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Lloc: Canal Blau TV
Durada: 55 minuts
Enllaç: http://canalblau.alacarta.cat/debat-a-bat/capitol/debat-a-bat-16-10-2020
Participants:
 Neus Lloveras – Presidenta de la FEGP
 Frederic Vilà – Director del campus de la UPC Vilanova i la Geltrú
 Luis Miguel Garcia – Conseller del Consell Comarcal del Garraf
 Jordi Martí – Presentador del programa i Director de Canal Blau
[Jordi Martí]: Reflexió: La situació actual, a nivell econòmic, és complicada?
[Neus Lloveras]: Sí, la situació és complicada però hem de considerar el següent:



El pessimisme sempre agreuja totes les crisis. Per tant, hem de parlar de
realisme.
La COVID ha agreujat una situació de crisi sistèmica que comporta
l’acceleració de fets que ja estava prevista la seva realització. S’ha de fer un
canvi de model econòmic i tenir molt en compte els efectes del canvi
climàtic.

[Luis Miguel Garcia]: La percepció que hi havia era d’haver recuperat l’economia de
forma molt ràpida des de l’anterior crisi mundial, però era totalment fictícia. Amb
l’arribada de la pandèmia s’han trencat tots els fonaments d’aquesta estabilitat
econòmica.

Ara hem de treballar en dues vessants que són una reactivació econòmica i una
recuperació social. Ambdues van de la mà.
[Frederic Vilà]: Jo diferenciaria dues parts. D’una banda, estic d’acord amb que hem
de fer un canvi de model econòmic i, nosaltres com a Universitat que utilitzem la
tecnologia, els nostres enginyers poden aportar molt i; d’altra part, la COVID ha
afectat 100% al turisme en la nostra comarca, comportant un descens important del
consum.
La gent evita les aglomeracions i això ha afectat al comerç local. El consumidor ha
optat més per realitzar compres per Internet, el que fa molt de mal al comerç de
proximitat.
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D’altra banda, la pandèmia ens ha portat un aspecte positiu perquè tot allò que havíem
de fer en 15 anys ho hem hagut de realitzar en 2 mesos; per exemple, la realització
contínua de classes online o en streaming. Les reunions entre els companys de feina
s’han intensificat i són molt més còmodes a realitzar des de casa. També ha comportat
un baix risc de patir accidents per la poca mobilitat, etc. Totes aquestes accions ens
han obligat a integrar mitjans tecnològics a les nostres sales per poder portar-les a
terme.
En aquest aspecte, els estudiants han sigut comprensius i els nostres docents han
sabut estar a l’altura de les circumstàncies.
[Luis Miguel Garcia]: A Sitges la situació en relació al turisme és dramàtica. El
sector hoteler és el més afectat amb la pandèmia. Es preveu que acabi l’any amb un
30% d’ocupació.
La restauració s’ha pogut mantenir gràcies al turisme de proximitat; especialment, el
visitant d’un dia.
Respecte a l’oci nocturn va estar tancat molt de temps però, actualment, està obert
amb mesures molt restrictives però que li han permès seguir actiu. Els representats
d’oci nocturn van idear el projecte d’accés al carrer Dos de Maig amb unes mesures
sanitàries que els permetia mantenir la seva activitat.
[Jordi Martí]: La situació a l’Alt Penedès és també complicada, hem d’estar
preocupats al Garraf?
[Neus Lloveras]: La situació és complicada a tot Catalunya i a tota Espanya. El
turisme ho ha patit molt, però quan finalitzi la pandèmia podrà recuperar la seva
activitat. D’altra banda, el comerç funciona diferent, perquè la digitalització està
present, però, en canvi, el teixit industrial és molt feble i depèn de centres de decisió
molt llunyans, en molts casos sense tecnologia pròpia. A més, hem pogut veure que
l’equilibri entre indústria i turisme no és el més adequat; és a dir, sempre hem fet una
forta aposta pel turisme i no hem controlat tant el teixit industrial. Cal fer una inversió
segura, ferma i forta cap aquesta indústria, arribant a un 20 o 25% del PIB per no
dependre tant del turisme i tenir un impacte inferior davant de crisis com aquesta.
El teixit català industrial és feble. El Pacte per la Indústria que es va presentar fa un
any mai s’ha acabat de desenvolupar, no s’han posat suficients recursos i la inversió
en R+D està al voltant de l’1,5% del PIB, quan s’aconsella que estigui sobre el 2 o 3%.
Hem de trobar el punt d’equilibri entre la indústria i els serveis. No podem tornar a
decantar la major part de la nostra economia en aquest últims.
Ha d’augmentar la inversió en R+D, en infraestructures i educació. Hem d’aplicar
bé els nostres fons europeus.
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[Jordi Martí]: Si ens arriba indústria a la comarca, on la posem? Quin tipus d’indústria
volem a la comarca? Tenim l’oportunitat d’exigir una indústria verda i neta?
[Luis Miguel Garcia]: Tenim l’obligació. D’altra part, el turisme a la comarca s’ha de
mantenir i s’ha de millorar amb noves tecnologies aplicades al turisme.
Ara mateix, tenim molt de talent i ha de ser una de les apostes fortes a la nostra
comarca que ens permetrà crear nous llocs de treball i de modalitats d’empresa.
A un empresari tradicional li resulta més complicat aplicar les noves tecnologies,
encara que s’han d’adaptar a la nova situació actual. El treballador evolucionarà tal
com ho faci l’empresa.
[Frederic Vilà]: A la nostra universitat en surten grans talents en enginyeria. Com a
universitat tenim més estudiants que abans, però no tothom pot ser enginyer. El nostre
objectiu és que l’enginyer tingui un treball en el què pugui desenvolupar-se
professionalment i aplicar tots els seus coneixements d’enginyeria. El problema arriba
en temps de crisi com ara, on es veuen obligats a agafar feines que res tenen a veure
amb el que han estudiat i l’empresari es beneficia de tenir un operari amb un nivell
superior del que requereix el lloc de treball.
Encara que hi hagi robots que facin tasques la mà d’obra és important i els operaris
han de ser professionals i els tècnics especialitzats. Crec que seria una estructura
molt correcta per a la societat.

La part de recerca de la universitat està per ajudar a aquelles empreses que apostin
per la digitalització. En aquest sentit, tenim una col·laboració molt estreta amb la FEGP
per conèixer les necessitats de les empreses.
[Luis Miguel Garcia]: És obligació de l’administració pública posar la Formació
Professional al mateix nivell que qualsevol universitat.
[Neus Lloveras]: Aquest aspecte de l’educació és un ingredient fonamental per
equilibrar el teixit industrial, disposar d’universitaris, de gent amb formació professional
i de gent menys especialitzada que pot orientar-se cap a la indústria.
Hem d’intentar evitar els tancaments d’empresaris amb 50 anys, trobar-los una sortida
mitjançant accions conjuntes a curt termini per part de tots els agents de la comarca. A
llarg termini també hem de mirar accions en conjunt.
[Luis Miguel Garcia]: Des del Consell Comarcal del Garraf en la darrera edició del
Pacte per l’Ocupació, arrel de la situació actual es va decidir tornar a reprendre un Pla
de reactivació econòmica. Per garantir-nos l’èxit d’aquest Pla, els hi hem fet l’encàrrec
a NODE Garraf amb la finalitat de formular estratègies i futures accions amb la
participació de tots els sectors i agents socials de la comarca per respondre a les
qüestions: què fem?, què volem fer?, què som? I on volem anar?
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[Jordi Martí]: Reflexió: A vegades dona la sensació que estem en una comarca poc
definida, tenim clar cap a on volem anar?
[Neus Lloveras]: El desenvolupament econòmic ha de tenir molt en compte
l’Agenda 2030, la responsabilitat social amb un equilibri econòmic i ambiental.
No cal només pensar en la comarca, sinó en tota Catalunya en global. És important
tenir un projecte de país on el Garraf tindrà el seu paper i en sortirà beneficiat, perquè
és una comarca amb sis municipis amb molta diversitat i, difícilment, es podrà tenir un
projecte únic.
Podem tornar a tenir una Catalunya forta en el sector industrial mitjançant la retenció
de talent i millorant les comunicacions amb noves inversions.
[Frederic Vilà]: Des de les Institucions hem de fomentar uns condicionants factibles
per a l’empresari que no comportin a la competència entre municipis. L’únic problema
és que no tenim espai suficient per instal·lar les empreses i el preu del que tenim
disponible és alt.
En aquest aspecte, NODE Garraf ja fa una funció correcta de mostrar tot el terreny que
hi ha, però a partir d’aquí és l’empresari qui ha de decidir, no condicionar-lo.

Personalment, preferiria que el Pla Estratègic tingui 4 aspectes o punts ens els què
coincidim tota la comarca, que ens els creiem, fem pedagogia i tingui una bona
promoció en la què hi participin els mitjans de comunicació.
[Luis Miguel Garcia]: El sentit del Pla Estratègic és aplegar totes els agents socials,
econòmics, polítics, etc., i crear sinergies entre ells. El seu objectiu és definir els
3 punts globals i anar cap a la seva consecució.
Si no tenim espai per ubicar a una empresa interessada en un municipi en concret,
hem d’evitar que se’n vagi de la comarca oferint-li una nova localització dins del nostre
territori.
[Neus Lloveras]: Hem de treballar a més llarg termini. Com a territori hem de definir
les condicions i facilitats, però és la iniciativa empresarial la que generarà les
empreses. En aquest aspecte, hem fet un treball importantíssim presentant el catàleg
de Polígons del Garraf.
A partir d’aquí, per atraure inversió al territori per part de les empreses, hem de lluitar
perquè les comunicacions cap a la nostra comarca siguin bones, tenir millors
infraestructures i una major col·laboració entre el sector públic i privat, per
exemple des de l’administració pública s’hauria de facilitar les gestions administratives
i posar més atenció als impostos municipals.
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[Jordi Martí]: Reflexió: Si tenim una comarca privilegiada, a prop de l’aeroport i ports
que no ens obliga a travessar Barcelona, què és el que no estem fent bé?
[Frederic Vilà]: La part bona és que en el cas d’empreses tecnològiques que
decideixen instal·lar-se aquí i contractar talent, aquí en tenim de sobres de gent
formada. També es valora molt que aquí es viu molt bé, que estem a prop d’una gran
ciutat però amb es privilegis de no estar-hi dintre.
Si ens preparem bé la nostra situació crítica pot canviar. És cert que el COVID ens ha
obligat a diversificar més dins del teixit industrial però sense oblidar l’entorn i les bones
condicions climàtiques de les què disposem i que ens ajuden a atraure el turisme.
[Jordi Martí]: Dona la sensació que a la comarca ha fallat l’aspecte de solidaritat
entre municipis. Cadascun ha mirat per ell mateix sense preocupar-se de la resta.
[Frederic Vilà]: Fins al 2006 hem estat creixent molt bé i molt ràpid dins la comarca.
La principal base per ajudar a l’empresari és que l’administració pública ingressi diners
i els doni ajudes.
En el mateix sentit, hem de tenir present que per fer créixer les empreses i guanyar a
llarg termini, ha de fer-se sobre les bases i criteris sostenibles que ens marca
l’Agenda 2030.
[Luis Miguel Garcia]: Amb aquesta crisi, la població ha reconegut que els primers en
donar-los recolzament han estat els sis ajuntaments de la nostra comarca.
[Frederic Vilà]: Per sortir d’aquesta crisi tots hem de fer alguna aportació i acció. Les
administracions públiques han de generar un clima favorable, les persones han de
comprar en el comerç local i l’empresari ha d’invertir en eines tecnològiques.
[Neus Lloveras]: Els ciutadans han de recuperar la seva activitat aplicada a la nova
normalitat, però amb responsabilitat.
Ara tenim una gran oportunitat de poder canviar les coses.

