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Receptes per a l'antibiòtic del model empresarial 
 
Els últims temps ens hem acostumat a sentir parlar de retallades, d’agències de qualificació, de 
deute, de liquiditat… Tots estem immersos en la voràgine que ha provocat l’esclat d’un model 
econòmic basat en el curtterminisme i en el creixement desbocat. Tot d’un plegat, s’ha posat en 
qüestió el model econòmic actual i han ressorgit, com a possibles fonaments d’un model 
empresarial diferent, l’emprenedoria i el cooperativisme. Totes dues vies encaixen en la nova 
visió del nou capitalisme social que està començant a escampar-se lentament arreu.  
 Sens dubte, l’esperit emprenedor, el desenvolupament econòmic i la cohesió social són dèficits 
estructurals que patim i que les cooperatives, per la seva manera de fer empresa intrínseca al 
seu model jurídic, porten a l’ADN. Les cooperatives i l’economia social s’han convertit en una 
oportunitat per als poders públics per traslladar els seus valors i principis (rendibilitat amb 
solidaritat, ocupació de qualitat, cohesió social i territorial i vincle de producció amb 
desenvolupament sostenible) com una aportació al procés de canvi cap a un nou model 
productiu.  
 La llarga trajectòria del moviment cooperatiu l’avala, després de fugir de l’èxit efímer de les 
bombolles i en canvi apostar pel llarg termini, renunciant al benefici fàcil. La realitat és que el 
model d’èxit empresarial del passat ha creat situacions d’injustícia social que, al mateix temps, 
han originat una crisi de valors. El cooperativisme, doncs, és una alternativa per recuperar el 
compromís i els valors de les persones en relació amb la feina, l’empresa i la societat.  
 Aquest és precisament el moment d’impulsar mesures per al foment del model cooperatiu com 
ara: potenciar la iniciativa d’emprenedoria col·lectiva incorporant-la als plans educatius de la 
formació reglada i formació professional i establir mesures de suport per implantar plans de 
recuperació empresarial que facilitin la transformació d’empreses en crisi en empreses 
cooperatives.  
 Igualment, s’han d’analitzar les possibles reformes legislatives (llei de cooperatives, llei de 
societats laborals, desenvolupar la llei de l’economia social, etcètera) per millorar la seva 
competitivitat, viabilitat i reconeixement com a fórmula empresarial. L’economia social ha de ser 
un interlocutor reconegut a les taules de treball i reflexió dels agents socials i s’ha de promoure 
l’establiment d’aliances, fusions, consorcis i grups cooperatius que permeti el creixement de les 
cooperatives sense renunciar al seu model específic.  
 Tant de bo tinguéssim la fórmula magistral per barrejar al morter del paradigma econòmic els 
diferents ingredients que aportessin la solució a la situació econòmica actual. Com que el temps 
apressa i no podem esperar que arribi l’alquímia de l’economia, ¿per què no aprofitem els 
ingredients dels models que han demostrat que estaven preparats per mirar endavant, més 
enllà?  
IGNACIO GONZÁLEZ  DIRECTOR GENERAL DEL GRUP CLADE    
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Receptes per a l’antibiòtic 
del model empresarial

E
ls últims temps ens hem 
acostumat a sentir parlar 
de retallades, d’agències 
de qualificació, de deute, 

de liquiditat… Tots estem immer-
sos en la voràgine que ha provo-
cat l’esclat d’un model econòmic 
basat en el curtterminisme i en el 
creixement desbocat. Tot d’un ple-
gat, s’ha posat en qüestió el model 
econòmic actual i han ressorgit, 
com a possibles fonaments d’un 
model empresarial diferent, l’em-
prenedoria i el cooperativisme. 
Totes dues vies encaixen en la no-
va visió del nou capitalisme social 
que està començant a escampar-se 
lentament arreu.
 Sens dubte, l’esperit emprene-
dor, el desenvolupament econò-
mic i la cohesió social són dèficits 
estructurals que patim i que les co-
operatives, per la seva manera de 
fer empresa intrínseca al seu mo-
del jurídic, porten a l’ADN. Les coo-
peratives i l’economia social s’han 

convertit en una oportunitat per 
als poders públics per traslladar 
els seus valors i principis (rendibi-
litat amb solidaritat, ocupació de 
qualitat, cohesió social i territori-
al i vincle de producció amb desen-
volupament sostenible) com una 
aportació al procés de canvi cap a 
un nou model productiu.
 La llarga trajectòria del movi-
ment cooperatiu l’avala, després 
de fugir de l’èxit efímer de les 

bombolles i en canvi apostar pel 
llarg termini, renunciant al bene-
fici fàcil. La realitat és que el mo-
del d’èxit empresarial del passat 
ha creat situacions d’injustícia so-
cial que, al mateix temps, han ori-
ginat una crisi de valors. El coope-
rativisme, doncs, és una alterna-
tiva per recuperar el compromís 
i els valors de les persones en rela-
ció amb la feina, l’empresa i la so-
cietat.
 Aquest és precisament el mo-
ment d’impulsar mesures per al 
foment del model cooperatiu com 
ara: potenciar la iniciativa d’em-
prenedoria col·lectiva incorpo-
rant-la als plans educatius de la 
formació reglada i formació pro-
fessional i establir mesures de su-
port per implantar plans de recu-
peració empresarial que facilitin 
la transformació d’empreses en 
crisi en empreses cooperatives. 
 Igualment, s’han d’analitzar 
les possibles reformes legislatives 
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El cooperativisme és 
una alternativa per 
recuperar els valors 
de les persones en 
relació amb el treball, 
l’empresa i la societat

(llei de cooperatives, llei de socie-
tats laborals, desenvolupar la llei 
de l’economia social, etcètera) per 
millorar la seva competitivitat, vi-
abilitat i reconeixement com a fór-
mula empresarial. L’economia so-
cial ha de ser un interlocutor re-
conegut a les taules de treball i 
reflexió dels agents socials i s’ha 
de promoure l’establiment d’ali-
ances, fusions, consorcis i grups 
cooperatius que permeti el creixe-
ment de les cooperatives sense re-
nunciar al seu model específic.
 Tant de bo tinguéssim la fórmu-
la magistral per barrejar al morter 
del paradigma econòmic els dife-
rents ingredients que aportessin 
la solució a la situació econòmica 
actual. Com que el temps apressa 
i no podem esperar que arribi l’al-
químia de l’economia, ¿per què no 
aprofitem els ingredients dels mo-
dels que han demostrat que esta-
ven preparats per mirar endavant, 
més enllà? H 
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reaccions DesPrÉs Dels nous canvis en el sistema aeroPortuari

catalunya prepara una ofensiva 
per obtenir la gestió del Prat  

CRISTINA BUESA
BARCELONA

E
l to de veu de la majoria 
d’interlocutors autorit-
zats que ahir es referien al 
nou viratge en la política 

aeroportuària espanyola era de des-
ànim. Desànim perquè ara hauran 
de començar de zero, quan sembla-
va que per fi havia calat a Madrid el 
missatge que el més aconsellable 
per a l’èxit dels aeroports és que es 
gestionessin de manera descentra-
litzada. Com es fa a Europa. Però 
lluny d’abandonar-se a aquest deca-
ïment, la societat civil catalana va 
començar a mobilitzar-se només 24 
hores després de l’anunci del Minis-
teri de Foment. I ho van fer precisa-
ment els que, cinc anys enrere, van 
impulsar el multitudinari acte del 
IESE. La cita és demà dijous.
 Del que es tracta és de convèncer 
una vegada més el Govern central, 
aquesta vegada toca al PP, que per-
què Barcelona agafi embranzida ha 
de tenir les seves pròpies eines i que, 
com més pròximes siguin, millor. 
Això és incompatible amb les inten-
cions anunciades dilluns per la mi-
nistra de Foment, Ana Pastor, que 
va advocar per un esquema centra-
litzat on, com ha passat històrica-
ment, AENA porti la batuta. De fet, 
fonts del sector van interpretar el 

El teixit empresarial 
reclama a Foment 
que s’impulsi un 
model descentralitzat

La Generalitat ha 
convocat dijous els 
participants en l’acte 
del IESE del 2007 

fre en la privatització de l’empresa 
i la renúncia als concursos del Prat 
i Barajas precisament a una conces-
sió de la ministra a la majoria de 
membres del seu gabinet. No en va 
molts dels càrrecs, alguns dels quals 
van prendre possessió ahir, proce-
deixen d’aquesta companyia.

DIÀLEG AMB RAJOY / Al Palau de la Ge-
neralitat sabien que l’Executiu de 
Rajoy faria marxa enrere en aquest 
assumpte. Ho va admetre el ma-
teix dilluns el conseller de Territo-
ri i Sostenibilitat, Lluís Recoder, i 
ahir s’hi va sumar el portaveu del 
Govern català, Francesc Homs, in-
forma Rafa Julve. Malgrat conèixer 
les intencions de Foment de desfer 
els acords a què havien arribat amb 

l’anterior Executiu, CiU es va mos-
trar ahir disposada a presentar ba-
talla encara que amb l’obligat equi-
libri dels pactes que porten entre 
mans amb els populars. Homs va 
assegurar que «escoltaran» els de-
talls de la proposta però va advertir 
a continuació que serà un dels as-
sumptes a tractar en la trobada de la 
setmana vinent entre Mariano Ra-
joy i Artur Mas. El tema és prou im-
portant per a això.
 Per no ferir susceptibilitats 
abans d’aquesta reunió, la Genera-
litat optarà per la fórmula d’acom-
panyar aquells que estan més lliu-
res de lligams, aquells que no neces-
siten vots per aprovar pressupostos. 
Es tracta de les quatre entitats que 
al seu dia van liderar la trobada a 
l’escola de negocis IESE, el GTI-4: la 
Cambra de Comerç de Barcelona, 
Foment del Treball, el Cercle d’Eco-
nomia i el RACC han estat convocats 
pel conseller Lluís Recoder per de-
mostrar que la reivindicació d’una 
gestió descentralitzada del Prat és 
unànime.

LA CRISI NO HO JUSTIFICA / El titular de 
Territori ha citat els representants 
del GTI-4 a la seu del departament 
per cedir-los el testimoni d’aquesta 
reivindicació. Segons ha pogut sa-
ber aquest diari, Recoder els convi-
darà a mantenir viva la flama de la 
gestió individualitzada per a l’aero-
port de Barcelona, és a dir, que es de-
cideixi el que es decideixi amb Ae-
na, però que les decisions relaciona-
des amb les polítiques comercials o 
de les noves rutes aèries es prenguin 
des de Catalunya, tal com es va pac-
tar al novembre amb la creació d’un 
consell rector que no arribarà a veu-
re la llum.
 La Cambra de Comerç ja va ex-
pressar dilluns la seva preocupació 
pel canvi d’orientació i ahir ho va 
fer Foment. La patronal va denunci-
ar que la crisi econòmica «no justifi-
ca» que s’interrompi el procés i que 
és necessari un canvi en la manera 
de fer les coses. Tots aquests argu-
ments s’hauran de tornar a posar so-
bre la taula i convèncer Foment de 
la necessitat de treballar d’una altra 
manera. Una altra vegada. H

33 Un passatger camina per la T-4 de Barajas un dels dies de la vaga de pilots d’Iberia, al desembre.

EFE / JUANJO MARTÍN

«Aquest model centralista 
de la xarxa d’aeroports 
d’AENA, sigui a la força  
o per voluntat, s’haurà  
de trencar»

«El Govern ha d’afrontar 
un dèficit públic molt 
complicat i no podrà 
renunciar a l’ingrés  
dels aeroports»

«Més enllà de si hi ha 
privatització o no, el que 
hi ha d’haver és una 
gestió individualitzada de 
l’aeroport del Prat»

«Escoltarem la  
proposta, però  
qüestions no resoltes 
en quatre anys no es 
regularan en quatre dies»

LLUÍS RECODER
CONSELLER DE TERRITORI 

FRANCESC HOMS
PORTAVEU DEL GOVERN


