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Debat CAMBRACTIVA organitzat per la Cambra sobre la creació 
d’ocupació, més enllà de la regulació legislativa del mercat laboral 

   
LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ VISTA DES DE LA 
PERSPECTIVA SINDICAL, EMPRESARIAL I 
ACADÈMICA, EN UN NOU DEBAT CAMBRACTIVA 
ORGANITZAT PER LA CAMBRA DE TERRASSA 
 
 
Terrassa, 2 de juliol de 2010. La Cambra va organitzar ahir a la tarda una 
sessió de debat CAMBRACTIVA, sota el títol “El repte de la creació d’ocupació. 
Com crear nous llocs de treball”. El debat va ser enriquit pels tres ponents, amb 
visions molt diferents i multidisciplinàries sobre la matèria: Eduard Berenguer, 
catedràtic del departament de Teoria Econòmica de la UB i Investigador del Centre 
d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques Socials; Joan Coscubiela, professor 
associat de la Facultat de Dret d’ESADE i secretari general de CC.OO. de 
Catalunya del 1995 al 2008; i Marta Martí, presidenta de l’Associació 
Independent de Joves Empresaris de Catalunya. El conseller delegat de l’empresa 
LTC Project, Xavier Marcet, va ser l’encarregat de moderar el debat, que va 
presidir Marià Galí, president de la Cambra de Terrassa. 
 
 
Eduard Berenguer: “L’ocupació és la darrera de les tres bombolles que 
han esclatat, després del crèdit i l’habitatge” 
El catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona va obrir el torn 
d’intervencions dels ponents. “L’ocupació és la darrera de les tres bombolles que 
han esclatat, juntament amb el crèdit i l’habitatge”, va assegurar Berenguer. El 
ponent va criticar la lentitud de les Administracions per aplicar reformes en el 
mercat laboral.  
 
Eduard Berenguer creu que la crisi econòmica actual es troba en una tercera fase 
en la qual, segons el catedràtic de Teoria Econòmica: “tothom es treu la culpa de 
sobre, i això acabarà derivant en el proteccionisme”. El ponent també va destacar 
l’important rol de les exportacions per rebaixar l’efecte de la crisi en les empreses, 
ja que, segons Berenguer, els empresaris no tenen facilitats per millorar la 
situació en el mercat interior: “caldria augmentar dos punts les cotitzacions socials 
als treballadors i baixar dos punts a les empreses. Així el teixit empresarial tindria 
un marge d’actuació més ampli i no afectaria a la Seguretat Social”, va afirmar.  
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Joan Coscubiela: “hem construït una economia en forma de castell de 
sorra”. 
Joan Coscubiela, que havia estat secretari de CC.OO. de Catalunya des de 1995 al 
2008, va iniciar amb la seva intervenció, afirmant que no estava sorprès per el 
descens de l’ocupació en el mercat espanyol: “La intensitat de destrucció de llocs 
de treball en els darrers anys és proporcional a la creació d’ocupació en l’època de 
la bombolla”.  
 
El també professor d’ESADE va remarcar que la crisi no s’ha viscut igual en totes 
les comunitats autònomes del país: “l’any 2005, mentre al País Basc, a Astúries o 
a Catalunya es registraven quotes d’entre un 5% i un 10% d’atur, a Andalusia mai 
baixava del 13%, i això que tots dos territoris es troben en un mateix marc de 
regulació laboral. La diferència ve donada perquè els primers territoris depenen 
menys del sector de la construcció”.  
 
Joan Coscubiela va dir que Irlanda i Espanya, tot i tenir legislacions laborals 
extremadament oposades, són els dos països que més ocupació han destruït 
d’Europa però en va destacar un tret en comú: “els dos països han construït la 
seva economia en forma de castell sobre la sorra”. Per solucionar-ho, segons 
Coscubiela, cal arreglar uns problemes de base de l’economia espanyola i així 
poder generar ocupació, com per exemple l’excés de sòl o la inversió en innovació 
en el sector privat “que està un en un 40% de la mitjana de la Unió Europea, en 
canvi en el sector públic es troba a un 90%”. El ponent també va remarcar la 
necessitat de que “les pimes creixin i siguin més grans en volum per poder 
competir en un món cada cop més globalitzat”, ja que segons Coscubiela, les 
pimes no tenen tanta capacitat per invertir en formació, innovació i altres 
aspectes que contribueixen a la productivitat de l’empresa.  
 
L’exsecretari de CC.OO de Catalunya va afirmar que Espanya té un problema 
formatiu greu d’abandonament escolar i va afegir que les Administracions haurien 
d’invertir més en aspectes com l’educació i la formació, la innovació en el sector 
privat, el creixement en volum de les empreses i la reestructuració del 
finançament privat, entre d’altres. Coscubiela, que va aportar moltes xifres 
històriques d’atur i formació, va fer una crida a les administracions i empreses 
perquè es fixin en les dades a l’hora de fer reformes en el mercat laboral i 
respecte això va afirmar: “sóc optimista, però cal acabar amb la teologia de certs 
tòpics que tenim presents quan parlem del mercat laboral”.  
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Marta Martí: “aquesta crisi és una crisi de model de vida, cal fer una 
revolució de consciència i mantenir l’equilibri entre el risc i la prudència” 
La presidenta de l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya va 
ser la darrera ponent en realitzar la seva intervenció. Marta Martí va fer una 
metàfora entre una empresa i una colla castellera: “cal que tots els membres que 
formen part d’una empresa tinguin la mateixa convicció que els castellers, on els 
seus integrants tenen la percepció que, gràcies al seu esforç personal i cooperatiu, 
poden aixecar aquella gran empresa que és el castell humà. Tot això, amb un cap 
de colla, que ha de saber col·locar les peces del castell en el moment adequat. El 
sentiment de pertinença d’un casteller a la seva colla, és brutal”. 
 
En resposta a l’afirmació de Coscubiela, de que el volum de les empreses del 
mercat espanyol (99% de pimes) és un problema, Marta Martí va recalcar: “les 
pimes no són el problema, no és una qüestió de grandària, sinó de talent”. La 
presidenta de l’AIJEC va aportar una visió optimista de la crisi: “qualsevol crisi és 
una oportunitat, si els models ja no funcionen és perquè el mercat i el món han 
canviat i per tant, les regles del joc també han de canviar. En aquest sentit, cal un 
esperit de responsabilitat col·lectiva per tirar endavant els projectes”. Martí va 
afegir: “abans hi havia més absentisme laboral, ara ja no n’hi ha tant, degut a la 
por a perdre els llocs de treball, però seguim sent poc productius i això no és un 
problema d’ara, és un problema endèmic del país”.  
 
Marta Martí va remarcar la necessitat d’ensenyar de reafirmar la vocació 
emprenedora en la societat i la cultura de l’esforç: “Cal ensenyar a pensar, educar 
en la cultura emprenedora i ’assumir alguns riscos, per enfocar un futur en el qual 
la tendència sigui prendre decisions responsables” i va afegir “aquesta crisi és una 
crisi de model de vida, i cal una revolució de consciència. Hem de ser conscients 
de què fem i perquè ho fem. Cal arriscar-se i invertir en projectes en els que s’hi 
creu, sempre equilibrant-ho amb la prudència, i per fer-ho cal rigor”. Finalment, 
Marta Martí va afegir que a Catalunya hi ha actualment 375.000 potencials nous 
empresaris i que cal que tinguin entorns adequats i favorables per crear la seva 
empresa.  
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Cambractiva 
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa lidera i organitza des de l’any 2001 debats 
empresarials de tarda amb el nom de Cambractiva. Aquests esdeveniments ofereixen als emprsaris 
i directius un punt de trobada que promou el coneixement sobre temes d’actualitat, i tenen com a 
objectiu informar i generar opinió entorn dels diferents temes de transcendència en l’entorn 
econòmic. 
 
Des de la seva creació, Cambractiva ha comptat amb l’assistència de 2.300 empresaris i la 
participació de 115 ponents de reconegut prestigi en àmbits com l’economia, la política, el món 
empresarial o l’acadèmic. Aquest fet ha consolidat Cambractiva com un referent dins de l’àmbit 
institucional i empresarial català. 
 
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa 
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa és una entitat de serveis que té com a finalitat oferir 
informació, assessorament i formació per millorar la gestió de les empreses, fomentar-ne la 
promoció de la internacionalització, afavorir els interessos generals de les empreses i 
comprometre’s activament amb el desenvolupament social i econòmic de la seva demarcació.  
 
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa va ser la primera cambra fundada a Catalunya, i la 
tercera a Espanya. 
 
La demarcació de al Cambra de Terrassa compta amb unes 33.000 empreses adscrites i la integren 
12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat 
del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 


