
 
 

                                                                                    Nota de premsa 

                             Cimera Som Indústria 

PIMEC demana impulsar la indústria concertant urgentment un 
Pacte Nacional amb visió àmplia i invertint en allò que millora 
la seva competitivitat: coneixement, infraestructures, model i 

cost energètic, i sostenibilitat 

El conseller Roger Torrent assegura que “no hi haurà canvis profunds, transformació ni 
benestar sense una reindustralització lligada a la formació i la innovació”. 

La Cimera posa de manifest la necessitat d’abordar urgentment el nou Pacte Nacional 
per la Indústria consensuat i que treballi pel sector a llarg termini.  

Barcelona, 15 de juliol de 2021. PIMEC demana impulsar la indústria concertant 
urgentment un Pacte Nacional amb visió àmplia i invertint en tot allò que millora 
la seva competitivitat, com per exemple el coneixement, les infraestructures, el 
model i el cost de l’energia i la sostenibilitat, entre altres qüestions. Així ho ha 
manifestat la patronal al llarg de la Cimera Som Indústria, celebrada avui al Campus 
UPC Diagonal – Besòs. 

Durant la jornada, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha anunciat que el 
Govern abordarà el Pla Nacional de la Indústria des del consens i el diàleg social. A 
continuació, ha destacat que “la connexió entre la indústria i el sector públic esdevé 
més robusta arran de la pandèmia” i ha afegit que cal coordinació i col·laboració per 
poder transformar la nostra economia i la nostra societat per assolir “un futur millor en 
l’àmbit de la indústria”. “No hi haurà canvis profunds ni benestar sense una 
reindustralització lligada a la innovació i la formació i sense millors polítiques 
d’ocupació”, ha finalitzat el seu discurs després de dir que “cal aprofitar el pilar bàsic 
del Departament, Eurecat, i els fons Next Generation EU per impulsar aquest 
sector i els seus projectes tractors”.  

El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha explicat que la indústria concentra 36.195 
empreses i 587.500 ocupats, i segons dades del 2018 genera 147.007,147 milions 
d’euros. Tanmateix, ha posat de manifest que, des de finals del segle XX, el sector ha 
patit una pèrdua progressiva de teixit productiu i ocupació, tot fent desaparèixer 
18.937 empreses, destruint 241.500 llocs de treball i baixant un 7,1% en terme de valor 
afegit brut i un 11,1% en ocupació. “Volem un perfil industrial català innovador i amb 
valor afegit, més similar a Alemanya, on representa el 24,3% del VAB, que no pas a 
França, amb un 13,5%”, ha destacat abans de demanar l’Administració Pública fer una 
aposta decidida per la indústria catalana, aprofitant les oportunitats com els fons 
europeus, la diversitat sectorial o l’existència d’un ecosistema innovador. Per això, 
ha defensat impulsar la indústria 4.0, la digitalització, la sostenibilitat, les 
infraestructures, la societat del coneixement, la col·laboració públic-privada, entre 
d’altres qüestions.  

 

 

 

 



 
 

 

 

A més, Cañete ha reclamat abordar de forma urgent el nou Pacte Nacional per la 
Indústria de manera consensuada, que treballi pel sector a llarg termini amb visió 
àmplia de les polítiques públiques que milloren la indústria, però també, aquells 
factors d’entorn que la fan més competitiva com les comunicacions i infraestructures 
ferroviàries, el preu de l’energia, la progressivitat fiscal, i també, la celeritat 
administrativa en les autoritzacions. D’altra banda, considera que la millor política social 
i redistributiva és la predistribució de recursos per promoure el teixit productiu i l’activitat 
econòmica sostenible, ja que una política industrial que aposti clarament per un 
teixit industrial viable, és també una inversió d’immens retorn social. “Una indústria 
forta genera progrés i benestar individual i col·lectiu; per això demanem dur a terme una 
política integral i decidida per fer-nos industrials”, ha conclòs. 

En la seva intervenció, la directora general d’Indústria, Natàlia Mas, ha destacat entre 
altres dades que “el 54% de l’increment de la productivitat catalana deriva de la 
indústria”. “Hem de tornar a posar de moda el sector a través d’una política industrial 
transversal, basada en la millora continua i amb eines com l’R+D+I i la sostenibilitat 
per aconseguir un model de futur més competitiu, innovador i resilient”, ha afirmat 
davant els assistents a l’acte.  

Per part seva, el rector magnífic de la UPC, Daniel Crespo, ha parlat de la necessitat de 
situar el país en una posició capdavantera. En aquest sentit, ha assegurat que la UPC 
crea ponts entre la universitat i les empreses amb pràctiques dels alumnes i la 
transferència de tecnologies per “impulsar el talent jove i avançar en la recerca 
d’innovació en l’àmbit de la formació i en col·laboració amb el teixit productiu, 
especialment les pimes, i tenint en compte l’entorn i la implantació territorial”. 

 


