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INFORMACIÓ COL·LEGIAL

El 20 de novembre va tenir 
lloc al Col·legi la conferència 
“Una Catalunya postindustri·
al?”, la quarta i darrera del 
cicle “Visions de la Catalunya 
del Futur”. La conferència, 
presentada pel degà Miquel 
darnés, va ser impartida per 
l’enginyer i polític Joan Majó, 
que fou ministre d’Indústria i 
Energia entre 1985 i 1986.

Miquel Darnés va donar el 
tret de sortida a aquesta dar·
rera conferència, en què va 
participar l’exministre d’In·

dústria i Energia, Joan Majó. 
Després de validar la impor·
tància de la indústria en el 
camp de l’enginyeria, el degà 
Darnés va presentar el confe·
renciant, el qual va puntualit·
zar, tan bon punt va comen·
çar, que “hem de tenir una 
Catalunya industrial però 
no com nosaltres entenem 
la indústria avui dia, ja que 
Catalunya presenta un esce·
nari que li permet tenir més 
capacitat d’autodefinir el seu 
futur i de tenir uns recursos 
fiscals propis”. 

Majó va començar la seva 
exposició fent una anàlisi, 
vàlida per a Catalunya, per 
a l’Estat espanyol i per a Eu·
ropa. Segons ell, cal pensar 
què ha passat en l’economia 
en els darrers 50 anys: “amb 
un progrés econòmic i social 
extraordinari, sobretot donat 
per una economia europea 
fonamentalment industrial 
i per les polítiques de l’estat 
del benestar, la indústria eu·
ropea va començar a créixer, 

i podia disposar dels materials 
de tot el món; hi havia un cert 
monopoli de demanda per part 
d’occident. A mitjan anys no·
ranta es produeix un canvi de 
visió política i es dóna pas a la 
globalització”. Segons l’exmi·
nistre, es va cometre un error 
en aquest punt, i es va passar 
d’una societat industrial a una 
societat de serveis. “La barreja 
del procés de regressió en la 
distribució, el procés de globa·
lització i la consegüent neces·
sitat de crear PIB a través dels 
serveis financers, ens van por·
tar a la bombolla financera”, 
va sentenciar.

EL FUTUr dE L’ECONOMIA
Joan Majó va dir que cal que 
l’economia europea torni a 
tenir una dimensió industri·
al important i que el futur 
de l’economia recuperi el seu 
component industrial envers 
el seu component de serveis. 
“L’ocupació industrial segura·
ment baixarà, però el que no 
pot baixar és el producte in·
dustrial. Europa ha de seguir 
essent un país d’indústria i de 
producció.” 

Per tot això, Majó va expo·
sar que avui dia cal entendre 
la indústria com a mercat que 
presta serveis personals i ho fa 
a través del producte industri·
al, sent el producte l’element 
necessari per prestar el servei: 
“Europa ha de saber canviar 
aquesta situació: ha de mante·
nir una activitat en lloc de pas·
sar a ser una societat purament 
de serveis”, va concloure. n

Majó: “Potser 
baixarà 
l’ocupació 
industrial, 
però el que no 
pot baixar és 
el producte 
industrial”

L’exministre 
d’Indústria i 
Energia, Joan 
Majó (dreta), 
va exposar 
la necessitat 
que Europa 
recuperi el seu 
component 
industrial 
envers el de 
serveis.

“Una Catalunya postindustrial?”


