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Pacte per a la indústria a Catalunya
L’elaboració d’un gran acord disposa de consens i fermes bases polítiques, econòmiques i socials

Un nou model econòmic

la indústria a Catalunya 
en què un centenar d’ex-
perts va treballar en vuit 
àmbits temàtics (períme-
tre i definició de la indús-
tria, finançament, forma-
ció, energia, infraestruc-
tures, R+D+I, cooperació 
i horitzó Europa 2020), 
fins a proposar un deta-
llat conjunt de propostes 
de política industrial i no 
industrial sobre les quals 
s’havia aconseguit arri-
bar a un consens.
 El document presenta 
tres característiques và-
lides com a punt de par-
tida per a la negociació 
d’un nou pacte: l’adop-
ció d’una visió estratègica industri-
al; l’horitzó temporal i la participa-
ció activa en la seva definició d’una 
pluralitat d’institucions i experts. 
En la seva definició hi ha més una 
visió macroeconòmica d’impuls a 
un nou model de creixement inclu-
siu que microeconòmica com la po-
lítica industrial convencional o de 
correcció de fallades de mercat. Pre-
tén anar més enllà de la política in-
dustrial per abordar qüestions com 
la formació, el finançament o les in-
fraestructures. Es tracta d’anar cap 
a un model econòmic que cerqui el 
creixement de la productivitat agre-
gada sobre noves bases. I per fer-ho 
cal situar-se en un horitzó temporal 
de llarg termini, que abasti diverses 
legislatures.
 I no se circumscriu només a l’àm-
bit competencial d’un únic departa-
ment del Govern de la Generalitat 
perquè adopta una visió transver-

E
l Pacte + Indústria que des 
de desembre del 2012 im-
pulsen deu principalíssi-
mes  inst i tucions  de 
Catalunya (CCOO, UGT, 

Foment del Treball, Pimec, UB, UAB, 
UPC, Col·legis d’Economistes i d’En-
ginyers industrials i Tècnics Indus-
trial) ha assolit un dels seus objec-
tius fundacionals: aconseguir que el 
Parlament de Catalunya i el Govern 
de la Generalitat apostin per l’elabo-
ració d’un gran pacte nacional per a 
la indústria. No sovintegen en els 
darrers anys iniciatives que es plan-
tegin en clau de consens. La necessi-
tat d’impulsar la indústria com a 
punta de llança d’un nou model eco-
nòmic de Catalunya ha concitat 
l’acord unànime dels sis grups par-
lamentaris que van subscriure una 
Resolució en el ple del 13 de juliol 
passat que preveu l’elaboració d’un 
gran acord industrial. .

I aquest gran pacte na-
cional per a la indústria ha de ma-
terialitzar el consens sobre la base 
d’un acord programàtic en què el 
conjunt de forces polítiques del Par-
lament de Catalunya es comprome-
ten a tirar endavant en successives 
legislatures un full de ruta d’impuls 
a un nou model industrial. Convé 
recordar que el Pacte + Indústria im-
pulsat per aquestes deu institucions 
va elaborar el document Pacte per a 

sal de la política de foment industri-
al que necessàriament ha d’inclou-
re competències situades en altres  
departaments, i fins i tot en altres 
administracions competents, tant 
d’escala espanyola com d’escala eu-
ropea.
 Voldria destacar com a gran actiu 
del Pacte + Indústria –que caldria in-
corporar en la redacció del nou Pac-
te Nacional per la Indústria– el fet 
que en la seva elaboració hi van par-
ticipar activament destacats repre-
sentants i experts de les deu institu-
cions fundadores, procedents tant 
de les forces sindicals i empresari-
als com de les universitats i col·legis 
professionals. Destacats professors i 
investigadors van formar part tant 
de la direcció com de la composició 
de les diferents taules negociadores. 
I això va permetre que el contingut 
del compromís anés més enllà d’un 
pacte social. La dinàmica de la nego-
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ciació va permetre que s’actués no 
eliminant continguts sinó ampli-
ant propostes, sempre buscant el 
consens.

La resoLuCIóaprova-
da ara pel Parlament de Catalunya 
insta el Govern de la Generalitat a 
treballar per assolir un gran Pacte 
Nacional per la Indústria que par-
tint del Pacte + Indústria susciti 
el consens i permeti controlar de 
manera efectiva el seu seguiment. 
Aquesta resolució fixa com a cri-
teri que les forces polítiques i els 
agents econòmics i socials establei-
xin les bases d’un acord programà-
tic per a la indústria que defineixi 
«les mesures a curt i llarg termini 
en tots els àmbits de govern per al 
rellançament de l’economia pro-
ductiva a Catalunya». També pro-
posa que la redacció del pacte naci-
onal/acord programàtic estableixi 
les prioritats industrials i s’harmo-
nitzi amb la resta de les polítiques 
existents. Finalment, es defineix 
com a instrument de concerta-
ció i participació el Consell Cata-
là de l’Empresa, essent la Comissió 
d’Empresa i Coneixement del Par-
lament la instància de seguiment 
parlamentari.
 S’obren, doncs, bones perspecti-
ves pel que fa a l’estratègia industri-
al de Catalunya. L’elaboració d’un 
gran acord per a la indústria dispo-
sa de sòlides bases polítiques, eco-
nòmiques i socials, amb un grau de 
consens insòlit. I, a més, ens consta 
un clar suport i impuls del Govern 
de la Generalitat. El futur és indus-
trial. H
President de  Pacte+Indústria.
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H
e coincidit, a la terras-
sa d’un hotel, amb 
una parella més jove 
que jo. (Naturalment. 
Mentre no digui el 

contrari, si parlo d’algú, en aquests 
articles, sempre el guanyaré en 
anys). Continuo. Una parella, els 
Llopis, en la maduresa de la vida. 
Ell era un home del món dels nego-
cis, un emprenedor culte que quan 
va saber que jo escrivia amb una ve-
lla Olivetti va decidir posar en mar-
xa l’operació cintes. A la pantalla del 
seu mòbil trobaria el cau on s’ama-
guen. Ella, la seva dona, em va sor-
prendre com parlava. Amb una mi-
ca més de lentitud que la majoria 
de la gent. Perfecta entonació, fra-
ses perfectament construïdes, ges-
tos tranquils. Els seus comentaris 
eren sedants, cada frase s’acabava 
amb un punt.
 Quin contrast amb aquelles ex-
plicacions que són una acumulació 
de paraules que abans de concretar 
res ja salten a iniciar una altra frase. 
Em feia pensar en un programa de 
televisió on la majoria de concur-

sants s’autopresentaven precipita-
dament barrejant dades i desitjos. 
L’ordre i el ritme són fonamentals 
per establir una bona comunica-
ció. Les intervencions d’aquella se-
nyora en la nostra conversa eren 
relaxants. Com que sabia escoltar, 
sabia introduir en la tertúlia el co-
mentari oportú, breu i precís. 
 Però aquest autocontrol, es-
pontani o resultat d’una discipli-
na, penso que deu ser molt poc fre-
qüent. Una de les proves és la velo-
citat amb què disparen paraules 
alguns que participen en el progra-
ma o concurs televisiu. El que di-
uen sona així: «Go zagozaystudio me-
dicina». Trobo admirable que el pre-
sentador aconsegueixi desxifrar 
tanta contracció i perquè quedi 
clar ho tradueix. «Vinc de Saragossa 
i estudio medicina».
 Sembla que sigui difícil par-
lar relaxadament, que en el fons 
és la demostració que sabem pen-
sar relaxadament. Ja sé que és bas-
tant freqüent la precipitació ver-
bal i que seria considerada una im-
pertinència potser demanar a algú 
que ens faci el favor de parlar d’una 
manera menys excitada. «És la me-
va manera de parlar», poden dir-
nos. A l’escola s’hauria d’ensenyar 
el ritme verbal. H

Petit observatori

Parlar relaxadament 
és la demostració 
que sabem pensar 
de la mateixa manera

La cortesia de 
l’ordre i el ritme
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Espinàs

Dues mirades

Idees i bravates

 Això, que no deixa de ser una 
anècdota post-Diada, una boutade 
de mal gust, no és sinó l’amplia-
ció dibuixada de les paraules que 
va dir fa uns dies el ministre Mar-
gallo. Es tracta de fer evolucionar 
la formulació del discurs, a batze-
gades, a l’entorn del terrorisme i 
la violència. Es tracta de fer veu-
re que el camp semàntic de l’inde-
pendentisme es mou a l’entorn de 
la confrontació cega. Una gernació 
com la d’aquest 11-S no guanya, 
per ella mateixa, unes eleccions ni 
proclama un Estat, però no hi ha  
–al món– cap manifestació tan in-
tensa, continuada i pacífica com 
aquesta. I això és tan important  
–tan central, tan decisiu– que més 
valdria parlar-ne amb el llenguat-
ge de les idees i no pas amb la fri-
volitat de les bravates. H

C
orre per Internet la vinye-
ta publicada en un diari 
espanyol en la qual hi ha 
una fràgil avioneta amb 

una estelada a la cua (com aquelles 
que recorren el litoral en dies de ca-
nícula per anunciar discoteques) 
que es dirigeix amb premeditació 
contra un edifici que vol ser una de 
les Torres Bessones, pintada de 
gran bandera espanyola. La pretesa 
simbologia del dibuix és  pecami-
nosa i, a més a més, és una metàfo-
ra fallida. Primer, perquè evoca un 
episodi tràgic incomparable i, en 
segon lloc, perquè el resultat final 
d’aquell terrible xoc va ser just el 
contrari del que promet l’acudit 
gràfic. La fortalesa de la torre espa-
nyola sembla indestructible da-
vant el vol d’insecte de la pobra avi-
oneta. 
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gòricament.
 La debilitat no ven en política. 
Un candidat sempre ha de somriu-
re i destil·lar una energia inesgota-
ble. Només s’ha de recordar l’episo-
di protagonitzat pel president Ge-
orge W. Bush quan va vomitar sobre 
la faldilla del primer ministre del 
Japó en un banquet. Mig món es va 
mofar de l’incident i va debilitar ex-
traordinàriament la seva imatge. I 
això que no existia Twitter… Una 
suposada pneumònia va causar un 
desmai a Hillary Clinton a la zona ze-
ro. La seva salut ha sigut un tema re-
current en la campanya. Dona i ma-
laltia pot ser una combinació letal 
per a les seves aspiracions. Els este-
reotips s’uneixen als rumors i do-
nen força a Donald Trump. Mai una 
pneumònia havia sigut tan relle-
vant per al món. H

E
ls embolics amorosos de 
John F. Kennedy van ali-
mentar la seva imatge ju-
venil i pletòrica d’energia. 

Però és més que probable que el seu 
vigor sexual brotés de les injecci-
ons de testosterona amb què com-
batia la seva falta d’adrenalina, cau-
sada per la malaltia d’Addison. Tes-
tosterona, cortisona, antiespas- 
mòdics, antibiòtics, antihis- 
tamínics, estimulants, barbitúrics, 
gammaglobulina i metadona for-
maven part del seu còctel habitual 
per tractar múltiples mals: devasta-
dors dolors d’esquena, permanent 
inflamació de còlon, infecció d’ori-
na, al·lèrgies, depressions… En la 
carrera per la presidència el 1960, 
l’equip de Johnson va revelar que 
JFK patia la malaltia d’Adisson. Per 
descomptat, es va desmentir cate-

La pneumònia
EMMA Riverola
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