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Lloc: Ràdio Canal Blau
Data: divendres 11 de desembre, a les 9h30
Durada: 30 minuts
Enllaç: https://podcast.canalblau.cat/programs/eltemadeldia/canalblau_podcast_14304
Participants:
 Ana Tanco – Solfico
 Felipe Laborda – GAG Vilanova
 Isidre Also – NODE Garraf
 Jordi Martí – Presentador del programa i Director de Canal Blau
[Jordi Martí]: Avui tancarem setmana parlant amb els amics de Node Garraf. Ja sabeu
que estan duent a terme l'elaboració del Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del
Garraf que fan per encàrrec del Consell Comarcal del Garraf. Durant diferents
setmanes hem vingut parlant de temes que es volen afrontar des d'aquest pla
estratègic. Avui parlem amb dos representants del sector d'assessories d'empresa
perquè ens expliquin les actituds de la comarca a l'hora d'afavorir el dinamisme
empresarial.
Estem amb en Felipe Laborda, de GAG Vilanova, i l’Ana Tanco, de Solfico. Saludem
també el gerent de Node Garraf, Isidre Also.
Ana, què feu? On sou?
[Ana Tanco]: Nosaltres estem a la rambla Samà de Vilanova. Som una assessoria
d'empreses bàsicament empresarial. En aquests moments estem intentant ajudar a
tots els nostres clients a fer front a tota aquesta situació tan complicada que ara mateix
tenim.
[Jordi Martí]: Felipe Laborda, de GAG, qui sou? Què feu? També, on sou?
[Felipe Laborda]: Nosaltres també tenim una assessoria d'empreses, des de l'any
1984, i fem assessorament d'empreses des d'un punt de vista empresarial. També
tenim una oficina de finques. A partir de gener iniciarem projectes nous per ajudar la
digitalització de les empreses -principalment dels nostres clients- i un projecte per
endarrerir la dependència.
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[Jordi Martí]: Isidre, hem de parlar d'aquest dinamisme empresarial que tenim a la
nostra comarca.
[Isidre Also]: Des de l'1 d'octubre es va començar el procés participatiu previ al procés
de redacció del Pla Estratègic d'Activitat Econòmica del Garraf. Ho estem fent en
diferents sessions de treball amb col·lectius, siguin sindicals, sectorials, gremials,
col·legials, etc. També ho fem per temàtiques, amb experts que ens orienten de
diferents temes. A més, comptem amb Canal Blau, ràdio i televisió, amb el què estem
treballant en diferents espais, com ara avui, amb l'expertesa de l'Ana Tanco i el Felipe
Laborda; primer, perquè tenen una trajectòria i un prestigi indiscutible i molt reconegut
i, d'una altra banda, perquè són persones que diuen el que volen dir, no s'amaguen
d'explicar o d'expressar el que ells consideren.

I això ens sembla clau, en una situació que estem abordant des del Pla Estratègic,
quan estem buscant aquelles coses que són potencials, que són fortaleses i febleses els clàssics DAFOS que acompanyen qualsevol exercici de planificació. Però hi ha una
situació que sovint les empreses o els professionals ens diuen i és que tot això estaria
molt bé si tinguéssim més facilitats a l'hora de fer tràmits i qualsevol gestió. No estem
parlant d'un ajuntament concret sinó, en sentit general. Són conegudes les traves
burocràtiques, que els processos administratius sovint alenteixen, també que els
ajuntaments s'hi vol posar remei i es vol treballar per exemple amb la finestreta única
d'atenció al consumidor o a l'usuari d'empresa, etc. Per tant, jo agraeixo molt als
nostres convidats perquè ens expliquin si això és així, fins a quin punt això es millora
però, sobretot en clau positiva, què hauríem de fer? Què no estem fent? Com podem
fer que la comarca pugui ser més competitiva o pugui ser més favorable a l'exercici de
l'activitat empresarial?
[Ana Tanco]: Jo considero que estem en una zona on els túnels fan que Vilanova
tingui certes limitacions importants a nivell d'empresa. Tot i que vivim en un món
cada vegada més global però, actualment, en aquesta zona ens trobem que a l'hora
de muntar un negoci és més complicat que quan ho fan més a prop de Barcelona. Això
és una realitat que nosaltres ens estem trobant dia a dia.
Quan tu vols viure i treballar aquí tot és més dificultós perquè és més difícil vendre al
mateix preu que es venen les empreses que viuen o estan instal·lades més a
prop de Barcelona.
A nivell de l'administració, què podem fer? Doncs bé, potser sí que jo considero que no
es té molt en compte aquesta situació. Si bé és cert que ara amb el COVID ha sigut
una miqueta al revés. Jo ho comparo amb altres companys que tenen despatxos més
propers a Barcelona, que estan molt més afectats que nosaltres. Això és així perquè
no vivim tant del turisme com altres zones. Respecte a l'hostaleria, per exemple, ha
tingut una gran afectació però quan s'ha mogut una miqueta doncs l'afectació ha sigut
menor.
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Jo crec que ens haurien d'ajudar molt a millorar en el procés de digitalització.
Felipe diu que té un projecte respecte a aquest tema i crec que és molt interessant
perquè per millorar tot això hem d'obrir-nos una miqueta més en el món digital, que
aquí encara ens falta. Hauríem de tenir ajudes en quant a coneixement i eines
necessàries per tot això, i permetre que aquestes barreres que tenim a nivell físic es
dilueixin una miqueta.
[Felipe Laborda]: Jo estic totalment d'acord amb el que diu l'Ana però, precisament,
com això és irreversible i ho ha d'implantar l'administració jo ja ni ho parlo.
Senzillament, haurien de fer la seva feina i no la fan. A partir d'aquí, s'haurà de buscar
alternativa.
Nosaltres tenim, a part del clima privilegiat, una avinguda que té tres o quatre col·legis
internacionals i vàrem desaprofitar una oportunitat d'or -que encara es podria ferperquè hi havia un sol propietari en els Colls per fer un gran parc comarcal que
tindria unes possibilitats tremendes junt amb l'impuls de Sitges per atraure un
turisme de qualitat.

El pla estratègic hauria de potenciar els punts forts i, sobretot, que no facin res les
administracions, si us plau. Que ens deixin, que deixin a NODE Garraf i als
empresaris. Com a mínim, aquells que sapiguem i tenim una certa idea, com han fet a
València; amb unes xifres molt superiors, la seva administració ha consultat els
empresaris perquè està demostrat que som els únics que sabem fer les coses bé i
utilitzar els recursos. En canvi, a una administració els recursos són sempre escassos.
Jo aquesta vegada he participat perquè espero, Isidre, que es tiri endavant perquè des
de fa més de 30 anys demanem fer un pla estratègic clar, vol dir, quan siguem grans
què volem ser? Posar dates. Primer hem de fer el pla, després el programa i després
el pressupost.
[Jordi Martí]: Felipe, pel que veig, no ets gaire entusiasta ni de les administracions ni
de les polítiques, però sense administracions i sense polítiques no hi ha res que es
pugui tirar endavant.
[Felipe Laborda]: No, parlo d'iniciativa. Evidentment que les administracions són
necessàries i imprescindibles, precisament, per vetllar que les coses es facin dins
de la llei, com es tenen que fer i que garanteixin la igualtat d'oportunitats per a tots. No
han de posar traves.
[Ana Tanco]: Jo estic molt d'acord amb el que està dient el Felipe perquè no és d'ara,
és des de fa moltíssims anys, que les administracions quan estan legislant no fan una
política fiscal amb uns certs objectius econòmics per al país sinó que es dediquen a
legislar per recaptar els diners que necessiten en aquest moment. I per a fer una
política, simplement, per tornar a sortir escollits. Llavors, aquesta política recaptadora
fa patir a moltes de les empreses.
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Cada vegada és més difícil fer plans estratègics que al final aconsegueixin millorar les
coses en comú, perquè si el que estem legislant és per a recaptar el màxim possible
és molt complicat.
[Jordi Martí]: Sempre es diu que les administracions municipals són molt feixugues,
molt lentes. Costa molt fer qualsevol maniobra però, en canvi, s'ha demostrat que ara
pel tema de la COVID s'ha reaccionat de forma molt ràpida i ha canviat absolutament
el sistema de funcionament. Això es tindria que aplicar i demostrar, segons vosaltres,
amb altres temes del dia a dia?
[Felipe Laborda]: El problema que tenen les administracions locals és que poden fer
poques coses. El problema per a les empreses no és l'administració municipal, que fa
el que pot. Parlo dels que realment tenen el poder legislatiu i no és que ho facin
malament és que, senzillament, no ho fan. Per exemple, els pressupostos són
fonamentals per al que marca la llei i el Parlament. S'han d'aprovar abans del mes de
novembre. Amb l'administració local, més o menys, el que pot fer ho fa i funciona
perquè és més propera, encara hi pots parlar però, en canvi, no ho pots fer amb
Hisenda.
[Jordi Martí]: Llavors, com assessories d'empreses, quin hauria de ser el vostre paper
amb tot aquest pla estratègic?
[Ana Tanco]: A Vilanova estem en una zona privilegiada perquè -també ho haureu
notat- estan venint molts estrangers. A nosaltres ens arriben molts clients nous que
són estrangers, que venen d'Europa. A l'any 94 els estrangers que venien eren de
països pobres que necessitaven emigrar per venir a buscar-se la vida. Ara, però, ens
estem trobant que els estrangers que venen són de països europeus més rics que
nosaltres i venen aquí perquè viuen millor; volen portar a la seva família i els hi agrada
estar aquí perquè no és un lloc turístic. I estic convençuda que això anirà a molt més.
Tenim molt potencial.

A nivell estratègic hem de ser capaços de captar cap a aquesta zona molta més
gent, amb valor afegit i amb possibilitats econòmiques perquè al final les
empreses es quedin, funcionin i siguin rendibles. Fa 25 anys enrere era molt més fàcil
tenir un negoci comparat amb les traves d'avui en dia. Perquè un negoci funcioni tenim
que saber fer de tot.
Per tant, Vilanova té moltes possibilitats però necessitem que vinguin i aportin coses
de valor econòmic, que la gent que vingui a viure aquí i s'instal·li tingui més
possibilitats econòmiques. Si ve aquest tipus de gent també farà que consumeixin molt
més en aquesta zona perquè la gent viu aquí i el cap de setmana surt al restaurant, a
les botigues i el negoci del centre, que és el petit negoci, és el que hem de potenciar.
Això podrà fer que aquí l'economia es mogui. Ara tenim una economia pobra i s'ha de
saber dinamitzar. Hem millorat molt perquè tenim La Daurada, per exemple, els
xiringuitos que hi ha a la platja, etc.
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[Felipe Laborda]: A Vilanova s'han de cuidar les infraestructures i que tot
funcioni i, perquè tot funcioni, senzillament, s'ha de treballar. A l'any 82 hi havia una
monoeconomia, amb la Pirelli, la Calibradora Mecànica, la Fisa, etc. Tot això s'ha
diversificat per a bé. Abans de fer-se els túnels es va reunir als empresaris i se'ls va
demanar que aportessin idees. Això jo no ho he tornat a veure.
Jo sóc l'únic que en molts fòrums dic que els peatges els posaria una mica més cars,
no per res, però qui vulgui que ho pagui, perquè el que és gratis no se li dona cap
valor, perquè entre les raons està el fet que salven vides humanes.

Hem de pensar molt bé què volem atraure. El comerç que hi ha a Sitges amb el que
hi ha aquí no és el mateix, per això hem de saber què ens interessa i, dins de la llei, fer
tot el que es vulgui d'acord amb un Pla Estratègic consensuat.
[Jordi Martí]: Cap a on hauria d'anar la comarca?
[Ana Tanco]: Hem de buscar el valor en tots els aspectes, l'econòmic i el de servei. Ja
hem creat molt valor a Vilanova però, al final, tot són diners, gastem més diners per
crear més valor i per fer més fàcil tenir un negoci a Vilanova, que sigui viable.
Estem en un moment en què és molt complicat i hem d'anar amb molta cura perquè, si
no generem aquest flux de valor cap a Vilanova, podem tenir molts problemes a nivell
d'empresa.
[Felipe Laborda]: Ratifico tot el que diu l'Ana però jo estic en contra de les
subvencions perquè creen pobresa i dependència.
Crec que, senzillament, s'ha de fer el microclima necessari, fent que les
infraestructures funcionin i que cadascú faci la seva feina. I a nivell de futur, si us plau,
que els que sabem, se'ns escolti. Tenim un futur brillant.
[Jordi Martí]: Si els polítics us escolten bé, oi?
[Felipe Laborda]: Els nostres polítics no canviaran. Per tant, que les lleis funcionin i
que treballin.
[Jordi Martí]: Malauradament, hem de deixar aquí la conversa que està molt
engrescada i molt animada. Moltíssimes gràcies a tots tres per acompanyar-nos i
esperem, com diu el Felip, que el pla estratègic d'activitat econòmica del Garraf el
puguem veure tots plegats ben aviat .

