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La reacció davant del paquet de mesures del 
nou govern des d’un punt de vista empresarial

Gràcies per convidar-me. Intentaré expli-
car la raó de la crisi. Em sembla que la crisi 
global ve a conseqüència de la desregulació 
financera, que ve de l’època Ronald Reagan. 
Consistia bàsicament a donar molta més lli-
bertat a l’economia, ja que els neoconserva-
dors, que van començar a l’època de Reagan, 
parlaven que l’estat quan més petit millor. 
Per tant, es tractava de tenir poques regles 
perquè el mercat ja regulava l’economia.

L’època Clinton va ser una època daurada. El 
creixement va continuar, en Bill Clinton no 
va continuar desregulant l’economia, però 
no va fer res per regular-la i després de Clin-
ton va venir el pitjor president que van tenir 
els EUA, almenys al segle XX, George Bush. 
Ell es va enamorar del conservadorisme més 
radical. No parlaré del que tothom parla, és a 
dir, de la política exterior, però sí de l’àmbit 
econòmic, ja que va desregular profunda-
ment l’economia. Bàsicament hi havia lliber-
tat absoluta per vendre determinats produc-
tes financers que al final ningú sabia massa 
què representaven o què hi havia al darrera. 
La gent els comprava i els venia en funció 
d’uns rendiments que els descomptava amb 
unes taxes de descompte i que representava 
que tenien un valor, però ningú sabia si allò 

era sòlid o no ho era, això són les famoses 
“subprimes” i altres productes semblants. 
Eren productes de tot tipus, relacionats amb 
l’immobiliari i no immobiliari, que donaven 
un rendiment molt alt quan l’economia del 
món funcionava molt bé, abans del 2007. 
En un moment determinat, tota aquella in-
flació econòmica que va generar molts di-
ners, sobretot pel sector financer i bancari, 
va explotar. Realment, la solució primer era 
complexa perquè es tractava de saber quin 
era el volum del problema que teníem, que 
ningú sabia i amb el temps s’ha anat sabent. 
S’ha de dir la veritat, Bush, conservador dur, 
va fer una injecció de diners molt sobtada a 
final de mandat, cosa que diria que va ser una 
bona mesura i a partir d’aquí l’economia se’n 
va ressentir fortament i el sistema financer és 
fonamental al món actual.

A Espanya vam tenir un altre problema. La 
desregulació de la llei del sòl que es va fer 
a l’època del President Aznar i la llibertat 
econòmica que hi havia (no tant com als 
EEUU) van permetre crear una bombolla 
immobiliària. Per tant, nosaltres vam trobar 
Espanya amb dos problemes: el problema 
mundial creat bàsicament per les “subpri-
mes” que van intoxicar tot el món occiden-
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tal, perquè aquests productes financers no 
els compraven només els nord-americans, 
sinó també bancs alemanys, anglesos, ita-
lians, tots menys els bancs espanyols. Però 
també ens vam trobar una crisi d’àmbit 
nacional. Quan això passa i és causa de la 
desregulació financera del capitalisme més 
dur hi ha un temps de reacció que no és 
curt. L’any 1929 regnava el president Her-
bert Hoover als EUA i quan va venir la cri-
si del 29 va retallar. La retallada va causar 
reducció de consum, i això va causar menys 
ingressos i com que tenien menys ingres-
sos van demanar més retallada i van entrar 
en un cercle viciós que va arribar fins l’any 
1933. Només quan Franklin Roosevelt va 
arribar i va engegar una política keynesiana, 
que bàsicament és utilitzar la força de l’estat 
per fer inversió pública per crear una certa 
inflació per devaluar la moneda i fer créixer 
l’economia, l’economia va començar poc a 
poc a funcionar.  Això va tardar 4 anys, no es 
va començar a arreglar fins el 1933. 

A Europa quan tot això va passar hi va haver 
un primer ministre a Anglaterra que jo crec 
que va iniciar una bona política, Gordon 
Brown, va resoldre bastant la crisi finance-
ra dels seus bancs que estaven contaminats 
pels productes tòxics dels EUA, però lògica-
ment va perdre les eleccions, perquè tot go-
vern quan hi ha una crisi com aquesta perd 
les eleccions, perquè els ciutadans volen que 
les coses vagin bé. 

Però avui a Europa governa la dreta, i la 
política que avui fa Europa torna a ser la 

mateixa que va fer Hoover de l’any 1929 al 
1933: retallar i no impulsar l’economia. Jo 
crec que les conseqüències són bastant evi-
dents i ara no parlo d’ideologies, no estic 
defensant el socialisme enfront el capitalis-
me, no es tracta d’això. Es tracta d’una polí-
tica en el qual el govern tingui un paper més 
important o on el govern s’ha de minimit-
zar. Els neoconservadors el que volen és que 
els governs tinguin molt poca influència a 
la societat, i això està passant ara a Europa 
i les conseqüències són clares. La senyora 
Merkel, que tothom diu que ha tingut èxit 
amb la seva economia, ha portat l’economia 
alemanya, que tenia un 2 o 3% de creixe-
ment en el últim trimestre, a caure el 0,7%. 
I el mateix passa a Anglaterra i el mateix a 
França. 
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“Avui a Europa governa la dreta, 
i la política que avui fa Europa 

torna a ser la mateixa que va fer 
Hoover de l’any 1929 al 1933: 
retallar i no impulsar l’economia. 
Jo crec que les conseqüències són 
bastant evidents i ara no parlo 

d’ideologies”

Crec que el que passa a França amb Alemanya, 
si em permeteu el paral·lelisme, és molt 
semblant al que va passar amb Napoleó III i 
en Bismarck. Napoleó III era un home molt 
lleuger d’esperit, el més important per ell era 
tenir influència, que la gent el respectés. Va 
fer un acord amb Anglaterra que va estar bé, 
el “Entente cordiale”, però que sobretot va 



ajudar a Anglaterra i no a França, i va estar 
absolutament captivat per Bismarck fins 
arribar a pensar que els interessos de Prússia 
eren els interessos de França. Realment va 
minimitzar els estats alemanys (Baviera, 
Hanover, Saxònia, etc.), aquests eren estats 
mes o menys independents que tenien un 
príncep o rei, que tenia una federació. Ell va 
creure que calia acabar amb aquests petits 
estats i va promoure una guerra contra 
Prússia sense adonar-se’n que això podria 
millorar alemanya, la farien més forta i ell 
perdria la guerra; que per França seria un 
desastre i a nivell personal també: ell va 
perdre l’imperi, la dinastia i va arribar la 2a 
república francesa el 1848. Jo crec que amb 
Sarkozy passa una situació semblant. Ell 
no s’ha adonat que el que li convé a França 
no és la política d’Alemanya. Jo dubto 
que la política d’Alemanya li convingui a 
Alemanya, però fins a un cert punt ho puc 
entendre. Però a França segur que no. Un 
país com França amb el sector públic que 
té, una política paral·lela a Alemanya no li 
convé, però per ell, fer-se la foto amb els 
líders europeus signant el tractat d’estabilitat 
el mes de març ho val tot i passarà per sobre 
del que calgui per fer això, encara que no 
sigui el que li convingui al seu país. 

Crec que la política dels països del sud 
d’Europa, i per això necessitem a França, 
no pot ser la política del seguidisme 
d’Alemanya, Holanda, Àustria, Finlàndia, 
que tenen economies amb un cicle contra-
ri al nostre i amb unes bases industrials i 
de serveis com tenim als nostres. Per tant, 
hi hauria d’haver a Europa un contrapo-
der a la política dels països del nord i jo 
crec que aquesta possibilitat ja no existeix. 
I crec que hem d’esperar a que Sarkozy 
perdi el maig , però no perquè sigui con-
servador, sinó perquè és un home que s’ha 
d’enfrontar d’alguna manera als països del 
nord d’Europa. I cal esperar també que la 
senyora Merkel perdi l’any que ve. I això 
serà segurament el que produirà un canvi, 
com va canviar també la política nord-ame-
ricana, no quan van canviar els tècnics, sinó 
quan van canviar els polítics, és a dir, quan 
Hoover va marxar. No és tant que neces-
sitem bons tècnics sinó bons polítics. Els 
tècnics executen la política dels polítics. 

Acabo per dir-vos que si tot això es produeix 
de la mateixa manera que el capitalisme 
més brutal va causar un gran problema al 
món l’any 1929, podeu pensar o no si la 
guerra del 39 al 45 va ser causa de la crisis 
del 29 i dels feixismes que van aparèixer a 
Europa. La dreta més desbocada i més poc 
controlada va fer aquest problema el 29 i 
va ser el progressisme dels demòcrates dels 
EUA qui ho va resoldre. I tinc la impressió 
que ara passarà el mateix: Bush i Reagan i 
els governs actuals de dretes a Europa han 
causat el problema i crec que la nostra 
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“Crec que la política dels països 
del sud d’Europa, i per això 
necessitem a França, no pot 

ser la política del seguidisme 
d’Alemanya, Holanda, Àustria, 
Finlàndia, que tenen economies 
amb un cicle contrari al nostre”



esperança està en la socialdemocràcia que 
ens resoldrà el problema. 

Això ho dic per la següent raó: La dreta 
sempre ha fet aquesta política, sempre ha 
fet la política del dèficit zero, de la conten-
ció, de la inutilització de l’Estat per impul-
sar l’economia, etc. Un gran líder de la dre-
ta que és en Churchill, que ningú discutirà 
que és el gegant del segle XX, va tornar a  
aportar a Anglaterra el patró-or als anys 20 
i això va ser un dels orígens de la crisi del 
29. Després podem discutir si una cosa té 
causa o efecte amb l’altra, però haureu de re-
conèixer que quan hi ha els grans problemes 
econòmics com la crisi del 29 i com la crisi 
del 2001, 2009-2010 qui està al poder és la 
dreta. Us deixo per vosaltres que considereu 
si això és causa-efecte o és casualitat, però 
això passa. I per tant, crec que aquest canvi 
de recuperació de l’economia i del govern de 
l’estat per fer anar l’economia, passarà quan 
arribi la socialdemocràcia a Europa. I em 
direu que als EUA tampoc va gaire millor 
que a Europa, doncs els va bastant millor. 
Europa decreix l’1% i els EUA creix el 2%, 
malgrat que les grans polítiques que Barack 
Obama vol impulsar, per exemple la refor-
ma sanitària, aquesta reforma sanitària és 
pur keynesianisme, o la impulsió de política 
d’ocupació que Obama va presentar al con-
grés per 800.000 milions de dòlars i que el 
congrés li va retallar. No va millor perquè 
el congrés no el dominen els demòcrates, 
i com que l’Obama es veu obligat a pactar 
amb ells, aquesta diferència que crec que se-

ria molt més gran entre Europa i Amèrica, 
no es veu. Per tant crec que si això que us 
he explicat abans es produeix, amb 80 anys 
s’haurà demostrat dues vegades que uns cau-
sen el problema i els altres l’arreglen. I no 
estic fent política, només intento descriure 
quines són les polítiques que porten deter-
minats efectes.
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“El primer problema que avui tenim 
és que els ciutadans comencin a 
adonar-se que els governs que 
ells elegeixen amb el seu vot no 
són capaços de resoldre els seus 
problemes, no és que siguin bons 
i dolents, sinó que simplement no 

poden.”

Dit això, parlaré de les mesures del govern. 
En aquests moments crec que estem en un 
gran canvi. I el canvi és que l’economia és 
mundial i la política és local. I ja us dic que 
en aquests moments, com a empresari, la 
política que faci el govern Rajoy m’és força 
indiferent a nivell de la meva empresa. Em 
preocupa la política mundial, la política 
europea. I us ho diré d’una altra manera, 
si Europa canvia en un any, com us he dit 
que pot passar, el govern de Rajoy seguirà 
aquesta nova política, no tindrà una altra 
alternativa. Per tant, el primer problema que 
avui tenim és que els ciutadans comencin a 
adonar-se que els governs que ells elegeixen 
amb el seu vot no són capaços de resoldre 
els seus problemes, no és que siguin bons 
i dolents, sinó que simplement no poden, 



perquè els problemes econòmics avui estan 
en un entorn que no poden controlar els 
governs i aquest canvi d’escenari s’està 
produint més ràpidament. Ara ho estem 
vivint, però naturalment que d’aquí 20 anys 
els governs nacionals d’Europa “pintaran” 
molt menys del que pinten ara, tret que 
caiguem en un gran problema que és el 
nacionalisme exagerat, a l’any 1929 s’hi 
va caure. Quan les coses van malament i 
tendim a mirar allò propi i a pensar que allò 
aliè no és bo, que s’ha de defensar allò que 
és seu, i amb aquesta mirada curta tornem 
al nacionalisme, i quan és exagerat, com el 
feixisme, és el que va conduir als problemes 
a Alemanya i la guerra. 

influència excessiva del governador del Banc 
d’Espanya no va tenir la valentia d’explicitar 
clarament quin era el problema del nostre 
sistema financer, de fet, es va dir el con-
trari, que els nostres bancs eren els millors 
d’Europa i després s’ha demostrat que no era 
així. Per tant, què s’havia de fer? Crec que 
una persona va impulsar el que se’n deia “el 
banc dolent”, és a dir, que simplement  tots 
els actius tòxics de totes les caixes i bancs, 
actius immobiliaris, es col·loquessin en un 
banc que comprés l’estat. És a dir, la caixa 
X té un actiu que el té valorat a 100 i avui 
val 60, el banc dolent, del qual l’Estat n’és 
propietari, el compra per 80 i per tant ell 
s’apunta una pèrdua de 20 i l’altre pèrdua de 
20 queda dins del banc dolent, i el banc do-
lent manté aquests actius fora de circulació 
durant 10 anys o 20 anys i al final els torna a 
posar al mercat. Aquest invent el va fer Suè-
cia a la crisi del 91 i els va anar molt bé, de 
fet l’Estat no va perdre diners perquè el que 
tenia s’ho va acabar venent amb plusvàlua. 
La propietat immobiliària sempre puja pel 
mateix principi del keynesianisme. I això no 
ho va fer. 
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“Crec que el govern socialista 
amb una influència excessiva del 
governador del Banc d’Espanya 

no va tenir la valentia d’explicitar 
clarament quin era el problema 
del nostre sistema financer, de 

fet, es va dir el contrari, que els 
nostres bancs eren els millors 

d’Europa”

“Quan les coses van malament 
i tendim a mirar allò propi i a 

pensar que allò aliè no és bo, que 
s’ha de defensar allò que és seu, i 
amb aquesta mirada curta tornem 

al nacionalisme”

Avui el primer problema que tenim amb els 
nostres propis governs és que governen molt 
menys que abans i el que realment ens im-
porta als ciutadans i a les empreses és molt 
més difícil de resoldre i això cada vegada més 
és imparable perquè el paradigma dels estats, 
de les relacions i influències ha canviat. 

Entrem a les polítiques que es poden fer. 
Primer el que hauríem d’analitzar és el que 
podria haver fet el govern socialista i que no 
va fer. Crec que el govern socialista amb una 



L’altra política que tampoc va fer el govern 
socialista va ser una política clara de la di-
recció en què anàvem. Per exemple aquell 
Pla Zapatero, que es va fer per fer voreres, 
parcs als Ajuntaments, que es tractava de 
donar feina a la gent i no sabíem perquè i ens 
pensàvem que allò produïa activitat econò-
mica, però no generava un actiu significatiu 
sinó passiu, només generava treball però no 
un actiu que generés més valor. 

Els primers anys de la crisi que es va negar, 
crec que el partit socialista va fer una política 
que creia que era la seva, però no se’n va 
adonar que no era la seva, era la de la dreta, 
li havien canviat l’escenari i ell continuava 
amb el mateix rotllo. Es molt fàcil parlar a 
posteriori però el fet fou aquest. Quan es 
va arribar a un moment crític es van haver 
d’agafar a les mesures de ja fa un any, que 
han estat i són molt dures. Per què són tan 
dures? Perquè el contrabalanç d’Alemanya a 
la Unió Europea, que és França, per les raons 
que he intentat explicar no existeix, llavors 
Alemanya ha impulsat els seus principis. 
Des d’un punt de vista, de manera legítima, 
perquè jo crec que la senyora Merkel ho 
fa perquè és el que li convé a Europa. Bé, 
no del tot perquè la política de Grècia no 
està dictada per l’interès de Grècia i la Unió 
Europa, sinó pel deute que tenen els bancs 
alemanys amb Grècia. Però crec que es pot 
entendre que Alemanya hagi fet aquesta 
política. Però llavors quan la crisi Espanya 
es va agreujar de tal manera, hi va haver un 
moment que vam tenir el dictat de la UE. 

Quan es va fer l’euro tots vam pensar que 
seria la “panacea”, però no teníem una qüestió 
fonamental que era un deute europeu, que 
Europa es pogués endeutar amb la garantia 
d’Europa i no amb la dels països de la UE. 
Fer-li acceptar a Grècia un deute que no 
podrà pagar mai,  això és un crim i això 
ens pot portar conseqüències polítiques 
importants. Per tant crec que estem en un 
moment de perill no només econòmic, sinó 
que es pot traslladar a la política. 

La reacció davant deL paquet de mesures deL nou govern des d’un punt de vista empresariaL · joaquim coeLLo ·  8

“Quan es va fer l’euro tots vam 
pensar que seria la “panacea”, 

però no teníem una qüestió 
fonamental que era un deute 

europeu, que Europa es pogués 
endeutar amb la garantia 

d’Europa i no amb la dels països 
de la UE.”

Quina és la política que es pot fer ara? Crec 
que en aquests moments la política que va 
fer el govern socialista, tampoc era massa 
evitable, perquè en aquells moments la UE, 
amb la qual compartim moneda, ens impo-
sa una sèrie de requeriments que no podem 
evitar, està bé que podem dir que necessitem 
eurobons, que necessitem un Banc Central 
Europeu que no només estigui preocupat per 
la inflació. Per cert des de que hi ha el pre-
sident Mario Dragui, la situació respecte el 
president Jean-Claude Trichet ha millorat 
considerablement. Però jo crec que aques-
ta circumstància ens obliga perquè l’entorn 
econòmic ja no és espanyol, sinó que és euro-



peu i si tenim una moneda compartida enca-
ra més. Per tant, és veritat que no s’ha fet una 
reserva europea, no s’ha fet un Banc Central 
Europeu només preocupat per la inflació 
sinó amb les reserves necessàries per als paï-
sos amb dificultat. És a dir el problema de la 
fallida de Califòrnia que vam sentir a parlar 
no va causar cap problema als EUA perquè hi 
ha una reserva federal. 

finançar els particulars i empreses de cada 
país però no a finançament per ells. 

Però jo crec que tots n’aprenem d’això. I es-
pero que la propera emissió de diners tingui 
certa restricció per utilitzar aquests diners i 
que s’injectin al sistema. De totes maneres 
fins que el canvi polític a França i Alemanya 
no es produeixi, no tinc massa esperances de 
que això canviï perquè a vegades els polítics 
són esclaus de les seves accions anteriors i 
no tenen la llibertat necessària per canviar-
ho. Doncs per això crec que hi ha d’haver un 
canvi polític perquè aquest canvi econòmic 
es doni. Però en l’àmbit financer crec que el 
govern no ha fet els deures ni en la política 
fiscal tampoc. Però és clar, finalment qui et 
compren el deute són el senyor González i el 
señor Botín i tenir la força i el suport polític 
per impulsar determinades mesures davant 
de tants poders fàctics, és difícil.

Però a nivell de les empreses, el que necessi-
tem és que l’economia funcioni. S’ha de fer 
la reforma laboral? Sí. Pot ajudar a empreses 
petites i mitjanes? Sí. S’ha anat molt lluny? 
Depenent de la interpretació que es facin de 
les lleis. Crec que era un fet inevitable. A 
curt termini crearà més atur, però és veritat 
que a mig termini es crearà més ocupació 
però, per exemple, a mi m’hagués agradat 
que hi hagués més ocupació parcial, com a 
Holanda, i això crea molta ocupació perquè 
hi ha gent que no té la capacitat de treba-
llar una jornada completa (per exemple els 
joves) i hi ha feines que no necessiten gent 

La reacció davant deL paquet de mesures deL nou govern des d’un punt de vista empresariaL · joaquim coeLLo ·  9

“No sé si la reforma laboral havia 
d’anar tant enllà o no, però crec 

que els graus de llibertat que té el 
govern són escassos. El que sí que 
crec que el govern no ha fet bé és 

la reforma financera.”

Tornant al tema, crec que la política ara del 
govern no pot ser massa diferent de la que 
és. No sé si la reforma laboral havia d’anar 
tant enllà o no, però crec que els graus de 
llibertat que té el govern són escassos. El 
que sí que crec que el govern no ha fet bé 
és la reforma financera. Així com la refor-
ma laboral és inevitable pel que ens dicten 
des d’Europa, la reforma financera sí que 
crec que és necessària, perquè el que no pot 
ser és que si els bancs europeus i els nostres 
estan endeutats com ho estan, el Banc Cen-
tral Europeu emeti moneda per valor de 
500.000 milions i els banc nostres vagin al 
BCE s’endeutin a l’1,5% i comprin deute al 
4%, i això ha passat. Per tant caldria regu-
lar-ho, el señor Dragui hauria d’haver regu-
lat i donar diners a l’1,5%, però que aquests 
diners anessin al sistema financer del país a 



tot el dia. Per tant, hi hauria coses a copiar a 
la reforma laboral per exemple de Dinamar-
ca o Holanda. Hi ha una altra qüestió que 
surt a la reforma laboral i que sí que hi estic 
d’acord i és el tema de l’absentisme. A les em-
preses espanyoles hi ha un 3% d’absentisme 
i això és molt, i això no es produeix perquè 
la gent estigui malalta sinó perquè no va a 
treballar. Jo crec que això amb la reforma la-
boral actual està ben fet. 
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només perquè tinguem menys diners que 
la resta de països de la UE. El pitjor és que 
la recerca pública i la privada a Espanya és 
el 70% pública i el 30% privada, i a Euro-
pa és al revés i per què? Perquè molta de 
la recerca que fem a Espanya (generalit-
zant) té menys interès per l’economia i no 
s’aprofita. Si la universitat fes una recerca 
més lligada a l’economia i al benefici de les 
empreses, llavors els empresaris invertirien 
en aquesta recerca pública. Si us he de dir 
una cosa, més important que la reforma la-
boral és la reforma docent. Em costa creure 
que el govern actual digui que vol canviar 
el país, si no canvia això. I em sembla que 
moltes d’aquestes polítiques es fan més de 
cara a l’electorat proper que de cara al que 
necessita el país. I això ens podria portar a 
pensar si el sistema electoral que tenim ens 
funciona, jo crec que no.

Per acabar, la reforma laboral segurament 
era una obligació que calia fer, la reforma 
del sistema universitari i de recerca crec que 
és fonamental per aquest país perquè tenim 
àrees punteres. Crec que la reforma finan-
cera no està ben feta, això no ha funcionat 
i no estic massa segur que el nostre sistema 
financer del futur sigui eficaç. Quan hi ha 
la possibilitat de fer una reforma, perdre 
aquesta oportunitat és terrible perquè en 
política el més important és l’ocasió perdu-
da, el cost d’oportunitat i això crec que és el 
que estem perdent ara mateix, la crisi és una 
oportunitat de canviar i crec que no l’estem 
aprofitant suficientment bé.  

“Que els nostres recercadors 
tinguin un caire funcionarial no ho 
puc entendre. (...) Un recercador 

és una persona innovadora, 
creativa, imaginativa i això no pot 
ser un funcionari i s’han d’establir 

sistemes perquè no passi.”

Per acabar una reforma que em sembla 
fonamental és la del món de la ciència, 
tecnologia i educació. Em sembla que a 
Europa no podem sobreviure si no tenim 
tecnologia, ciència i educació i la nostra 
universitat no és un pou d’eficiència. Que 
els nostres recercadors tinguin un caire 
funcionarial no ho puc entendre. És com 
si fessin als jugadors del Barça funcionaris. 
Un recercador és una persona innovadora, 
creativa, imaginativa i això no pot ser un 
funcionari i s’han d’establir sistemes per-
què no passi. I en l’educació no pot ser el 
mateix suspendre que aprovar, i no pot ser 
que no hi hagi beques, això s’ha de canviar 
radicalment. Que el nostre sistema de re-
cerca i desenvolupament no funciona no és 


