
 

 

El binomi empresa-innovació, 

clau del futur de la nostra indústria i economia 

25 de febrer de 2004 – Manresa 

 

INTERVENCIÓN DE JOSÉ MONTILLA 

 

Bon dia, 

 

Vull aprofitar aquesta trobada amb tots vostès després de la visita i les reunions de 

treball amb la Direcció i amb el Comitè d’Empresa de Pirelli per a subratllar que en 

l’estratègia econòmica dels socialistes, la política industrial ocupa un paper central.  

 

Catalunya és un país amb una llarga tradició industrial. I davant la globalització, els 

agents econòmics i socials amb el suport del Govern de la Generalitat i d’un nou 

Govern a Espanya, estan en condicions de convertir els problemes i el reptes en 

oportunitats. 

 

Per això estem convençuts que el canvi de Govern a Espanya passa, també, per 

l’impuls d’una nova política industrial.  

 

Enfront una dreta espanyola sense tradició i cultura industrial, -cal 

recordar que un dirigent del PP va dir que “la millor política industrial és la 

no existència de política industrial” i que en aquests moments no hi ha 

referència a la Indústria en la denominació de cap Ministeri, cosa que és 

una expressió d’aquesta falta de política industrial del PP i de la nul·la 

voluntat d’obtenir-la- els socialistes volem fer realitat una política 

industrial capdavantera, fonamentada en els principis de la visió a llarg 

termini, la concertació i diàleg social, la innovació, la formació tècnica i 

professional i la creació d’un entorn atractiu a la inversió d’alt valor afegit. 

 

Catalunya és avui la primera potència econòmica d’Espanya i una gran regió 

econòmica en termes europeus. Les empreses catalanes són de les més capaces de 

competir amb èxit en una economia cada vegada més globalitzada.  

 

El model que volem per a Catalunya es basa en augments de la productivitat. El 

nostre creixement no pot seguir sostenint-se en costos laborals baixos i treball 

precari i poc qualificat. 



 

 

Volem consolidar i potenciar els sectors en què es fonamenta la competitivitat de la 

nostra economia (el turístic, l’agroalimentari, el farmacèutic, el tèxtil, el dels 

components de l’automòbil…), creant les condicions apropiades per millorar la 

competitivitat de les nostres empreses.  

 

I, alhora, volem impulsar també els sectors de tecnologia avançada com són les 

telecomunicacions, la informàtica, la biotecnologia, els serveis de salut i els 

ensenyaments altament qualificats. 

 

Els socialistes estem convençuts que la innovació és el factor més rellevant 

de la competitivitat. 

 

Creiem que la modernització de la nostra indústria ha d’estar orientada a la 

competitivitat, al desenvolupament sostenible i a una cohesió social i territorial que 

tingui en compte, en primer lloc,  a les persones. 

 

Volem que les diferents activitats industrials s’especialitzin en les fases més 

intensives de la gestió de coneixements i apareguin noves activitats amb un alt 

contingut tecnològic. 

 

Per això el Govern de Catalunya –a través de la Conselleria de Treball i Indústria 

que dirigeix el Conseller Rañé - ha col·locat la innovació i la transferència 

tecnològica com els dos elements centrals de la nova política industrial que 

Catalunya necessita per assegurar una projecció internacional de les nostres 

empreses que faci possible un creixement sostingut de la nostra economia. 

 

Per això el Govern de Catalunya impulsarà una nova política d’innovació que 

implicarà un augment de la inversió en recerca i desenvolupament  amb l’objectiu 

que la nostra inversió arribi en aquest terreny a la mitjana europea.   

 

Per avançar en aquesta direcció és imprescindible el compromís entre el govern, les 

universitats, les administracions públiques –amb un paper clau del món local-, les 

organitzacions socials i empresarials i les pròpies empreses.  

 

Però aquesta nova política industrial a casa nostra  també necessita, a 

Madrid, un Govern que entengui que l’economia d’un país no es pot 

fonamentar únicament en les hipoteques. I que sense una indústria 



 

competitiva, a Catalunya i al conjunt d’Espanya, no es pot pretendre jugar 

en la primera divisió dels països més avançats del món. 

 

Avui, després de vuit anys de Govern del PP, únicament el 29% de les empreses 

espanyoles són innovadores, enfront a la mitjana europea del 59%. 

 

La producció de patents a Espanya únicament és superior a la de Grècia i Portugal.  

 

Els Governs de la dreta espanyola han invertit la meitat que Europa en recerca i 

desenvolupament. Però, a més, un de cada tres euros invertits s’han utilitzat per a 

la indústria de Defensa. 

 

I els responsables d’aquesta situació tenen noms i cognoms: Rajoy, Aznar i Piqué. 

 

Les empreses catalanes, la societat catalana, Catalunya, necessita un 

Govern a Espanya compromès amb la innovació. Un Govern, presidit per 

José Luis Rodríguez Zapatero, decidit a treballar colze a colze amb el 

Govern de Pasqual Maragall, amb les  administracions, amb els agents 

socials, amb les nostres empreses. 

 

Un Govern que faci de la recerca i innovació un eficaç instrument per 

promoure el progrés econòmic i social. 

 

Un Govern que afavoreixi que les empreses liderin el desenvolupament en 

innovació sobre la base de l’existència d’un entorn propici a la innovació, la seva 

col·laboració amb el sector públic i la disponibilitat de recursos invertibles en 

projectes innovadors  

 

Un Govern  compromès en augmentar en un 25% els fons públics destinats a 

recerca i desenvolupament. 

 

Un Govern decidit a crear l’Agència de Finançament de la Recerca per accelerar els 

tràmits administratius i decidir l’orientació dels fons en concurrència competitiva. 

 

Un Govern disposat a enfortir la relació entre el món acadèmic i el món 

empresarial, recolzant la tasca dels Parcs Científics i Tecnològics, com a punt de 

trobada d’universitats i empreses i facilitant la mobilitat laboral dels investigadors 

entre els centres acadèmics i les empreses. 



 

Un Govern que utilitzi les compres públiques de l’Administració com a instrument 

per a fomentar la producció d’innovacions. 

 

Un Govern que impulsi la inclusió de la inversió en tecnologia com a element 

constitutiu d’acord entre les empreses i els treballadors en la negociació col·lectiva.   

 

Un Govern que estableixi mecanismes de participació entre els sectors implicats 

(empreses, investigadors) per tal d’aportar la informació necessària per elaborar 

una política de recerca i establir els mecanismes de seguiment i d’avaluació adients. 

 

Un Govern  que doni suport a les iniciatives emprenedores, amb l’objectiu que no hi 

hagi cap idea innovadora sense finançament. En aquest sentit, s’impulsarà la 

creació de centres que donin resposta a les demandes de recerca i innovació de les 

empreses, fonamentalment les PIMES, i es promourà la disposició de sòl per a 

assentar infrastructures empresarials de recerca i  innovació. 

 

A Catalunya, el nou Govern de la Generalitat  ja ha començat a treballar en aquesta 

direcció. Nosaltres, durant les properes setmanes farem el  possible per a que, 

després del 14 de març, Catalunya tingui un govern amic a Espanya que 

comparteixi la nostra visió i el nostre ambiciós projecte econòmic per a Catalunya. 

 

Gràcies. 

 


