’altres, hem realitzat múltiples debats i trobades en la nostra preocupació
comuna pel futur de la indústria i la competitivitat empresarial a Catalunya. També vam
escriure durant el 2006 una primera publicació a la Fundació Rafael Campalans que
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portava per títol ‘Reptes per a la transformació del model industrial a Catalunya’ i,
sobretot, hem compartit i rigut durant molts moments. Només així s’entén el temps i
la dedicació que hi hem posat tots els membres del grup al marge de les nostres activitats
professionals.
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El grup va néixer fruit d’una reflexió en el sí del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
en el sentit que mancava reflexió política sobre la indústria catalana i les claus que
marcaran la nostra competitivitat com a país en un futur. Existia, pensàvem, una
concepció errònia del rol de l’empresa i del seu paper en la societat. Volíem aportar
noves idees al voltant de com el sector públic pot acompanyar i estimular la nostra
economia. Sempre sota la perspectiva que una millora econòmica durà a un major
creixement i que facilitirà, alhora, una ocupació de més qualitat i una millor redistribució
de la riquesa generada. És el nostre, un pensament que aposta pel mercat, però donant
cobertura a les seves mancances, i sense oblidar l’objectiu darrer del pensament
socialista que és la salvaguarda i el reforçament de la cohesió social en el nostre territori.

La publicació que us presentem l’hem estructurat en cinc grans blocs temàtics: la
transformació de la indústria i els seus aspectes sectorials, el repte de la innovació, la
importància del capital humà, les infraestructures, i la nova relació entre Administració i
empreses. Els divuit articles que composen el text no pretenen donar cobertura a totes les
qüestions i reptes que es plantegen en el sí del nostre model productiu. És una mostra
representativa d’alguns temes que considerem importants per a l’economia catalana. La
visió de cada article representa només la perspectiva de l’autor, i no és representativa de
l’opinió del grup sencer. Els articles volen ser ‘flashos’ d’assumptes d’actualitat concebuts
com a textos d’opinió política. La majoria dels articles es composen de dues parts, una part
de diagnòstic d’un problema, una situació o un fet, i una segona més propositiva i amb
contingut polític.

L’economia catalana, i en particular la indústria catalana, travessen un moment de
transformació que ens ha de portar a un nou model de competitivitat en els propers
anys. Els avantatges de fa vint anys ja no serveixen i cal que les empreses es reinventin
si volen seguir competint en un futur. Mantenir la renda per càpita diferencial que ens
ha donat la indústria les darreres dècades només serà possible si som capaços de
transformar el nostre model cap a activitats de més valor afegit. La innovació, el talent,

les infraestructures, l’educació, l’energia, els sectors industrials, i la pròpia Administració
seran segur elements clau d’aquest canvi. A través d’aquest batibull d’articles volem
incidir i aprofundir en algunes de les claus que facilitaran aquesta transformació.
Esperem que els lectors gaudeixin d’aquestes reflexions.

Per últim, no voldríem deixar passar aquesta oportunitat per agrair a la Fundació Rafael
Campalans, i especialment al seu director Albert Aixalà, per tot el suport i facilitats que
hem rebut els darrers anys per poder dur a terme les nostres activitats.

Grup de Política Industrial
de la Fundació Rafael Campalans
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