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Preàmbul
Xavier Pont i Joan Oriol Prats

Teniu entre mans una publicació que pretén anar més enllà dels tòpics en el tractament de les
reformes necessàries per sortir de la crisi econòmica i transformar el nostre model de competitivitat.
Poques persones qüestionen a l’actualitat la necessitat d’apostar per la innovació, el capital humà,
les infraestructures, la indústria, els sectors emergents o la millora del sector públic, per posar
alguns exemples. Els problemes sempre solen arribar en el moment d’implementar totes aquestes
estratègies i polítiques.
Els coordinadors d’aquesta publicació hem intentat aprofundir en algunes d’aquestes reformes a
través de les veus i les opinions de persones referents i expertes en els seus àmbits. Són en total
vint-i-un articles que intenten donar llum sobre els canvis necessaris per transformar el model de
competitivitat a Catalunya. Els textos escollits no representen necessàriament l’opinió compartida
dels coordinadors i la resta d’autors de la publicació. Només responen, per tant, a la reflexió
subjectiva de cada persona.
Els coordinadors hem escollit la Fundació Rafael Campalans per editar aquesta publicació en tractarse d’un espai de reflexió on totes les opinions són vàlides. Hem d’agrair especialment, doncs, a la
Fundació i al seu director, Albert Aixalà, pel suport, predisposició i facilitats que ens han donat per
impulsar aquest projecte que, d’altra manera, difícilment hauria vist la llum.
Els articles estan organitzats en cinc grans àmbits de treball. Primer de tot, abordem qüestions
sobre la necessària distribució de les càrregues de la crisi. És en aquest context que incorporem
les reflexions sobre el mercat de treball i sobre la política fiscal. Els partits d’esquerres no han
de ser reticents als canvis i han de tenir una especial sensibilitat per garantir que la crisi no sigui
asimètrica. En segon lloc, tractem qüestions estratègiques per millorar la nostra dotació de capital
humà. El fracàs escolar, la formació professional i les universitats esdevenen clau per transformar
la competitivitat de les nostres empreses. Tercer, promovem algunes reformes necessàries en la
dotació d’R+D+I i d’infraestructures estratègiques per millorar la productivitat total dels factors de
la nostra economia. En absència d’entrada de capitals, les reformes en eficiència i productivitat de
la nostra economia es tornen del tot imprescindibles. En quart lloc, proposem diverses polítiques
sectorials per transformar alguns àmbits clau de la nostra economia. També proposem uns nous
valors i una nova cultura empresarial que reforci els fonaments de les nostres organitzacions. Per
últim, suggerim algunes reformes en l’organització del sector públic per millorar la seva productivitat
i la seva credibilitat davant de la ciutadania.
Esperem que els lectors gaudiu d’aquesta publicació. Pels seus coordinadors ha estat un autèntic
plaer dissenyar i preparar els textos, així com tenir l’oportunitat de compartir temps amb persones
de tant nivell intel·lectual i humà.

