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El debat va reunir un total de 180 assistents, la màxima assistència 
registrada en una sessió CAMBRACTIVA 

 
 

180 assistents en el debat CAMBRACTIVA organitzat per la Cambra 
sobre la productivitat i la competitivitat del país 

   
CAMBRACTIVA REMARCA QUE LES EMPRESES 
CATALANES SÓN COMPETITIVES I  QUE CAL 
EQUIPARAR LA COMPETITIVITAT DEL SECTOR 
PÚBLIC A LA DEL PRIVAT 
 
 

En el debat també es va posar de manifest el dèficit actual de formació a 
Espanya, tant en continguts, com en actituds i valors 

 
 

Terrassa, 13 de 
febrer de 2009. La 
Cambra va organitzar 
el passat dimecres a la 
tarda una sessió de 
debat CAMBRACTIVA 
sota el títol 
“Productivitat 
d’empresa, 
competitivitat de 
país”. Tres reconeguts 
ponents amb 
experiència en la 
matèria van aportar 
els seus interessants 
punts de vista sobre la incidència de la productivitat en la competitivitat del país, 
amb visions multidisciplinàries que van enriquir el debat.  
 
Marià Galí, president de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, va presidir i 
presentar aquesta sessió CAMBRACTIVA, que es va desenvolupar a la seu de la 
institució. Serafí del Arco, periodista de la secció d’economia del diari El País, va 
ser l’encarregat de moderar el debat, que va comptar amb 180 empresaris 
participants, la màxima assistència registrada en una sessió CAMBRACTIVA des de 
la creació d’aquests debats empresarials l’any 2001.  
 
Degut a l’èxit de convocatòria, la Cambra va habilitar una sala annexa a l’auditori 
en la qual una quarantena d’empresaris van poder seguir el desenvolupament del 
debat en directe a través d’un circuit tancat de televisió. 
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D'esquerra a dreta: Ramon Carbonell, Antoni Abad,  
Marià Galí, Pedro Nueno i Serafí del Arco 

 
Pedro Nueno: “Un dels grans problemes és no tenir els centres de decisió 
empresarial al país”  
 
Pedro Nueno va aportar la visió 
positiva i optimista a la taula de 
debat. El doctor en direcció 
d’empreses i professor de l’IESE va 
incidir en la necessitat que el 
govern prengui consciència de 
l’actual situació i actuï al respecte: 
“No ens hem d’obsessionar amb la 
productivitat, el problema actual és 
la manca de finançament o el 
suport del govern”.  
 

Nueno va comparar la situació 
actual amb la crisi del tèxtil de l’any 1983 i va afegir que en aquell moment gran 
part dels sectors econòmics potents eren propietat de l’Estat, com ara l’energia, el 
transport, les telecomunicacions, o el tabac, entre d’altres. A més, va afegir: “Un 
dels problemes principals és que no tenim els centres de decisió de les empreses 
al país”. 
 

Pel que fa al turisme, Nueno va posar èmfasi en la idea que a Espanya es dificulta 
molt l’entrada de turistes al país, com ara els xinesos: “Hi ha molts turistes rics 
que comprarien cases aquí. A Espanya dificultem el seu visat, mentre que als EUA 
els veuen arribar i de seguida tenen permís de residència”. 
 
 
En matèria de finançament, el professor de l’IESE va proposar una possible solució 
per pal·liar el moment actual: “Cal crear un banc afectat que concentri tots els 
actius tòxics i així el sistema quedarà net”. Nueno també va proposar mesures a 
les empreses: “cal negociar, fer aliances i pensar en mercats que estiguin 
oblidats, que sempre n’hi ha, a més de diversificar els nostres negocis”. 
 I va afegir: “Per assegurar la productivitat, cal mantenir motivat els equips 
humans. A Espanya hi ha dèficit de formació, però no entès només com a 
coneixement, sinó també d’actituds i valors”. El ponent va posar especial èmfasi 
en els valors com a actiu de les persones. 
 
En referència al paper de l’Estat en la situació actual, Nueno va posar de manifest 
que actualment hi ha “una diferència abismal entre el nivell de competència del 
sector públic i el privat” i va proposar la creació de la figura d’un mediador entre 
les entitats financeres oficials i les empreses, un mètode que, segons el professor 
de l’IESE, “ha tingut èxit a França”.  
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 Antoni Abad durant la seva intervenció. A la seva 

dreta, Marià Galí 

Antoni Abad: “La crisi no és la causa, és l’excusa”  
 
 
 
El president de la patronal Cecot va 
esmentar que actualment les 
empreses es troben en una situació 
de “rebel·lia positiva”. Abad va 
emplaçar a tots els actors del 
panorama econòmic a fer un esforç 
individual i col·lectiu per canviar la 
situació actual de l’economia del 
país. Abad va incidir en la necessitat 
que l’Administració participi 
activament i de forma més àgil en 
aquest esforç: “les actuacions 
públiques actualment no faciliten ser globalment competitius, cal arriscar i aplicar 
canvis estructurals per assegurar un futur millor i refundar les bases de 
competitivitat”.  
 
Antoni Abad va afegir que Catalunya i Espanya no han sabut utilitzar el seu 
potencial després de 14 anys d’expansió: “Volíem ser un referent, aspiràvem a 
tenir un model català d’excel·lència, però no hem estat intel·ligents. Actualment 
tenim una Catalunya cara, poc eficient i extremadament regulada. La crisi no és la 
causa, és l’excusa”. 
 
 
El president de la patronal terrassenca també va destacar que el marc laboral 
actual no facilita la tasca de les empreses per a incrementar la productivitat: “les 
empreses necessitem un marc laboral que faciliti la retenció del talent”. Abad 
també va destacar altres elements que dificulten la competitivitat del país, com 
ara el demora en l’execució de noves infraestructures, un sistema educatiu que no 
respon a les necessitats actuals, la Llei Concursal, “que dificulta la posada en 
pràctica d’aquests processos”, o el poc coneixement d’idiomes.  
 
En matèria d’absentisme laboral, Antoni Abad va emplaçar a les mutualitats a que 
siguin més actives per controlar les altes i baixes laborals. 
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Ramon Carbonell: “En un moment com l’actual no és positiu que l’obra 
pública sigui un 20% inferior” 
 
El conseller delegat de 
COPCISA Corp., Ramon 
Carbonell, va aportar la visió 
del seu grup empresarial 
sobre la situació actual, i va 
apuntar la liquiditat com a 
una de les claus per a la 
competitivitat d’un país. En 
aquest sentit, Carbonell va 
aportar dades positives: “hi 
ha sectors que no han patit la 
manca de liquiditat com en el 
cas de l’energia eòlica”. 
 
En matèria d’energia, l’empresari va destacar que “Espanya registra un 85% de 
dependència energètica de l’exterior” i per això, va incidir en la necessitat de 
plantejar al país el funcionament del mercat d’energia interior i exterior. A més, 
va accentuar que “Espanya és el país amb la pitjor intensitat energètica de la 
Unió Europea”.  
 
El ponent va parlar també de la situació actual del sector de la construcció. Sota el 
seu punt de vista, “la diversificació de la cartera de clients és clau”. Carbonell va 
destacar que gran part de les obres de Copcisa actualment són públiques o 
institucionals, mentre que l’obra privada representa una part mínima del seu 
negoci actual. Carbonell també va destacar que “els tràmits de l’Administració 
encara són massa lents”. Així mateix, va accentuar que en un moment de crisi en 
el sector com l’actual “l’Administració ha de prendre consciència perquè, en un 
moment com l’actual, la convocatòria d’obra pública ha caigut un 20%, quan és 
molt necessària”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramon Carbonell va destacar que hi ha sectors que no 
han patit la manca de liquiditat 


