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Honorable Conseller Huguet, 

Sra. Pallarès, 

Senyores i senyors 

 

• Avui, en el transcurs d’aquesta cinquena jornada d’economia i 

empresa familiar, hem sentit aportacions molt interessants per 

part de tots els ponents. Però m’agradaria destacar dues 

idees que han anat apareixent en el rerafons d’aquesta 

jornada.  

 

• La primera és que una economia avançada com la nostra 

només pot avançar encara més si té en compte la funció 

social de creació de la riquesa. És a dir, les economies més 

sostenibles a nivell col.lectiu són aquelles que reinverteixen 

una part significativa dels seus beneficis globals en una 

educació de qualitat i per a totes les fases de la vida, en el 

reforç de la xarxa pública de serveis de benestar, en la 

consecució d’objectius socials com la desaparició progressiva 

de les desigualtats home-dona o en una atenció especial a 

aquells que ho tenen més difícil, com ara les persones 

dependents. És a dir, les economies que vetllen per la cohesió 

social. Les societats més avançades són aquelles on el 

triangle democràcia - economia de mercat – equitat social 

funciona millor. I nosaltres hem d’aspirar a reforçar aquest 

triangle. 

 

• La segona idea és que, per fer front als reptes d’avui, els 

empresaris i les empreses han de ser creatius i atrevits. 

Creativitat i atreviment són precisament els factors essencials 
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de la innovació. Per fer front amb èxit a unes condicions de 

competitivitat que cada vegada són més dures, perquè cada 

cop més el mercat és el món, i per tant el mercat ofereix més 

oportunitats però també més competència, cal renovar-se 

constantment, buscar noves maneres de fer noves coses, o 

fer les mateixes coses però amb un resultat lleugerament 

diferent, buscant la singularitat. El nostre país no pot lluitar en 

costos sinó que ha de guanyar en excel.lència, aquest ha de 

ser el nostre avantatge competitiu. I això ho hem de fer en tots 

els sectors, invertitnt decididament en recerca, en 

desenvoupament i en internacionalització. 

 

• El nostre poble, Caldes, ha estat i és un poble emprenedor. 

En general, històricament hem sabut treure rendiment del 

nostre emplaçament geogràfic i de les condicions naturals del 

nostre terreny, ja sigui fabricant llambordes a la pedrera, 

conreant una terra força agraciada o explotant l’aigua termal 

amb finalitats sanitàries i turístiques. I hem sabut posar tot 

això al servei del desenvolupament de les persones del poble i 

de la comarca.  

 

• Avui en dia tenim una estructura productiva força variada. El 

nostre sector primari és reduït, com a la resta del país i com 

gairebé a totes les societats occidentals, però és un sector 

molt actiu. De fet en els darrers anys s’observa un lleuger 

augment tant en el nombre de negocis com en el nombre 

d’ocupats en aquest sector, dada certament remarcable. I si 

unim al sector primari les indústries relacionades amb 

l’alimentació, encara queda més clara la gens menyspreable 
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fortalesa d’aquest sector. En aquest sentit, no és casualitat 

que Caldes sigui la seu de l’Associació de Productors, 

Elaboradors, i Comercialitzadors de Productes 

Agroalimentàris Ecològics, la seu de l’IRTA o la seu d’una 

cooperativa agropecuària molt activa. 

 

• El pes de la indústria a Caldes és també remarcable. Tenim 

un 40% de població ocupada en aquest sector, molt per sobre 

de la mitjana del país. Una altra dada demostrativa del 

dinamisme industrial és el fet que tinguem dos polígons 

industrials pràcticament al màxim d’ocupació. Això, òbviament, 

segons com es miri pot ser una dada bona però també pot ser 

una dada dolenta de cara a ulteriors desenvolupaments del 

sector industrial a Caldes, que es pot veure frenat per aquesta 

manca de sòl industrial. Un dels problemes de la nostra 

indústria –i aquest és un problema estès a tot el país- és la 

mida de les empreses: la mida mitjana de les empreses de 

Caldes és de 7 persones. Probablement molts economistes 

estarien d’acord amb mi si afirmo que aquesta grandària, 

aquest minifundisme, no és òptim per encarar els reptes de 

futur. Magrat tot, tenim alguna empresa mitjana i gran, 

internacionalitzada, que són un bon exemple de com trobar i 

explotar eficaçment noves oportunitats de negocis. I també 

tenim empreses familiars amb molta tradició que han sabut 

mantenir i adapatar el seu negoci a les demandes del mercat, 

sempre en constant evolució. 

 

• Finalment, el sector serveis i de la construcció a Caldes 

dibuixen també una imatge dinàmica si bé, com a tot arreu, 



 4

l’actual tendència a la baixa del sector immobiliari dibuixa 

núvols a l’horitzó. 

 

• Per millorar encara més la nostra estructura productiva hem 

d’aplicar incansablement la recepta que esmentava fa un 

moment: creativitat i atreviment, és a dir, innovació. I en el 

foment de la innovació, els poders públics hi juguem un paper 

de primer ordre. És clar que la decisió final depèn de 

l’empresari, però els governs han de posar a disposició dels 

agents econòmics les condicions que faciliten la innovació: 

inversió en recerca, creació de canals eficaços per a la 

transferència de tecnologia de la universitat a l’empresa, el 

foment de la cultura emprenedora i de la cooperació 

empresarial, ajuts per al ’exploració de nous mercats, és a dir, 

per a la internacionalització etc. I em consta, perquè ho he 

viscut de primera mà, que el Govern de la Generalitat i el 

Departament que dirigeix el Conseller Huguet estan fent una 

clara aposta per incentivar i facilitar que les nostres empreses 

cooperin i s’especialitzin en els trams de la cadena de valor on 

podem i hem de ser competitius i per acompanyar-les en el 

canvi estratègic. Ens hi juguem, ni més ni menys, prorrogar el 

cicle expansiu que estem visquent els darrers 16 anys o 

revertir la tendència, amb unes conseqüències difícils de 

preveure a nivell social.  

 

• Precisament jornades com la d’avui han de servir per fomentar 

la innovació empresarial i l’esperit emprenedor al nostre poble, 

per facilitar la tasca a les persones emprenedores i per 

establir punts de contacte entre l’administració i les empreses, 
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amb la finalitat conjunta de generar riquesa i 

desenvolupament al territori. 

 

• En nom del govern municipal vull felicitar als organitzdors, 

patrocinadors i col.laboradors per haver fet possible un any 

més la realització d’aquesta jornada al nostre poble i agrair als 

organitzadors l’oportunitat que m’han donat de prendre la 

paraula en aquesta cloenda. Ja heu fet 5 anys, i espero que 

junts en poguem fer molts més. Moltes gràcies. 

 


