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Bon dia ...
[SALUTACIONS ...] [AGRAÏMENTS]
Benvinguts a aquesta nova jornada de la Fundació Rafael
Campalans. Gràcies als que ens acompanyeu en aquesta Sala
Ernest Lluch i gràcies també als que us connecteu per mitjans
telemàtics. A tots i a totes, agraïts per la vostra atenció.
Vull saludar, en primer lloc, al primer secretari del PSC, Salvador
Illa, i al secretari general d’Indústria del Govern, Raül Blanco. I a
la resta de persones que participen a les taules. Tenim moltes
ganes d’escoltar-vos i compartir les mútues reflexions.
Gràcies també a les persones que fan possible aquesta jornada i,
molt especialment, a l’Alicia Romero per la seva tasca d’impuls i
coordinació. I, naturalment, als ponents i moderadors dels debats.
Gràcies per la vostra col·laboració i per compartir amb totes
nosaltres els vostres punts de vista i la vostra expertesa.
Bé,
Seguim amb els treballs sobre l’agenda del país i les seves
institucions. Sobre el que bé podríem definir com les urgències de
Catalunya.
En els darrers mesos, i sota el paraigües de la Fundació Campalans,
hem tingut ocasió de reflexionar sobre les polítiques socials i la
lluita contra les desigualtats, sobre l’ús social del català, sobre el
sistema de finançament de l’autogovern i sobre els Jocs d’Hivern.

Ho fem, enmig d’un context molt difícil per la situació econòmica
originada per la pandèmia, primer, i per la guerra d’Ucraïna
després. I enmig d’aquest soroll crònic que condemna la política
catalana a moure’s més en la controvèrsia que no pas en assumir
la responsabilitat de governar.
Avui parlarem doncs, d’Indústria.
Hem denominat aquesta jornada “Una estratègia industrial per a
Catalunya”.
Com haureu vist al programa, l’hem estructurada en una
intervenció inicial de Salvador Illa i en tres taules successives.
La primera, moderada per Òscar Ordeig , es planteja la pregunta
de quina és l’estratègia necessària al nostre país. A la segona,
moderada per Alícia Romero parlarem d’indústria i innovació i a
la tercera, moderada per Antonio Cerrillo tractarem la relació
entre indústria i energia.
En definitiva, avui parlarem de política industrial.
Sabem que apostar per la indústria vol dir apostar per la
innovació; per la recerca aplicada; per la qualitat de l’ocupació;
per la formació i la qualificació permanent; per la negociació
col·lectiva; per la recerca d’aliances; per la internacionalització;
per la productivitat i la competitivitat; i per l’obertura de la nostra
economia.
Hem après, també, que avui no podem tenir una perspectiva
industrial que no passi per la sostenibilitat, l’economia circular, la
cura mediambiental, la descarbonització i la digitalització.
I ara, des de l’eclosió de la pandèmia per la COVID i la guerra
d’Ucraïna, tenim al davant una certa disrupció de la globalització:
la ruptura de la cadena de subministres, l’increment desorbitat
dels preus de l’energia, les matèries primeres, la dependència
europea del gas i del petroli russos, ...

Per això, a més de treballar per un increment de l’activitat
industrial, hem d’esforçar-nos per tal que la nostra indústria
guanyi autonomia estratègica.
Per descomptat que no es tracta de fer discursos autàrquics, ... rés
de més lluny!, ... però sí de posar de manifest que convé reduir les
nostres dependències.
Ens cal desenvolupar més capacitat tecnològica, que ha de venir
de la recerca i la innovació. Ens cal més autonomia energètica, que
ha de venir, entre d’altres coses, d’un major esforç per produir
energia amb fonts renovables...
En paral·lel, en cal disposar de polítiques públiques més
compromeses amb la indústria, amb aquesta indústria que volem.
Els poders públics han de desenvolupar la seva capacitat
regulatòria no per posar barreres ni impediments, sinó per
garantir l’interès públic. Els governs han de crear, també, les
condicions propícies per a ajudar al desenvolupament industrial:
estabilitat política i institucional, seguretat jurídica, cohesió social,
...
Parem doncs atenció: Catalunya necessita potenciar la seva
activitat industrial, amb tots els atributs que reclamem: una
indústria oberta al món global, competitiva, tecnològicament
solvent, digital, innovadora, sostenible i socialment responsable.
La nostra indústria necessita un govern que ajudi, que confiï en la
iniciativa industrial, que aposti pel parteneriat i la col·laboració
entre el sector públic i el sector privat i que construeixi les aliances
necessàries per fer-ho possible

Aquesta jornada, doncs, pretén fer una petita contribució a aquest
objectiu de país.
A continuació d’aquestes breus paraules de benvinguda i abans de
les tres taules que us he esmentat, escoltarem la intervenció de
Salvador Illa.
Gràcies per la vostra atenció.
Salvador, tens la paraula,

