
ASPECTES INDUSTRIALS DE LA MODERNITZACIO"

per

JAUME BASSA I PASCUAL
Director General de Politica Industrial i Tecnologica

de la Generalitat de Catalunya

Senyor President, Ii lustrissims senyors, senyores i senyors,

El dijous al mati, cada dijous al mati, hi ha Consell Executiu de la Ge-
neralitat i per tant, sempre, el Conseller d'Industria i Energia es a Barcelona
el dijous al coati; ho dic perque estic substituint avui, dijous, al Conseller en
una circumstancia realment inesperada. Aquest mati ha hagut d'anar a Ma-
drid per un afer trascendent, ha hagut de deixar el Consell Executiu i si vos-
tes tenon experiencia amb el que passa despres amb el pont aeri moltes vega-
des, em penso que comprendran la s1tuac16 en que s'ha trobat el Conseller i
amb quc m'he trobat jo quan a les set de la tarda m'han dit que havia de venir
a parlar d'aspectes industrials de la modernitzacio, que havia de desenvolu-
par, que havia d'exposar el senyor Joan Hortala, Conseller d'Indtistria i
Energia.

Coco que treballo al costat del Conseller Hortala, se suposa que haig de
tenir una capacitat d'interpretar amb una certa mesura al menys el que hau-
ria dit aqui el Conseller. Llavors, tinc la sensacio que ens hem canviat els pa-
pers amb el Dr. Ferrate, perque precisament hauria d'haver estat lo el qui
hauria d'haver agafat el diccionari Fabra i mirar-me les paraules: Aspectes
Industrials de la Modernitzacio, llastima que no he tingut temps: que volia
dir el Doctor Hortala quan deia modernitzacio, quan deia aspectes i quan
deia industrials? Tanmateix, em permetran que ja que no he tingut temps,
ho faci a la meva manera i canviare d'una manera una mica matussera el titol i
en floc dels Aspectes Industrials de la Modernitzacio, em permetran que
parli d'ua politica industrial davant del fenomen del canvi.

Aquesta sessio academica tingue Hoc el proppassat 25 d'octubre de 1984 a la Sala Prat de la
Riba, de I'IEC, amb motiu de la Inauguracio del curs 1984-85 de la SCCFQM.
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Feta aquesta petita transmutacio, amb lo qual mc'n vaig mes clarament
cap el meu terreny i possiblement tambe en el terreny que hauria anat el
Conseller, cotnencare per intentar definir que vol dir politica industrial;
sense agafar el Fabra, pero intentant esbrinar que volem dir quan diem que
volem fer una politica industrial i sobretot en un pais corn Catalunya, que
vol dir fer una politica industrial a Catalunya. I despres parlarem del feno-
men de la modernitzacio o del canvi.

Una politica industrial, al meu entendre, vol dir comen4ar per fer-se Lin
coneixement de la situacio industrial del pais de que es tracta, fixar-sc uns
objectius, uns objectius raonables, discutibles, logicament no qualsevols
objectius sing uns objectius que estiguin a 1'abast, realitzar unes accions per
anar d'aquesta situacio actual cap a aquests objectius tenint en compte les
propies potencialitats i tcnint en compte les propies limitacions, i tot aixo
tenint en compte evidentment quin es 1'entorn i per tans, quines son les cir-
cumstancies en que podem intentar fer aquest pas d'un hoc cap a 1'altre.

Com que disposo d'un temps molt curt, no puc entrar massa en details,
pero em sembla util exposar alguns d'aquests aspectes; no entrare en la si-
tuaio actual de Catalunya, es prou coneguda la nostra situacio industrial,
basada fonamentalment en una industria transformadora, amb empreses
petites i mitjanes, amb els defectes que aixo comporta, amb els avantatges de
dinamisme, d'agilitat que tambe aixo comporta, etc. passo de Iiarg, doncs,
de la situacio actual.

Quant a la situacio futura assolible, una situacio raonablement pensa-
ble pel dema, em sembla que tambe hi ha bastant acord a tots cis nivells que
Catalunya en el futur, almenys en un futur no massa llunya, ha de continuar
essent un pais basicament industrial, pero en el si d'una economia que apro-
fiti al maxim els recursos agricoles i d'una maera molt tecnificada: amb uns
serveis molt desenvolupats, un sector serveis que contempli no solament les
necessitats normals de transport, de comer4, de financament, sino les exi-
gencies d'una industria i una agricultura modernes (laboratoris, centres de
documentac16, ...), uns serveis avan4ats, d'un nivell de qualitat elevat; i un
sector de serveis quc atengui tambe les necessitats culturals i socials, medici-
na, ensenyament, esbarjo, tot el que hi vulguin afetir, els serveis propis
d'una societat desenvolupada.

En aquest entorn, una industria tambe, em penso que hi estem tots
d'aord, que s'haura de basar ja amb un nivell molt mes elevat de qualitat, no
fonamentat ja en ma d'obra barata, que ja no ho es, ans amb una aportacio
de valor afegit important, amb una nla d'obra formada, amb una capacitat
empresarial evolucionada, amb una aportacio important de tecnologia mo-
derna, i amb un aprofitament molt accentuat de tots els recursos, que aixo es
el que vol dir la paraula productivitat, una productivitat que aprofiti al ma-
xim tots i cada un dels recursos posats a disposicid, no solament de la indus-
tria entesa com a empresa, sing de la industria entesa corn a conjunt d'em-
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preses i de tot el que configure el sector industrial. Aprofitament maxim,
doncs, de les energies del pais, dels recursos minerals ode materials del pais,
escassos pero que hi son, dels recursos humans, dels equips industrials, etc.

Anant una mica de pressa, em sembla que cal remarcar encara a Catalu-
nya afortunadament el fet que tenin un esperit empresarial, comparant amb
altres paisos on ens adonem que la situacio en aquest sentit es forca mes des-
favorable, no solament en altres ]foes de l'Estat Espanyol sino tambe en
paisos abans molt industrialitzats, com el nord de Franca, on ha influit
d'una manera molt important el fenomen de la siderurgia en crisi o del sec-
tor naval en crisi, on l'esperit empresarial ha sofert i ha restat molt colpejat,
molt abatut. Aqui, em sembla que no estem en aquest nivell i amb bona part
no ho estem jo crec que degut a les caracteristiques de la nostra industria ba-
sada en 1'empresa petita i empresa mitjana, agil, dinamica, capac d'evolucio-
nar, capa4 d'anar cap a noves activitats. Aquest esperit empresarial, nosal-
tres palpem que encara existeix, malgrat que, com vostes saben, la tendencia
a pensar amb un floc al banc, a 1'empresa publica, a tot alto que sigui evitar el
rise, es molt considerable. Aixi i tot, som optimistes quan a aquesta poten-
cialitat, com ho som quant a la capacitat tecnica de la nostra gent. Creiem
que la nostra gent, el nostre pais es capac de donar tecnics elevats, amb capa-
citat d'absorbir allo que aportaran les noves tecnologies i el nou mon indus-
trial, el nou mon post-industrial.

Respecte a les limitacions, tambe molt de passada vull remarcar-ne una
d'important sobre la nostra possibilitat d'actuacio. Em refereixo fonamen-
talment a que podem fer de cara a I'endegament d'una politica industrial. Es
clar que nosaltres no podem ajudar massa a que aquest esperit empresarial, a
que aqucsta societat capa^ de fer coses, les fact, a base de politiques finance-
res o de politiques monetaries o de politiques aranzelaries, perque tot aixo
esta rcservat a] Govern central; pero si que es poden fer actuacions de politi-
ca estructural, de les quals donare dos exemples al final, dos instruments
que estem endegant ja en parlare, un fa poc temps i 1'altre fa mes, i que de-
mostren que amb politica estructural es poden fer coses molt importants per
ajudar al teixit industrial del pais.

Quant a 1'entorn, es clar que no ens podem proposar accions de cara als
objectius que deia, sense tenir en compte cap a on va el mon; aixo evident-
ment seria un disbarat. No estem sols, es evident que cada dia estem mes in-
tercomunicats, estem mes interdependents; hem de tenir en compte que
som en una epoca de canvi profund, que es clar, tothom en parla de la muta-
cio, tothom parla que hem estat deu mil anys amb una situaio agricola que
despres amb dos-cents cinquanta anys o en dos-cents anys ha passat a una
situacio industrial que s'esta acabant, i ara amb una generacio, amb vint
anys, estem passant a una societat post-industrial.

Aixo es molt fort, perque no solament es el fet del canvi sino que es el
fet del canvi amb explosio en el temps i tambe en l'espai: s'estaproduint una
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explosio mundial del canvi, no es ja en alguns paisos, no es ja en alguns in-
drets com va pssar amb la revolucio industrial sing que tothom hi esta invo-
lucrat. Tot aixo comporta uns problemes, uns problemes que son a la vista
de tots, pero comporta tambe i es en aquest sentit que jo en parlo fonamen-
talment en aquest moment, comporta unes oportunitats. Els problemes son
coneguts de tothom, els enfrontaments entre el Nord i Sud, el problema del
paisos endarrerits, la dificultat financera dels paisos subdesenvolupats, els
problemes d'endeutament inclus dels paisos que tenen petroli pet-6 que es
varen abocar a unes inversions a les quals despres no poden atendre per la
baixada dels preus, en fi, no hi ha dubte que al mon hi ha un gran desgavell.

Pero 1'altre aspecte que jo vull remarcar, i aquest es el que m'agradaria
deixar com a missatge, es que una epoca de canvi es una epoca d'oportuni-
tat. Es una epoca de crisi, es una epoca de dificultat, es una epoca de reces-
sio, es una epoca en que moltes empreses ho passen malament, molts pro-
ductes son abandonats, pero es 1'epoca de la sortida d'una nova societat i
aquesta nova societat demana nous productes i demana nous serveis, i paga-
ra per tenir-los, pagara per tenir aquests productes, pagara per tenir aquests
serveis i pagara per tant, perque existeixen individus, empreses i paisos que
li donin el que demana. He dit paisos perque tambe es una epoca d'oportu-
nitat pels paisos i jo estic convencut que es una epoca d'oportunitat per un
pais com Catalunya, no solament per les potencialitats que deia sing perque
em penso que es epoca d'oportunitat per aquells paisos que hagin trobat la
manera d'acostar-se al pais, d'acostar-se a la realitat. Es a dir, s'ha acabat el
temps del centralisme distanciat, dels problemes i som en el temps d'oferir
les solutions prop dels problemes, alla on hi ha els problemes poder apor-
tar-hi la solucio. Aixo crec que es una gran oportunitat del pais, de la matei-
xa manera que crec que surten grans oportunitat per moltes empreses que
sapiguen veure que el canvi reclama noves aportacions i crec que es una epo-
ca d'oportunitat pels individus que sapiguin aportar-hi tambe el seu poten-
cial a aquest canvi.

Jo vull deixar aquest missatge en considerar un entorn que moltes vega-
des veiem tan negre, que efectivament ho es, pero que ens dona un conjunt
de possibilitats de cara al futur.

Com que vull ser estricte en el temps, resumire la politica que estem en-
degant en unes paraules molt concretes: ajudar a consolidar i poteniar una
estructura industiral competitiva en el mercat international. I ho remarco
per deixar clar que volem ajudar, no volem fer industria, no volern fer em-
preses, no volem crear un sector public, no volem fer nous INI's que ja
veiem on van a parar els INI's; de cap manera, en un pais on hi ha una socie-
tat civil que es capac de fer allo que es capac de fer la societat civil catalana,
no cal que ens hi fiquem mes que en aquelles coses que no s'hi fica la societat
civil, que ja en parlarem.

Ajudar, per tant, ajudar a consolidar i potenciar. Ja tenim una estructu-
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ra inicial pero Them de consolidar i sobretot Them de potenciar de cara al fu-
tur, i aquesta estructura industrial, aquesta xarxa industrial , la volem en els
mercats internacionals , ja no val que Catalunya es limiti al mercat espanyol,
aixo es evident que s'ha acabat i on hem de ser es en cis mercats internacio-
nals, perque si nosaltres no anem a fora , els de fora vindran a dintre de casa,
aixo es evident i ho veiem cada dia. I desgraciadament ho veiem amb els pro-
ductes que nosaltres fciem i que ara ja no fern i que ens venen de fora. I per
aixo hem de fer tambe el toc d'atencio perque allo que deia de les oportuni-
tats, son oportunitats pero han de ser realitats.

El fet de complir aquest objectiu basic d'ajudar a la competitivitat de les
empreses , implica una filosofia general, pero implica unes accions particu-
lars, unes accions determinades, unes accions peculiars en les quals no en-
trare, ni entrare, tampoc en la filosofia general del tipus : ens decantem mes
per les empreses o pels sectors, creieln que els sectors tradicionals o els sec-
tors punta, etc.: no hi puc entrar, nomes dire molt breument, nosaltres
creiem que a Catalunya amb els sectors tradicionals, creiern que a tots els
sectors hi ha futur, que hi poden haver empreses competitives i empreses de
futur dins dels sectors mes antics: ara, amb una condicio , que dins de cada
empresa s'arribi al nivell maxim de tecnificaio, que la tecnologia mes avan-
cada s'apliqui a l'cmpresa del sector mes tradicional. Amb aquesta condicio
crec que tant avan4ar cap a les tecnologies mes avan4ades corn el mantenir
empreses en els sectors tradicionals , es possible.

I despres venen les accions especifiques, i en quant a accions especifi-
ques evidentment que estem obligats a unes accions dc reconversio pero
tambc volem fer i estem fent accions de foment i de promocio de noves acti-
vitats, corn fern i hem de fer accions d'ajut a la 1nnovaci6, corn hem de fer i
fern ajuts a la xarxa de serveis que ha de tenir la industria al seu abast, corn
poden ser laboratoris, centres de documentacio o entres d'informacio, etc.

En aquest sentir, he dit que parlaria de dos instruments, perque una
cosa es parlar de politiques i 1'altra es aplicar-les. Precisament en el Parla-
ment de Catalunya , ara, a final d'any es presentaran , un ja s'ha presentat,
dos projectes de Llei de creacio de dos organismes autonoms.

Un d'ells es el CIDEM (Centre d'Informacio i Desenvolupament Em-
presarial) que to per objectiu que les empreses del pais puguin arribar a la
maxima informacio tecnologica possible i tambe d'altrcs tipus d'informa-
cio: informacio comercial, informacio sobre productivitat, informacio fi-
nancera, etc . Amb la seva transformacio en organisms autonom pensem que
aquest organisme ha de posar en marxa noves activitats , per exemple, una
societat de risc capa4 d'ajudar a que les iniciatives que tinguin un especial in-
teres do cara a l'impuls de novel tecnologies, i tambe de noves activitats de
qualsevol ordre amb futur, puguin ser impulsades per 1'Administracid, per-
que es molt dificil que aquestes iniciatives, que aquesta imaginacio d'un nou
producte o d'un nou proces tingui el suport de les entitats normals de credit.
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L'altre instrument que impulscm es el Laboratori d'Assaig, fins fa poc
de la Diputacio de Barcelona, que ens va ser traspassat el mes de mare pas-
sat. Hem presentat un projecte de Llei, al Parlament de Catalunya, per do-
nar la maxima potencialitat, la maxima facilitat d'actuaci6, les maxitnes pos-
sibilitats de servei a aquest Laboratori, per transformar-lo en el gran labora-
tori que necessita Catalunya en aquest moment per garantir la qualitat dels
seus productes, per garantir el que els assajos d'aquests productes ens pu-
guin assegurar el nivell de que us parlava d'anar de cara als mercats interna-
cionals, per donar certificacions d'aquesta homologabilitat dels productes,
per fer recerca aplicada d'acord amb les empreses, per a realitzar estudis tec-
nics. No ens posarem evidentment en la recerca basica, procurarem coordi-
nar-nos en aquell sent it que abans ens deia el Doctor Ferrate, coordinats de-
gudament amb els altres centres d'assaig, els altres lakoratoris de Catalunya.
He dit que I'Administracio Publica vol substituir a la iniciativa privada on
aquesta no hi sigui, pero si la iniciativa privada to uns determinats laborato-
ris d'assaig que son valids, el que farem sera coordinar-nos amb ells.

Aquestes paraules no volien ser una exposicio del que estem fent, sino

de donar una indicaci6 de que creiem que cal fer en un moment de canvi,

perque un pals com el nostre pugui assolir els objectius que he dit al comen-

4ament, i deixar aqucst missatge: que tenim l'oportunitat de ser un pais de

progres, que estem obligats a treballar perque ho sigui, i que volem ajudar a

tots aquells que maiden per aconseguir-ho.

Moltes gracies.
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