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Discurs d’Antoni Abad, president de la patronal Cecot a 
la 17a edició de la Nit de l’Empresari 
 
Molt Honorable President de Catalunya, Honorable Conseller d’Economia i 
Coneixement, Honorable Conseller de Salut, Honorable Conseller d’Empresa i 
Ocupació, Il·lustríssim Alcalde de Terrassa, Magnífics Rectors, autoritats, 
representants empresarials de Catalunya, representantes empresariales del 
resto del Estado, senyores i senyors, 
 
Ja portem 17 anys reunint-nos en aquesta festa empresarial per fer un 
merescut reconeixement a  empresaris, empresàries i personalitats, així com 
empreses i entitats, que s’han distingit en algun àmbit d’excel·lència en el 
marc del món global on competim i vivim. Una felicitació molt sentida a tots, 
especialment en un context tan dur com l’actual! El vostre exemple ens inspira 
i ens impulsa. 
 
Vull també expressar el meu agraïment a tots els gremis, associacions i 
personal de la Cecot que amb la vostra professionalitat i dedicació feu que la 
nostra patronal avanci i que  aquesta festa de la Nit de l’Empresari sigui tan 
exitosa. 
 
I agrair a tots vostès la seva assistència. El moment segueix difícil però més 
que mai té sentit estar junts, té sentit fer patronal, i té sentit fer Cecot. 
 
Ahir va ser un dia de moltes notícies importants, i una em porta el record de 
José María Korta, president de la patronal guipuscoana ADEGI, a qui vam 
homenatjar l’octubre del 2000 amb motiu del seu assassinat per ETA. Vagi 
també el record per a totes les víctimes. Amb to esperançat rebem el 
comunicat d’ahir.  
 
Començo aquest parlament amb una certesa que em preocupa i molt: a 
Espanya no es prenen decisions “estructurals”, ni les que venim proposant 
nosaltres ni unes altres. El país segueix tenint pendent modernitzar-se, 
homologar-se internacionalment, fer-se adult. 
En conseqüència la prioritat és desencallar aquesta paràlisi, superar 
l’immobilisme. Hauré d’emfatitzar quelcom essencial: hem de passar a l’acció 
..... recorden, “a call for action”. 
 
Canviem estatut dels treballadors per codi del treball. Hem de defensar el 
treball, prou de castes laborals. 
Finançament de les empreses. Alguns van pecar i ara paguem tots. 
Condicionem la recuperació del sector financer a que es mantingui el crèdit a 
les empreses, com passa a França. 
Accelerem la modernització de la funció pública i  transformem l’administració 
de justícia perquè avui són frens per la recuperació econòmica.    
   
El missatge d’aquesta Nit, el valor d’emprendre, el valor de tenir iniciativa, vol 
concitar el convenciment i la necessitat d’arrencar nous negocis. Està naixent 
un nou paradigma: de mil milions de consumidors a tres mil milions 
potencials; mai més fàcil connectar-se per temps i cost. 
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Si no volem tenir remordiments de consciència per no aprofitar les 
oportunitats que tot canvi de model ofereix, posem més risc a les nostres 
vides. Amb coratge. I saben? Amb un parell de ... perquè o innovació o 
col·lapse. 
 
El segon missatge que vull traslladar és la imprescindible i  inajornable 
correcció del dèficit fiscal de Catalunya. Avui s’expressa com a pacte fiscal. 
Alguns pensen que parlar-ne en nom d’una confederació empresarial és una 
qüestió de ... pebrots. Doncs no. El finançament de Catalunya ja no és matèria 
reservada per cap partit polític. És tema dels catalans. Entre ells, els 
empresaris i les empreses. És de justícia i equitat, contrastades a nivell de 
l’UE. I és d’intel·ligència bàsica defensar aquests interessos i traslladar al 
President de Catalunya aquest ampli suport.  
 
I per cert, la informació de les balances fiscals de cada any, on és publica? 
 
Hem arribat fins a on som perquè ens hem equivocat. Tots, molt i des de fa 
molt de temps. D’una banda com a Societat civil, deixant exclusivament a la 
política el lideratge del país. De l’altra la política; esperonada per aquesta 
“dejación de funciones” de la Societat cívil, no han mantingut la bona 
perspectiva i han exercit amb un estil gens inclusiu. Els països avancen quan 
la Societat civil està compromesa i la política està alineada, fent bona 
pedagogia i administrant amb eficiència i transparència. 
 
Arribo a la conclusió que el principal problema de l’economia Espanya és la 
falta de qualitat de la democràcia Espanya. Es podria afegir que un país amb 
un nivell educatiu baix i amb un sistema judicial no predictible, no és 
democràtic encara que voti.   
 
Els Estats són massa grans per als temes petits i massa petits per als grans 
temes. Estem convençuts i volem persuadir, que els reptes actuals 
requereixen lideratges compartits volgudament desitjats. Cooperació público-
privada, en un sentit ampli i a fons. Un exemple macro: el corredor ferroviari 
del Mediterrani. El triomf de la coordinació d’esforços público-privada. De fet,  
molts dels representants d’entitats avui presents, hem fet possible aquest 
objectiu. I un de micro: la gestió dels dos hospitals que avui hem reconegut 
són bons exemples de com guanyar eficiència incorporant bones pràctiques del 
sector privat, fruit de negociació i d’acords.  
 
Senyor President de Catalunya, vostè va agafar el càrrec parlant que presidiria 
un govern Business-Friendly. Agraint-li com empresaris el que aquesta 
manifestació apunta, permetin-me que traslladi quin és el repte col·lectiu que 
la competitivitat i la generació de progrés exigeixen. Catalunya ha de ser un 
país de ciutadans/es Business-Oriented. Agafant paraules seves en la 
presentació a Palau del Centre de Reempresa de Catalunya, va deixar clar que 
“l’empresa és la cèl·lula mare de l’economia, la generadora de l’ocupació, la 
riquesa i el benestar”. En conseqüència, un país orientat a generar progrés a 
través de la llibertat, sinònim d’iniciativa privada, només pot tenir governs 
Business-Friendly. En tots els nivells d’administracions. Per extensió, 
l’empresa no ha de ser la sospitosa habitual, és l’espècie a fer créixer i a 
protegir.  
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Fixada aquesta prioritat, el concepte competitivitat-país, no es basa i 
suporta exclusivament en les empreses privades sinó que inclou i aplica el 
conjunt d’activitats econòmiques que es fan en un país. Per deixar-ho clar, les 
administracions, al no competir en mercats oberts, tenen molt més trajecte 
per recórrer. En el context de la crisi de recursos financers, l’actual Govern de 
Catalunya és el que més decididament (i responsablement, vull acotar) està 
recorrent aquest dur itinerari. Els reconeixem i animem a seguir per aquest 
camí. Des d’Irlanda arriben les primeres dades positives de recuperació 
després d’una recomposició i racionalització de les administracions, els seus 
organismes i serveis.  
 
Voldria extreure’n dues conclusions molt pràctiques. En el context actual, tot 
respectant l’equilibri financer dels comptes públics, s’han de prioritzar 
polítiques que ajudin al creixement econòmic. La clau està en redefinir les 
prioritats pressupostàries. Concretament les adreçades a la formació, a la 
innovació i a la internacionalització de les persones i de les empreses. La 
segona: totes les administracions, empreses i organismes públics s’han 
d’auditar, en els mateixos terminis en que se’ns exigeix a les empreses. 
Aquests assumptes els traslladarem al nou Govern d’Espanya. 
 
Com a ciutadans i persones adultes que som podem entendre que el Govern 
estigui aplicant racionalització i eficiència però necessitem una millor i 
constant comunicació per entendre-ho.  Sorprèn la ressaca del relat que, 
contra el sentit comú i lògica econòmica, feia imaginar que les administracions 
podien, permanentment, generar dèficit o pèrdues i finançar-les infinitament. 
Ara cal, amb majúscules, incentivar i premiar la bona gestió i frenar i 
penalitzar la dolenta. En aquest context, necessitem transparència i 
comparabilitat.  
 
I prou de parlar d’Estat del Benestar: és l’hora de la societat del benestar. 
Som nosaltres mateixos els que generem el nostre benestar. I que sapiguem 
que el pressupost retallat 2011 de la Generalitat es situa proper al del 2009; 
no hem retrocedit al segle passat. 
 
L’empresari viu en llibertat condicional perquè la legislació li demanaria 
responsabilitats per infinites situacions i casuístiques que es puguin donar a la 
seva empresa. Per tant, no entenem que es produeixin dues excepcions 
clamoroses: els gestors de les entitats financeres ajudades i els governants 
que han portat fins a la ruïna moltes administracions. Qui els legitima per 
continuar administrant el patrimoni? Per què tenen justícia a banda? Els 
ciutadans d’Islàndia ja han fet un pas. 
 
A la Cecot compaginem la reflexió i el lobby agosarats amb la pràctica de 
l’acompanyament al teixit empresarial i social.  
 
Una reeixida mostra és el programa Reempresa. Un nou model 
d’emprenedoria i de creixement empresarial, pel qual un nou emprenedor pren 
el testimoni en la gestió d’una petita empresa ja existent, comprant-la, per 
continuar l’activitat, per fer-la créixer i sense haver de passar per la fase de 
crear-la. Una altra és la iniciativa “Reinicia’t, torna a emprendre” adreçada 
a empresaris i autònoms que han patit una experiència empresarial fallida. 
Pretén combatre l’estigma del fracàs empresarial. Reforça el valor de la 
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segona oportunitat i la indulgència de la societat al reves econòmic. Com 
explica la Harvard Business Review “s’aprèn més dels fracassos que de l’èxit”. 
I alguns destacats empresaris i executius parlen de la benedicció del seu 
primer fracàs empresarial.  I una tercera iniciativa és promoure un règim 
jurídic per l’autoemprenedor. Una adaptació del model francès que facilita 
que persones a l’atur puguin començar activitats econòmiques amb un règim 
fiscal incentivador. Aflorar economia submergida i crear milers de llocs de 
treball, en serà la conseqüència. 
 
I sense voler ser exhaustius, el finançament de les empreses ens desplega un 
ampli ventall d’iniciatives: la xarxa d’inversors privats, Business Angels; avui 
l’empresa premiada a Valor d’Emprendre, BCN Innova, té de socis a dos 
Angels.  
Cecot també és canal preferent per l´ICF i l’ICO i dóna suport a la recerca de 
finançament per pimes. El que calgui per fer créixer el teixit empresarial 
català. 
 
I una constatació: contràriament al que alguns veuen com una amenaça, la 
Cecot considera que la sortida dels nostres joves a l’estranger per treballar, és 
una gran oportunitat, la nostra Ruta de la seda. Aprendran, es formaran, 
agafaran experiència i tornaran. Hem d’obrir amb urgència convenis bilaterals 
per facilitar la seva contractació i posar les condicions per al seu retorn. I 
acollir, en reciprocitat, persones amb el mateix nivell de talent dels que 
temporalment marxen.   
 
Per tots els esforços i sacrificis que estem col·lectivament assumint, si ens 
mirem el país, crec que estem en el procés, en el camí correcte. Seguir-lo ens 
porta a remuntar.  
No tinguem por. En aquestes situacions cal anar junts, units. 
 
Passejant pel carrer vaig veure un grafiti amb un missatge que voldria 
compartir: si lluitem podem perdre, si no, estem perduts. 
 
Acabant, saben què és la pedra clau? És aquella pedra que tanca l’arc i li dóna 
solidesa i estabilitat. Arc format per pedres i ciment. 
 
Si la nostra societat és com un gran arc, mirin, aquest arc es composa de tres 
elements: les pedres, que són els projectes que cada societat planteja; el 
ciment, que és la cohesió social que relliga les diferents pedres i per sobre de 
tot la pedra clau: la confiança. Cada projecte que ens plantegem, cada pas 
que fem, ha de preservar sempre la cohesió social i la confiança.  
 
A l’Alcalde de Terrassa li desitgem sort, al President de Catalunya i el seu 
govern encert i a tots els empresaris/ries millors resultats. Som els actors 
principals i tenim molt a dir, molt a fer. Perquè de fer i passar a l’acció ens 
depèn el nostre futur immediat. En cooperació i amb un parell de pebrots. 
 
 
Antoni Abad i Pous 
President de la patronal Cecot 
Recinte Firal de Terrassa, 21 d’octubre de 2011 
 


