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E N TR E V ISTA
molt important per a universitats.
Però patronal i sindicats van
signarunacartaconjuntaencon
tra del projecte.
Les cambres són entitats de dret
públic. Jo necessito dictàmens ju
rídics per estar molt segur. Em
consta que hi ha aquesta posició
dels agents socials, però hem par
lat poc d’aquest tema, perquè la
prioritat va ser com sortim conjun
tament de la crisi
La Covid19 ha fet molt de mal
al comerç.
Sí, però la pandèmia també ha ac
C A I XA B A N K B AN K IA

“Voldria creure que
la Fundació La Caixa,
amb un 30% del capital,
sabrà tenir el control”
D E P EN D È N CI A S E C TO R I AL

“La Catalunya global
que tenim avui és
gràcies al turisme i
les connexions aèries”

ANA JIMÉNEZ

El nou conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, a l’edifici del seu despatx
ELISENDA VALLEJO
EDUARDO MAGALLÓN
Barcelona

Ramon Tremosa ha arribat a la
Conselleria d’Empresa i Coneixe
ment amb la idea que allò que es fa
ci els propers sis mesos marcarà el
futurdel’economiacatalana.Asse
gura que dos dels seus principals
objectius són “salvar el soldat pi
me” i aconseguir que les grans em
presesdeCatalunyarebinpartdels
fons europeus per a la reconstruc
ció. Des del seu despatx a la torre
Muñoz del passeig de Gràcia de
Barcelona, sobre un mapa asse
nyala Aragó com un model a se
guir, per les facilitats que està do
nant per a molts negocis.
Arriba en el pitjor moment,
amb l’amenaça de tancaments
d’empresa o ajustos industrials
com Bosch, Saint Gobain o No
vartis.
Ser conseller al febrer del 2020 era
fantàstic, podies exhibir múscul.
Catalunya va tancar el 2019 amb
8.700 multinacionals, i això gaire
bé triplica el que hi havia fa deu
anys. El que vull dir és que hi ha
fortaleses molt importants i hem
detenirencompteaquestadiagno
si per veure que la pandèmia pas
sarà. Hi ha un potencial molt gran.
Quines són les primeres deci
sions que ha pres com a conse
ller?
Bosch és el cas d’un tancament
anunciat fa molts anys i s’ha acor
dat amb els treballadors. Coinci
deix amb el calendari de Saint Go
bain. Jo tinc interlocució cada dia
amb la directora general d’Indús
tria sobre aquests temes. Si convé,
anirem a les seus centrals.
I Nissan?
L’espai on hi ha la Nissan ara és lo
gísticament un dels millors llocs
del món desenvolupat. Tens el
port i l’aeroport al costat, connexió
en tren i autovia i ecosistema de pi
mes i de treballadors disponibles.
Per això hi ha diverses empreses

“Demanaré a les 100 grans
empreses un projecte pels
fons europeus”
Ramon Tremosa, conseller d’Empresa i Coneixement
que estan en negociacions per pro
duir bateries elèctriques que utilit
zaria Seat per a la fabricació del
cotxe sostenible. És una gran notí
cia i hem de posar molt en valor la
inversió de Volkswagen.
Creu que amb la crisi de la
Covid19 es perdran moltes em
N I S SA N

“L’espai que ocupa a
la Zona Franca és
un dels millors del
món logísticament”

R E C ON S T R UC C I Ó

“Si Catalunya presenta
petits projectes,
tindrem com sempre
un 810% dels fons”
preses?
Gràcies als ERTO l’atur ha tingut
moltamenysincidènciaqueambla
crisi de fa deu anys. El 2010 hi va
haver una crisi dels grans bancs,
cosa que va provocar que les cano
nades del crèdit quedessin col∙lap
sades, pimes que tancaven, treba
lladorsalcarrer,destruccióderen

des del treball i del capital. Costa
molt de temps de sortir d’una crisi
així.Ara,elquehemdeferéssalvar
les pimes d’aquí al març del 2021.
Per tant, és el semestre més decisiu
de la història d’Europa.
Com pot Catalunya aprofitar
els fons europeus?
Si Catalunya només presenta petits
projectes, tindrem com sempre no
més un 810% dels fons de l’Estat.
Fins ara hem vist una fotografia del
president Sánchez amb l’Ibex 35,
però els fons han d’arribar molt més
enllà. I s’han d’evitar autovies fan
tasmes i aquells projectes en què els
diners desapareixien. El Barcelona
Supercomputing Center ha de pre
sentar un projecte, perquèté moltes
opcions de guanyar i això vol dir no
només tot sol, sinó en combinació
amb altres centres semblants d’Eu
ropa.
Com ho hem de fer?
Posarem deures a les 100 grans
empreses catalanes. Hi ha 100 em
preses que han nascut a Catalunya
i que facturen més de 1.000 mili
ons. Cadascuna d’aquestes empre
ses ha de presentar un projecte i si
ho fa associada amb socis interna
cionals ja serà imbatible. Trucaré a
aquestes 100 primeres empreses
de Catalunya dient: tu pel mes de
febrer has de presentar un projec

te, perquè d’aquests 100 projectes
n’hi haurà 20 o 25 que entraran se
gur.
No seria millor tenir pressu
postos de la Generalitat?
El vicepresident Aragonès podria
fer una proposta. És clar que prefe
riria tenir pressupostos, però la si
tuació política... Si per una pancar
ta t’inhabiliten un president, lla
vors ens hem de plantejar què fem.
És veritat que tenim un pressupost
al departament de gairebé 1.400
milions d’euros. Però quan treus
universitats,quesón1.200milions,
et queda menys pressupost que el
de Cultura.
La llei de Cambres l’estava tre
ballant l’anterior equip per ins
truccions directes del president
Torra.
Va haverhi un acord de govern di
marts passat que dota de pressu
post les cambres per mantenir l’es
tructura i perquè puguin prestar
serveis d’assessoria al sector pri
vat, de cara, per exemple, a accedir
a aquests fons europeus, o de cara a
reorientar el seu negoci. Quant a la
llei de cambres, jo acabo d’arribar i
necessitariaestudiarmemoltbéel
projecte, parlarne amb els agents
socials. Per tant, a curt termini no
veig que pugui passar. Sí que ja
tinc, en canvi, un acord imminent

celerat la digitalització. Els de la
meva edat, de 45 a 65 anys, que
eren els que no compraven per in
ternet, ara han passat a ferho. La
pandèmia accelera processos que
de manera natural haurien trigat
uns anys, igual que en el sector fi
nancer. Un amic meu que treballa
en banca digital a Brussel∙les em
deia que una oficina bancària avui
és tan obsoleta com una cabina te
lefònica. En tot cas, hem d’intentar
salvar eixos comercials, que és on
hi ha vida i activitat.
Què hagués votat a la llei que
regula els preus del lloguer que
es va aprovar al Parlament?
He de reconèixer que com a conse
ller d’Empresa no he pogut estudi
ar amb detall tot aquest debat per
tenir una opinió, però en tot cas els
preus dels lloguers estan baixant i,
pertant,laurgènciaquehihaviano
és tanta.
L’operació de CaixaBank i
Bankia demostra que va ser greu
per a l’economia catalana la pèr
dua de les seus socials d’empre
ses el 2017?
Per mi el més important és que tots
els serveis que té CaixaBank a Bar
celona s’hi van mantenir. Jo valo
raria si la fusió és bona o dolenta en
funció de si, per exemple, tots els
llocs de treball i el valor afegit que
té La Caixa a Catalunya es mante
nen. Si resulta que aquesta fusió
porta com a resultat que a la Diago
nal les torres negres es buiden i s’hi
posa un hotel, doncs haurà estat un
mal resultat.
No creu que l’operació seria
diferent si CaixaBank tingués la
seu a Catalunya?
Voldria creure que la Fundació La
Caixa, amb un 30% del capital, sa
bràtenirelcontrolefectiudelfutur
banc. Hem de veure quina actitud
téelsectorpúbliccapaCaixaBank.
La pandèmia ha demostrat
quelanostra dependènciadel tu
risme és excessiva?
No és excessiva. Una cosa és que
aprofitem aquesta crisi per millo
rar, però la Catalunya global que
tenim avui és gràcies al turisme.
Les connexions aèries que tenim
van venir pel turisme. Després
aquestes connexions les hem om
plert de valor afegit, des de fires i
congressos fins a gent que ve a fer
màsters a Catalunya, a restaurants
excel∙lents o a un centre d’alt ren
diment.c

