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Jaume Collboni: "El 80% de proyectos seleccionados para los
NGEU están en marcha"

   "Lo que tenemos que hacer es escalar o poner nuevas capas a proyectos"

   BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Collboni ha explicado que "el 80%" de
los proyectos seleccionados para los fondos Next Generation EU (NGEU) están en marcha
actualmente.

   Collboni ha participado este jueves en una mesa redonda organizada por IESE para la
presentación de la encuesta 'Fondos Next Generation EU: Siete ejes para impulsar la economía de la
región metropolitana de Barcelona', presentado por el doctor en Economía y profesor de IESE, Xavier
Vives.

   Además, han participado en el acto la tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Laia Bonet; la
presidenta de la fundación Habitat3, Carme Trilla; el presidente de Eurecat, Xavier Torra, y la
presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa.

Jaume Collboni y Xavier Vives durante el encuentro.  - EUROPA PRESS

https://www.europapress.es/
https://www.europapress.es/catalunya/


   Collboni ha apuntado que se tiene que "escalar o poner nuevas capas a proyectos" que ya cuentan
con �nanciación de las administraciones.

   "Cuando salgamos de la pandemia, nos encontraremos un panorama social duro" que obligará a
las administraciones a articular medidas de forma rápida y urgente, ha añadido.

CONSENSO EN TRANSFORMAR EL MODELO ECONÓMICO

   La encuesta realizada por IESE ha puesto de mani�esto que las entidades de la sociedad civil del
área metropolitana de Barcelona coinciden en señalar que los fondos europeos se deben usar para
transformar el modelo económico para mejorar la productividad y el bienestar social.

   Para ello, es necesario impulsar la colaboración público-privada y que la selección de proyecto se
realice de manera independiente en ejes como la transición energética, la transición digital, las
infraestructuras o la educación y formación.

LOS FONDOS COMO PALANCA DE TRANSFORMACIÓN

   Bonet ha aprovechado su intervención para poner en relieve la "necesidad de transformar la región
metropolitana con los fondos europeos" y ha apuntado a la digitalización como eje del proceso.

   La tercera teniente de alcalde ha destacado que los fondos deben servir para impulsar la inclusión
social ya que no pueden "permitir que la digitalización acabe convirtiéndose en una nueva capa de
desigualdad".

PONER AL DÍA LAS INFRAESTRUCTURAS

   "Los fondos deben servir para actuaciones que deberían haberse hecho hace años y no se han
hecho", ha asegurado Mercè Conesa, en referencia a la necesidad de poner al día las
infraestructuras como los accesos ferroviarios al puerto.

   La presidenta del Puerto de Barcelona ha apuntado que se deben priorizar proyectos a partir de "su
coste-bene�cio" y un análisis múltiple de retorno económico y social.

120 MILLONES PARA 5.000 VIVIENDAS

   La presidenta de Habitat 3 ha apuntado que parte de los fondos europeos debería destinarse a la
rehabilitación energética de las viviendas y a la construcción de un parque de viviendas públicas.

   En concreto, Trilla ha explicado que Catalunya necesita construir unas 5.000 viviendas al año que
requieren subvenciones por valor de 120 millones de euros anuales, que "no son cifras
inasequibles".



   Alerta, sin embargo, de que el Estado debería explicar a Europa la necesidad de construir nuevas
viviendas, ya que la prioridad en el continente es la optimización del parque existente, algo en lo que
"nuestro país es diferente".

"EL PROBLEMA ES EL CÓMO"

   Por su parte, Torra ha asegurado que los proyectos presentados son buenos: "El problema es el
cómo, cómo conseguimos que sean una herramienta de creación de riqueza".

   Otra de las dudas presentadas por el presidente de Eurecat ha sido la manera en que las empresas
�nanciarán los proyectos que reciban los fondos Next Generation EU ya que su situación no permite
"emprender proyectos de innovación".

   Para solucionar este problema, ha expuesto que se deberían crear líneas de �nanciación "que
tengan el riesgo asegurado" para poder realizarlos.
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temps raonable, un grau de funci-
onament que faci viables els bars 
i restaurants”, va afegir. 

Tancament encobert 
Tampoc els gimnasos estan satis-
fets, perquè consideren que obrir 
al 30% “no permet treballar bé” i 
és, de fet, un “tancament enco-
bert”, segons va declarar a l’ACN el 
president de la patronal del sector, 
Adecaf, August Tarragó, que va re-
cordar que els centres ja van obrir 
en aquestes condicions entre el 
novembre i el gener i van poder 
comprovar que no era viable i han 
perdut un 50% d’usuaris. 

Tarragó creu que és electoralis-
me la relaxació de les restriccions 
anunciada. “Té més a veure amb 
una qüestió electoral que amb una 
qüestió efectiva de prestació de 
serveis”, va dir.e

nitària va generar unes pèrdues de 
70.000 milions d’euros en la factu-
ració de bars i restaurants. L’impac-
te del confinament i les posteriors 
restriccions per controlar els conta-
gis van reduir a la meitat les seves 
vendes i han suposat el tancament 
definitiu de 85.000 establiments, va 
avançar ahir Emilio Gallego, el se-
cretari general de l’entitat, en un fò-
rum amb la indústria cervesera. “El 
sector està en un punt crític i traves-
sant el seu pitjor moment històric. 
Això és dramàtic per a un col·lectiu 
tan fragmentat”, va dir el represen-
tant dels restauradors espanyols. 
Els seus càlculs estimen que hi ha 
360.000 treballadors afectats per 
un expedient de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO) i 300.000 que ja 
han perdut la feina. “Lamentable-
ment encara no s’ha tocat fons”, va 
avisar Gallego. 

Des del gremi adverteixen que 
l’última onada de la pandèmia ha ar-
ribat en un context amb les empre-
ses “molt debilitades” i tornen a exi-
gir ajudes directes per garantir la 
supervivència dels negocis. “A la 
primera etapa ens preocupava la re-
ducció de costos i ens vam centrar 
en el finançament i els ERTO. Ara 
els problemes de liquiditat són de 
solvència, per això [...] exigim soli-
daritat i compensació. Necessitem 
ajudes directes que permetin sobre-
viure a les empreses”, va destacar 
Gallego. El secretari general d’Hos-
telería de España també va recordar 
que, un cop s’aixequin les restricci-
ons i es reprengui l’activitat, el sec-
tor també necessitarà mesures de 
reactivació de la demanda. 

Coincidint amb l’aniversari de 
l’esclat de la pandèmia, els hostalers 
van anunciar que posaran en marxa 
una nova campanya sota el tema 
“Un any de restriccions pagant els 
plats trencats” per denunciar que 
bars i restaurants han estat utilit-
zats com a cap de turc quan se’ls ha 
culpat de l’evolució negativa dels 
contagis. “Sentim que s’ha posat el 
focus en l’hostaleria de manera in-
justa”, va assegurar Gallego.e

PATRONALS

El número dos de la Cambra  
de Comerç es postula per presidir Pimec

padet de grans empreses” que “no 
necessiten cap patronal per a res”.  

De moment aquest empresari 
només ha fet una doble demanda: 
ajornar les eleccions a Pimec més 
enllà del 23 de febrer (“Després de 
tants anys de president, no creiem 
que [Josep González] tingui pres-
sa”) i que es pugui votar electròni-
cament. En aquesta línia, Barrios va 
criticar la “falta d’ètica democràti-
ca” en la forma com Pimec ha pro-

posat el relleu de González, que 
ha estat al capdavant de la patro-
nal durant gairebé tres dècades. 
“Ho disculpem perquè tot això 
denota una falta de pràctica”, va 
dir Barrios, amb sarcasme. “A 
més venim precisament a fer mi-
llor Pimec: jo hi he estat i sé el 
que me n’agrada i el que en puc 
millorar”, va defensar. 

Crítiques a la successió 
L’altra gran crítica en la presen-
tació oficial de la candidatura va 
ser que Antoni Cañete sigui el 
successor designat. Com a secre-
tari general, va reconèixer Bar-
rios, és difícilment substituïble, 
però al seu parer el president de 
Pimec ha de ser “un empresari 
amb mèrits”. 

És per això que part del seu 
discurs va consistir en repassar 
la seva trajectòria. Pere Barrios 
és fundador de l’empresa me-
tal·lúrgica Recam Làser i ha si-
gut president de Pimec al Vallès 
Oriental i màxim responsable de 
Pimec Metall. L’empresari va di-
mitir dels càrrecs el 2019 per in-
tentar presidir la Cambra de Co-
merç amb Eines de País, lloc que 
finalment va ocupar Joan Cana-
dell: “Curiosament vaig substi-
tuir Josep González a la cadira 
de la Cambra, ara estic dient que 
podria fer-ho a l’altra cadira”, va 
assegurar.e

Barrios amb Canadell en un acte de la candidatura 
Eines de País el 2019. MARC ROVIRA

Pere Barrios encapçala una candidatura que té el suport de l’ANC

L’empresari Pere Barrios intenta-
rà competir per ser el nou presi-
dent de Pimec. Barrios, ara núme-
ro dos a la Cambra de Comerç de 
Barcelona, ho farà només si acon-
segueix 100 avals i convenç 39 per-
sones per acompanyar-lo a les llis-
tes (de moment ja en tindria la 
meitat). I sempre que, un cop cons-
tituït el grup, no es trobi un altre 
empresari millor per plantar cara a 
Antoni Cañete, l’actual secretari 
general de la patronal, a qui Josep 
González, el president sortint, ha 
assenyalat com a millor opció per 
substituir-lo. Així ho va explicar 
ahir Barrios, afirmant, a més, que 
compta amb el suport de l’Assem-
blea Nacional Catalana (ANC). 
De fet, la candidatura s’anomena 
Eines Pimec.  

“Represento un grup d’empresa-
ris que fa temps que diem que no 
ens sentim representats per Pi-
mec”, va sintetitzar. Entre d’altres 
coses volen que la patronal “repre-
senti Catalunya tal com és”. Segons 
Barrios, això vol dir no avergonyir-
se de tenir un 50% d’empresaris in-
dependentistes, i fer de Pimec l’úni-
ca patronal catalana. I en aquest 
sentit també va tenir paraules per 
a Foment del Treball, a qui es va re-
ferir com “una patronal amb un gra-

BARCELONA
PAULA CLEMENTE

El sector privat vol tenir veu en la gestió dels fons de la UE

rigit pel professor de l’Iese Xavier 
Vives, que considera que Barcelona 
i la seva regió metropolitana “estan 
exhaustes i miren al futur amb in-
certesa i el cor encongit” després de 
dues crisis econòmiques –l’actual 
i la dels anys 2008 a 2013– i “anys 
de manca de projecte col·lectiu i de 
govern efectiu”. És per això, conti-
nua el document, que “cal disse-

nyar una estratègia que tingui 
com a eix vertebrador el capital 
humà, la recerca i la innovació”. 

El Port reivindica projectes  
En l’acte de presentació celebrat 
ahir, el tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Barcelona, Jaume 
Collboni, va destacar precisa-
ment que cal que els projectes 
que tirin endavant les adminis-
tracions públiques “estiguin ali-
neats amb la iniciativa privada”.  

Per la seva banda, la presiden-
ta del Port de Barcelona, Mercè 
Conesa, va indicar que la infraes-
tructura barcelonina té diversos 
projectes pendents que haurien 
de poder rebre fons europeus per 
acabar de tirar-los endavant, com 
ara el accessos ferroviaris. 

Per finalitzar, Carme Trilla, 
presidenta de la Fundació Hàbi-
tat3, va expressar els seus dub-
tes que Brussel·les doni el visti-
plau a invertir els fons en nova 
construcció.e

El Port de 
Barcelona, 
un ens públic 
amb operadors 
privats, opta a 
rebre fons de la 
UE. MANOLO GARCÍA

AJUTS EUROPEUS

Entitats econòmiques i empresari-
als catalanes demanen canvis legis-
latius per poder gestionar de mane-
ra eficient els fons europeus de re-
construcció. Així mateix, volen més 
col·laboració entre els sectors pú-
blics i privats i per gestionar els 
diners procedents de la UE. 

Així es desprèn d’una enquesta 
elaborada per l’escola de negocis 
barcelonina Iese, que ha consultat 
els dirigents de les principals enti-
tats empresarials i econòmiques del 
país, entre les quals hi havia Acció, 
Cercle d’Economia, Fira de Barce-
lona, Femcat o l’Autoritat Portuà-
ria. En l’estudi, se’ls pregunta sobre 
com cal canalitzar els fons a l’Àrea 
Metropolitana. 

“La crisi sanitària ha posat al 
descobert la fragilitat del model ba-
sat en el turisme massiu i l’activitat 
immobiliària”, conclou l’estudi di-

BARCELONA
ARA

Demandes  
El candidat  
ha reclamat  
ja ajornar  
les eleccions  
i que hi hagi 
vot electrònic

La creació de noves empreses a Espanya va patir una 
davallada del 6% al mes de gener, segons les dades 
d’Informa. El mes passat a Espanya en total es van crear 
7.432 empreses, un 6% menys que el gener de l’any passat i 

un 9% menys que al desembre. Tot i la baixada general, 
Catalunya va liderar la creació de noves societats, amb 

1.605 noves empreses, el 22% del total de tot l’Estat, per 
davant de Madrid, on es van constituir 1.413 societats.

CATALUNYA 
LIDERA LA CREACIÓ 
D’EMPRESES 

1.605
Noves empreses 

al gener
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Aquests darrers mesos he es-
tat en contacte amb dos te-
mes que, tot i haver-me arri-
bat per separat, m’ha sem-
blat que per la seva coinci-

dència temporal seria bo aprofitar 
conjuntament. Per aquesta raó els co-
mento tots dos. D’una banda, a partir 
d’una petició d’en Xavier Vives de l’IE-
SE, vaig preparar la resposta de l’Associ-
ació d’Amics del País amb idees per a les 
sol·licituds catalanes als 140.000 mili-
ons d’euros del fons Next Generation de 
la UE (NGF). De l’altra, els mateixos di-
es, amb la vista posada en les eleccions 
del 14-F, a la Fundació Bofill hem estat 
pensant i fent públiques unes propostes 
per a la transformació i la millora del 
nostre sistema educatiu. Crec que hau-
ríem d’aprofitar l’oportunitat del NGF 
per tenir els recursos que, juntament 
amb bones idees, ens permetin abordar 
amb eficàcia aquesta urgent millora. 

 
1. Els projectes per al NGF. He dit i escrit 
moltes vegades que per augmentar les 
possibilitats d’aprovació dels possibles 
projectes i aprofitar millor els diners és bo 
que les sol·licituds estiguin en línia amb 
les prioritats actuals de la Unió Europea. 
Resumint de forma simple, he trobat en 
els documents que surten de 
Brussel·les uns objectius de 
futur que es poden sintetit-
zar amb aquestes paraules: 
més sostenibilitat, més digi-
talització, més competitivi-
tat, millor formació i més 
transferència de coneixe-
ments. Estic absolutament 
d’acord amb tots cinc, però 
no us estranyarà que ara em 
centri només en els relacio-
nats amb la formació. 

Cal no oblidar que, tal com 
el mateix nom deixa palès, 
aquests fons intenten prepa-
rar Europa per a la propera 
generació, i que per tant no es 
tracta de tapar els forats que 
l’actual crisi ha obert i de tor-
nar a la normalitat, sinó de 
reforçar i transformar els di-
ferents sectors i serveis per 
donar-los la qualitat i la resi-
liència que necessitaran en el 
futur. A l’hora de pensar en sectors con-
crets, és molt clar que haurem de fer im-
portants inversions en el sector sanitari, 
que ha mostrat una gran fragilitat. Però 
també haurem de millorar el nostre sector 
educatiu, que és molt dèbil per fer front als 
reptes dels propers anys, tant per adaptar-
lo als canvis tecnològics com per la neces-
sitat urgent de més creació de coneixe-

ment. I no podem oblidar pas la seva ac-
tual incapacitat de reduir les desigualtats 
socials existents, que hauria de ser una de 
les seves funcions. Avui dia fins es pot pen-
sar que a vegades contribueix a crear-ne 
(pensem en les escoles segregades).  

Un altre element transversal que cal 
tenir en compte és el desig de la UE que 
les sol·licituds tinguin un caràcter públi-
co-privat. Que no siguin només projec-
tes d’empreses, sinó de cooperació i par-
ticipació dels dos sectors i puguin con-
tribuir a augmentar  la productivitat i la 
competitivitat, però també a millorar els 
serveis públics. La formació, l’adquisi-
ció de capacitats, la millora del factor 
treball i la creació de coneixement van 
totes en aquesta direcció. 

2. Transformació del sistema educatiu.  
La qualitat del sistema educatiu és, sens 
dubte, un factor que augmenta la compe-
titivitat d’un país, i permet alhora una dis-
minució de les desigualtats socials. És per 
aquestes raons que la Fundació Bofill ha 
cridat els partits polítics a prioritzar, al 
llarg de la propera legislatura, mesures i 
inversions en les àrees de la formació. Ho 
ha fet establint 6 reptes educatius que cal 
considerar en les properes eleccions, i pro-
posa un conjunt de 15 mesures concretes 
per guanyar equitat educativa. 

No tinc espai per explicar el conjunt del 
document, però destaco algunes de les mol-
tes propostes que s’hi plantegen: a) evitar 
la segregació escolar, b) millorar el finança-
ment de les escoles amb més dificultats, c) 
combatre l’abandonament escolar, d) acce-
lerar la transformació educativa a partir 
d’experiències com Escola Nova 21, e) cre-
ar xarxes de treball col·laboratiu entre esco-
les, f) augmentar l’activitat educativa en àre-
es extraescolars, g) promoure la participa-
ció d’empreses i organitzacions civils en la 
tasca formativa, h) fer una especial atenció 
metodològica i financera a l’etapa de 0-3 
anys, especialment en territoris amb pobla-
ció de baixa renda per càpita i i) normalitzar 
la formació al llarg de tota la vida. 

Destaco una idea que està present en 
tot el document: el sector 
educatiu català no està prou 
finançat si el comparem amb 
els de molts dels països de la 
UE. Però no n’hi ha prou amb 
un augment de recursos fi-
nancers, sinó que és molt im-
portant saber a què es dedi-
quen i on van a parar, és a dir, 
quins objectius pretenen as-
solir i amb quines mesures 
ho volen fer. 

 
3. Projectes catalans i el 
NGF. Pel que he dit, no us es-
tranyarà que pensi que seria 
important preparar algunes 
sol·licituds per a les properes 
convocatòries a partir 
d’aquestes idees: els sol·lici-
tants haurien de ser tant del 
sector públic (departament i 
municipis) com organismes 
civils experts en aquests te-
mes, i grups d’empreses i or-

ganitzacions empresarials o sindicals que 
hi vulguin participar. Una iniciativa com 
aquesta crec que encaixaria molt amb el 
que la UE busca i també amb el que Catalu-
nya necessita. La suma de totes aquestes 
voluntats, si es poden agrupar, i de tots 
aquests diners, si s’aconsegueixen, podria 
significar una empenta puntual molt forta 
per poder experimentar nous models.

DE BAT
Fons europeus per a l’educació
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Cal tenir en compte  
el desig de la UE que les 

sol·licituds dels fons europeus 
tinguin un caràcter  

público-privat
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Fe d’errades: L’ARA 

agraeix als lectors que 
ens facin arribar els 

errors que detectin en 
el contingut dels 
articles. Un cop 

confirmat l’error, l’ARA 
publica la fe d’errades 

en aquesta mateixa 
columna. Podeu fer-

nos arribar les vostres 
esmenes a 

opinio@ara.cat.


