
Els municipis catalans van a Madrid a buscar 

indústries 
• L’objectiu és que Catalunya segueixi sent el «motor» econòmic i 

industrial d’Espanya 

• Un grup de 40 ajuntaments ofereix 50.000 metres quadrats de sòl 

P. ALLENDESALAZAR, MADRID 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 22.05.10 

 

Els municipis no es resignen ni a la crisi ni a un hipotètic ocàs de la 

indústria. Catalunya ha estat «històricament la fàbrica d’Espanya», com 

va encertar ahir a definir l’alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder. I vol 

continuar sent-ho. Un grup de 40 ajuntaments catalans es va plantar a la 

capital espanyola per oferir 50.000 milions de metres quadrats de sòl 

industrial a possibles inversors amb l’objectiu de reactivar el teixit 

productiu i crear, d’aquesta manera, ocupació i riquesa. 

 

La iniciativa, liderada per la Federació de Municipis de Catalunya sota el 

nom de La base del futur, té per objectiu generar «confiança» en la 

idoneïtat de la comunitat per acollir projectes empresarials. «Una de les 

tradicions sabadellenques és la dels agents comercials, que amb la seva 

maleta anaven per tot Espanya per mostrar els seus tèxtils. Avui 

Catalunya torna a fer el mateix perquè vol continuar sent el motor 

econòmic», va afirmar Manuel Bustos, president de l’associació i alcalde 

de Sabadell. 

 

CONFIANÇA/ Els alcaldes han triat Madrid per acabar amb les suspicàcies 

i la desconfiança. «Els esperem, volem que vinguin. Catalunya és un 



territori obert i integrador, que mai no ha demanat a ningú que renunciï a 

res, que només demana que l’estimin», va afirmar. 

 

Tal com es va encarregar de destacar Joan Trullen, director de l’Institut 

d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i exsecretari general 

d’Indústria, «invertir en indústria a Catalunya és garantir el futur 

d’Espanya». Amb la demanda interna molt feble, la sortida de la crisi, va 

apuntar, passa per les exportacions, àmbit en què la indústria 

manufacturera catalana té molt a dir (representa entre el 16% i el 28% 

de les vendes a l’exterior). 

 

La comunitat també lidera el comerç interregional, cosa que gairebé li 

permet compensar el seu saldo comercial amb l’estranger. Amb 

productes, a més, de qualitat: el 28,8% presenten un nivell de 

coneixement alt i un terç de les patents espanyoles són catalanes. 

 

NOU MODEL / La regió, així doncs, és líder en pràcticament tots els 

subsectors industrials i és la primera en la seva aportació en valor afegit 

(25,3% del total, davant del 12,7% de la comunitat que ocupa el segon 

lloc, Madrid). I encara que queda «molt per recórrer», va afegir Trullen, ha 

fet un gran salt pel que fa a infraestructures en els últims anys. 

 

S’estan creant, així mateix, amplis mercats de treball integrats en el seu 

si i la comunitat és una peça central en una macroregió econòmica 

europea que s’estén des de Lió,a França, fins al sud d’Alacant. «Per sortir 

de la crisi, Catalunya necessita la resta d’Espanya, i Espanya necessita 

Catalunya», va concloure. 

 



PORTA D’EUROPA / Un dels missatges més repetits pels més de 60 

càrrecs electes presents en l’acte va ser que Catalunya ocupa una 

posició estratègica com a «porta d’Europa», tant per a la resta 

d’autonomies com per a les importacions orientals. També que és una 

regió «variada», on l’interior juga un paper de «ròtula» entre l’eix de 

l’Ebre, el sud d’Espanya i França, com va apuntar l’alcalde de Lleida, 

Àngel Ros. 

 

Un altre dels seus atractius és que compta amb una població «preparada 

i amb cultura industrial», en paraules de Martí Pujol, regidor de Llinars del 

Vallès. Però potser el més important és que tots els nivells de 

l’Administració i els agents socials han contribuït d’una manera decidida 

des de fa 15 anys al progrés industrial. I ho seguiran fent. 

 

Així ho van comprometre Eusebi Cima, vicepresident de Foment; Eduardo 

Moreno, director del Consell Superior de Cambres; Miquel Valls, president 

del Consell General de Cambres, Josep María Álvarez, secretari general 

d’UGT de Catalunya, i Simón Rosado, secretari d’acció sindical de CCOO 

de Catalunya, davant més de 100 representants del món empresarial. 

 


