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Sessió 7 de la CPJ

La sessió de la Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ) s’obre a les tres de la tarda i 

set minuts. Presideix Alba Camps i Roca, acompanyada de la vicepresidenta, Elena Díaz 

Torrevejano, i la secretària en funcions, Judith Toronjo Nofuentes. Assisteix la Mesa la lle-

trada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents Mireia Dionisio Calé i David González Chanca, pel G. P. Socialistes 

i Units per Avançar; Ana Balsera i Marín, Jenn Díaz Ruiz i Juli Fernàndez i Olivares, pel 

G. P. d’Esquerra Republicana; Joaquim Jubert Montaperto, pel G. P. de Junts per Catalu-

nya; Alberto Tarradas Paneque, pel G. P. de VOX en Cataluña; Lucas Silvano Ferro Solé, pel 

G. P. d’En Comú Podem, i Joan García González, pel G. P. de Ciutadans.

També hi són presents els membres especialistes de la comissió David Andrés Díaz, Ál-

varo Clapes-Saganyoles i Baena, Kènia Domènech i Clara Quirante Soriano, i la presidenta 

del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Julia Rosanna Sánchez-Valverde.

Assisteixen a aquesta sessió el president de Pimec Joves, Josep Soto Pérez; la ge-

rent de la Jove Cambra Internacional de Catalunya, Anna Mas Blasco, i el president de 

l’Associa ció Independent de Joves Empresaris, Ruben Sans Solsona. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de Pimec Joves davant la Comissió de Políti-

ques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut que es desenvolupen a 

Catalunya (tram. 357-00241/13). Comissió de Polítiques de Joventut. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de Jove Cambra Internacional de Catalunya da-

vant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les polítiques de joventut 

que es desenvolupen a Catalunya (tram. 357-00242/13). Comissió de Polítiques de Joven-

tut. Compareixença.

3. Compareixença d’una representació de l’Associació Independent de Joves Empresa-

ris de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre les po-

lítiques de joventut que es desenvolupen a Catalunya (tram. 357-00243/13). Comissió de 

Polítiques de Joventut. Compareixença.

La presidenta

Bona tarda. Si us sembla, començaríem aquesta sessió.
Començaríem, doncs, donant la benvinguda a tots i a totes, però molt especial-

ment a les tres persones que ens acompanyen com a representants de diferents re-
presentacions d’entitats juvenils i empresarials. Moltes gràcies per ser avui aquí i per 
venir a explicar-nos les qüestions que voleu posar sobre la taula.

I també m’agradaria començar, doncs, posant en relleu una cosa que a ningú no 
li passa desapercebuda, que és que la setmana vinent tenim per fi el ple monogràfic 
de joventut, una qüestió que ja feia mesos que es reivindicava. Em torno a discul-
par, per la part que em toca, que hagi tardat, però sí que ens ho agafem amb moltes 
ganes.

I des de la presidència d’aquesta comissió i des de la mateixa Mesa, doncs, desit-
jar que sigui el màxim profitós possible, que serveixi al màxim per visibilitzar totes 
les qüestions que vulguem plantejar. I, per tant, encoratjar a treballar a tots els grups 
parlamentaris perquè el centre d’atenció i de totes les polítiques en aquest proper Ple 
siguin les polítiques de joventut.

Dit això, demanaria als diferents grups si hi han substitucions que es vulguin 
comunicar. Ana Balsera...

Ana Balsera i Marín

Sí. Per part d’Esquerra Republicana, la diputada Jenn Díaz substituirà el diputat 
Pau Morales.
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La presidenta

Gràcies. Alguna altra substitució? (Pausa.) Junts? (La lletrada diu: «Sí!») Ah, 
d’acord.

Judith Toronjo Nofuentes

La diputada Ester Vallès avui no ens acompanyarà i la substituirà a la Mesa, com 
a secretària de la comissió, la diputada Titón Laïlla. I, en lloc de la diputada Jean-
nine Abella, avui m’acompanyarà Quim Jubert.

La presidenta

D’acord. Moltes gràcies. Alguna altra substitució? (Pausa.) Entenc que no... 
D’acord. 

Doncs us explico una mica el funcionament que hem acordat a la Mesa i que, de 
fet, es va comunicar als diferents portaveus dels grups parlamentaris, que és que hi 
ha les tres compareixences seguides de les tres entitats. Teniu uns deu minuts, més o 
menys, per poder fer la vostra exposició i, seguidament –les fareu seguides– hi hau-
rà el torn de grups parlamentaris –deu minuts també per a cada grup parlamentari–, 
per poder fer-vos preguntes o posar en valoració alguna cosa que s’hagi comentat. 
I llavors podreu contestar –sí?–, amb uns cinc minuts, més o menys, com a màxim.

Compareixença d’una representació de Pimec Joves per a informar 
sobre les polítiques de joventut que es desenvolupen a Catalunya

357-00241/13

Doncs si us sembla, començaríem pel punt 1 de l’ordre del dia, que és la compa-
reixença d’una representació de Pimec Joves davant de la comissió. I, en aquest cas, 
li passo la paraula a en Josep Soto, president de Pimec Joves.

Josep Soto Pérez (president de Pimec Joves)

Perfecte. Bona tarda. En primer lloc, gràcies per convidar-nos a ser aquí, perquè 
crec que és molt important que hi puguem dir la nostra. Com a crítica constructiva i 
que, una mica, el..., no el termini, no, però sobretot la temàtica, que crec que és molt 
ampli el que es tracta aquí. Llavors, hem intentat adaptar lo que nosaltres més conei-
xem, però que, bé, esperem que serveixi de valor. Però, per a altres vegades, doncs, 
si acotem exactament del que es vol parlar, millor. Però, si no, en el torn de rèplica 
ja ho farem. D’acord? 

Donar-vos les gràcies com a president i, sobretot, en nom de l’equip, perquè, el 
que he dit, no?, és important tenir, per arribar a consensos, la nostra opinió i la dels 
companys que després parlaran.

L’any passat, un cop semireactivada l’economia, vam realitzar una enquesta als 
nostres socis, compartida amb altres col·lectius, i aprofitarem aquestes dades, doncs, 
per fer la nostra exposició.

Quan preguntàvem les principals barreres d’entrada que es trobava algú jove 
–menor de quaranta-un anys, en aquest cas– en el desenvolupament quotidià de la 
seva activitat, vam trobar que un vint-i-sis per cent deia que tenia problemes amb 
l’accés al finançament, percentatge que arribava fins al trenta-vuit si era primer ne-
goci; un vint-i-tres per cent marcava com a barrera d’entrada o com a principal di-
ficultat la manca de personal qualificat per al lloc de treball que buscaven, cosa que 
va molt lligada a la formació, i un trenta per cent, barrejat entre relleu generacional, 
fiscalitat, successió. Parlarem sobre aquests tres punts.

El primer, l’accés al finançament. Des de Pimec, últimament i des de fa anys te-
nim un clam que repetim allà on anem, que és pensar en petit. I, en aquest cas, crec 
que té més sentit que mai, no? Cal donar facilitat als nostres joves a l’hora d’empren-
dre i no posar traves quan ho vulguin fer. Creiem, o som..., coneixem que som els 
representants i representem el futur d’aquest país, i no ens podem permetre, doncs, 
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deixar escapar oportunitats i voluntats. Tot el contrari, creiem que cal animar, acom-
panyar i ajudar els joves que vulguin emprendre o joves que vulguin ser empresaris.

Es pot afegir que un vint-i-nou per cent d’aquests joves considera que la man-
ca de coneixements i experiència per a la posada en marxa de l’activitat esdevé un 
problema important. Hi ha mecanismes que creiem que funcionen bé –Barcelona 
Activa, per exemple–, però considerem que són necessaris esforços més grans en 
aquesta àrea. Treballar per aconseguir finançament específic per a joves que vulguin 
iniciar projectes i, sobretot, acompanyar-los en el camí fins a consolidar-se, o bé per 
a joves que són empresaris, però que la seva joventut pot ser sinònim de desconfi-
ança per a algunes entitats financeres, doncs, que tinguin més ajut en aquest sentit.

No podem pretendre que aquests joves puguin aportar garanties o experiències 
com podrien fer els nostres pares o altres empresaris sèniors consolidats. I, per això, 
creiem que calen programes o cal pensar específicament en ells, d’acord?, en com 
acompanyar aquests joves, en articular propostes de valor davant de possibles in-
versors.

A més a més, vivim en un país on el fracàs està molt mal vist i perjudica molt 
el tornar-ho a intentar –llei de la segona oportunitat. I hauria de ser tot el contrari, 
dels errors se n’aprèn, major experiència, i hauria de significar majors oportunitats 
d’èxit. Si no entenem això i no ho transmetem als joves des de ben petits, no ho can-
viarem pas.

El segon punt –i aquest és una mica més llarg, però crec que amb cenyiré al 
temps– és la manca de personal. D’acord? És un problema comú a moltes empreses 
industrials, de serveis. S’estan perdent les professions. I això ho considerem un gran 
problema. Tenim l’obligació, nosaltres, com a empresaris, de posar en valor certs 
oficis i sectors a l’hora d’enfocar els estudis necessaris per fer-ho, i el relleu, en de-
terminades professions i activitats, no està garantit, com passa en el tèxtil, en metall 
o en altres serveis com podrien ser les assessories. Creiem que s’estan perdent opor-
tunitats de contractació per a joves per manca de professionals disponibles.

Com creiem que això es pot solucionar? Perquè està molt bé queixar-se, però cre-
iem que hi podem aportar. Un: fomentar l’FP. Sé que ho coneixeu i que és un tema 
que en parlem molt i que està en boca de tothom avui en dia, però, sota la nostra 
perspectiva, vivim encara en una societat on, si no has realitzat uns estudis primaris 
i alguna carrera universitària, està mal vist. És a dir, cal seguir posant en valor l’FP.

Estem en un moment en què la manca d’aquests estudis enfocats a un futur labo-
ral concret ens perjudica. De fet, les dades de l’atur juvenil en persones amb estudis 
tenim clar que és gairebé quatre vegades inferior a la taxa d’atur juvenil mitjana. És 
a dir, els joves amb FP es col·loquen millor, diguéssim, no?, o sigui, tenen millor sor-
tida. Amb això no estem dient que desaconsellem fer carreres universitàries, perquè 
juguen un paper clau a la societat; però hi ha estudis que demostren que molts titu-
lats universitaris no acaben exercint i que, segurament, amb una formació professio-
nal més específica del que ells volen fer tindrien majors possibilitats laborals i, molt 
probablement, millors salaris i menors frustracions, que és un altre tema a comentar.

Després de la crisi del 2008, les persones amb FP van trobar major sortida que les 
que tenien estudis universitaris, i això crec que és molt important abans de que torni 
a venir una crisi com aquella. I és per això que tornem a insistir en aprofitar mecanis-
mes com l’agència de l’FP, on agents socials estan inclosos i, a més, des del Govern 
es pot crear un sistema robust per desenvolupar-ho.

En segon lloc, arreglar el desajust formatiu. Com deia, cal posar en valor l’FP 
sense oblidar la importància de les llicenciatures, però el que observem és el desa-
just que hi ha entre les demandes del mercat, que cada cop necessitaran més FP i 
menys llicenciats o, probablement, calguin unes llicenciatures i especialitats més 
pràctiques. O al revés, uns FP grau amb major formació. 

I m’explico. Moltes vegades són les grans empreses qui atrauen a tots els llicenciats 
i les pimes reclamen més FP, ja sigui per pretensions econòmiques com per l’aplicació 
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pràctica d’aquestes. Llavors, creiem vital la col·laboració escola-universitat-empresa en 
aquest sentit, i invertir la relació actual demanda-oferta. No com ara que hi anem per 
darrere. Aquest any, si més no, que hi van haver places que es van quedar sense cobrir 
quan hi havia demanda en el mercat.

Considerem que cal fer un ajust profund que busqui equilibrar oferta i demanda 
i que sigui capaç d’orientar l’estudiant cap a aquelles professions amb major sortida 
laboral. I aquí juga un paper molt important el rol que l’empresa pot fer com a enti-
tat formativa. Tot això suposa que ja no podem oblidar que l’empresa és tant origen 
com destí de l’FP. I, per tant, creiem que cal pensar en polítiques que afavoreixin 
el rol formatiu de les nostres pimes, d’acord?, per posar sempre la persona al centre 
del sistema.

Incentivar la contractació per talent. Tenim ajuts per contractar joves, per contrac-
tar persones majors de cinquanta-cinc anys; funcionen molt bé, els necessitem. Però 
creiem que és molt «curtplacista» el tema d’ajuts juvenils i que, en canvi, ajuts per 
a talent jove que ens permetés retenir talent al nostre país, que a les pimes ens per-
metés contractar llicenciats, podria ser una bona forma de retenir aquest talent que 
considerem imprescindible per al futur. D’acord? I, alhora, doncs, reduir aquesta taxa 
d’atur juvenil.

Un quart punt –n’hi ha cinc– és el replantejament dels contractes formatius. Al 
mateix temps, els costos formatius que suposa per a una pime formar persones joves 
resulta exageradament car, i moltes contractacions que es podrien fer es deixen de 
fer per manca de recursos; moltes vegades per duplicitat del tutoratge dels alumnes. 
Posar en valor els contractes formatius, lluitar per millorar la imatge d’aquests con-
tractes en pràctiques que creiem que, lluny de ser una explotació, ben duts a terme 
són una oportunitat molt gran per a ambdues parts. L’FP dual creiem que té molt a 
dir si es posen els recursos suficients des de l’Administració.

I l’últim punt d’aquí és fomentar la formació contínua. D’acord? Hi ha un proble-
ma actitudinal en els nostres joves que no ens agrada generalitzar, però és cert que 
ens trobem amb una escassa cultura de l’esforç i notem com aquest pas de l’acabar 
els estudis fins a la incorporació al mercat laboral és molt complex i massa llarg en 
ocasions, i creiem que s’hauria d’agilitzar.

Probablement, el problema de base sigui la manca d’orientació al jove, no?, 
d’agafar-los des de ben petits al llarg de la seva vida escolar i explicar-los, doncs, 
que es pot arribar a ser empresari, que es pot treballar per a un altre, que es pot ser 
autònom..., totes les sortides que hi han i que moltes vegades creiem que no estan 
ben explicades.

I, sobretot, que quan tens el títol, ja sigui universitari o FP, el teu camí acadèmic 
no s’ha acabat. És a dir, és molt molt molt important fomentar la formació contínua. 
S’ha d’atacar d’arrel la gran quantitat de joves que abandonen d’hora els estudis, ja 
que la majoria d’aquests omplen la llista d’aturats. I aquí és on tornem a insistir en 
la necessitat d’orientar el jove.

Nosaltres, com a Pimec Joves, treballem en un programa que es diu Escola Em-
presa i anem a escoles des de quart d’ESO, primer de batxillerat, segon de batxi-
llerat, són bastant nens i ens costa, però anem a transmetre aquest missatge, no?, 
quines sortides tenen, com els podem ajudar, com poden arribar i quin futur els pot 
esperar. Però, sobretot, que es formin. Decideixin el que decideixin, però que es 
formin.

I per últim punt, el relleu generacional, la successió. Som la comunitat autònoma 
amb la fiscalitat més elevada de l’Estat espanyol pel que fa a successions. Si ja de per 
si ens costa mantenir certs oficis, amb aquests impostos, envoltats d’un entorn no 
especialment amigable amb la figura de l’empresari –perquè això és una altra cosa 
que hem de canviar–, desincentivem totalment els joves a l’hora de voler continuar 
el negoci familiar. Ho considerem estratègic. Al final, les pimes són el noranta-nou 
per cent del teixit empresarial, setanta-cinc per cent del PIB i un seixanta per cent 
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dels llocs de treball. I no ens en podem oblidar. Tornem al d’abans: Govern, pensem 
en petit per després poder actuar en gran.

Cal que els joves des de ben petits –i torno al tema i soc pesat amb el tema de 
pensar en petit– coneguin que, tot i que els seus pares o els seus familiars no tinguin 
un negoci, no sempre cal emprendre des de zero, hi ha altres formes de poder-se ga-
rantir un futur laboral i, alhora, fer que no s’estiguin perdent aquestes professions.

Hi han programes com el RelleuPime o el Reempresa, d’altres associacions, que 
funcionen. I creiem que com a país no podem perdre els oficis ni permetre’ns el luxe 
de desindustrialitzar-nos de nou. I això creiem que passa per treballar bé les bases.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Soto. De fet, has clavat gairebé el temps. Vull dir que 
perfecte.

Compareixença d’una representació de Jove Cambra Internacional 
de Catalunya per a informar sobre les polítiques de joventut que es 
desenvolupen a Catalunya

357-00242/13

Ara passaríem al punt 2 de l’ordre del dia, que és la compareixença d’una re-
presentació de Jove Cambra Internacional. I en faria la seva exposició la gerent, la 
senyora Anna Mas.

Anna Mas Blasco (gerent de Jove Cambra Internacional)

Hola. Bé, primer de tot, moltes gràcies per convidar la Jove Cambra a aques-
ta compareixença. Jo soc la gerent de l’entitat i parlo en nom de l’entitat quan fem 
aquesta exposició. Ens ha passat una mica com comentava el company de Pimec, 
que és un tema molt ampli. I nosaltres el que hem pensat, a l’hora de fer aquesta ex-
posició, és parlar des del punt de vista que coneix la Jove Cambra, que són els joves 
que són membres de l’entitat o formen part dels projectes de l’entitat, d’alguna ma-
nera. I per fer això, primer de tot, faré un..., re, molt breu: què és, una mica, la Jove 
Cambra i quin és el perfil de joves, perquè després també potser s’enfoqui una mica 
des d’on ho volem expressar.

Primer de tot, la Jove Cambra és una xarxa mundial de persones joves empre-
nedores. S’entén persona jove emprenedora com a persona que vol canviar l’entorn 
des d’un punt de vista, potser, de la seva empresa, però potser el lloc on treballa, la 
societat, etcètera. I, en aquest sentit, la Jove Cambra és una escola de líders, perquè 
molts dels projectes que fa, tant a escala mundial, però també nacional, aquí a Ca-
talunya, són per treballar per les competències de les persones que en són membres, 
perquè adquireixin aquests rols de lideratge.

Però també, d’altra banda, a través de l’acció, o sigui, a través de projectes rela-
cionats amb els objectius del desenvolupament sostenible, s’intenta millorar l’entorn 
més immediat o també ja fent projectes a escala més nacional. I, en aquest sentit, 
el que es busca és la formació a través de l’acció, però també, després, l’acció per la 
formació. És a dir, que, a través d’aquests projectes, les persones membres de l’en-
titat que participen dels projectes adquireixin les competències transversals neces-
sàries.

Això, al final, potser és un breu resum, també, des de la perspectiva de l’entitat a 
nivell mundial com a nivell nacional, de com es veuen les necessitats dels joves avui 
en dia des d’una perspectiva de lideratge i també d’emprenedoria.

I ara començarem l’exposició. L’hem dividit en tres àmbits. El primer és el labo-
ral, després social i després formació. I parlarem de les necessitats que s’han perce-
but i de com creiem que es podrien abordar.
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En l’àmbit laboral, primer de tot, la primera necessitat, que després també està 
relacionada amb les altres que exposaré, és la de l’atur juvenil. Creiem que, tot i que 
sabem que està millorant aquesta xifra, segueix sent molt elevada i creiem que és 
molt important poder donar als joves oportunitats laborals reals.

És a dir, no només obtenir una feina, sinó que sigui una feina amb unes condi-
cions laborals que els permetin, per exemple, accedir al seu primer habitatge. En 
aquest sentit, parlem d’això, no només de feina, sinó també d’una feina on puguin 
posar en pràctica, posar en valor tot el que han après en la seva etapa formativa. 
Perquè estem veient que hi ha joves que estan preparats, però que després en el món 
laboral no acaben de, potser, poder aconseguir l’articulació del que han après apli-
car-ho a la feina.

D’altra banda, creiem que les persones joves tenen moltes idees, tenen talent, 
però que necessiten trobar la forma de posar-ho en pràctica. En aquest sentit, creiem 
que cal més suport per a la creació d’empreses o simplement per a la potenciació de 
les seves idees. Ja sigui això, de persona emprenedora que comença una empresa, o 
persona que té una idea i la vol desenvolupar dins l’àmbit que sigui necessari. I, en 
aquest sentit, creiem això, que calen més recursos.

I després, també, espais de trobada i de networking. Molts joves de l’entitat ens 
traslladen la necessitat de crear xarxa, de fer contactes entre joves per crear siner-
gies i així també començar projectes, idees, ajudar-se, recolzar-se. I aquests espais 
de trobada –es podria dir networking, però és com més extensiu– sabem que exis-
teixen, però és necessari trobar-ne més; ja sigui, fins i tot, espais per poder treballar, 
perquè ens trobem molts joves que des de la pandèmia, sobretot amb el teletreball, 
treballen des de casa, però que els hi falta un espai on poder realment realitzar la 
seva feina.

D’altra banda, una de les altres vessants seria el lideratge femení. En aquest sen-
tit, per exemple, a Jove Cambra ja fa temps que hi treballem, en concret des del 2017, 
en fomentar el lideratge femení, tant en l’àmbit de l’entitat, però després, també, en 
les oportunitats laborals, i també..., bé, això ja ho explicaré després en l’apartat de 
formació.

I ja per acabar, relacionat amb el talent i el territori. Per exemple, Jove Cambra 
a Catalunya té una Jove Cambra a les Terres de l’Ebre. I un dels debats que hi ha és 
com aconseguir que un jove no hagi de marxar del lloc on ha crescut per haver de 
trobar feina. O sigui, que si vol marxar perquè vol fer-ho, endavant, però no que si-
gui com una obligació de dir: «He d’anar a treballar; per tant, he de marxar.»

I trobar la manera de retenir aquest jove, que trobi una feina d’acord amb la seva 
vocació o la seva formació i que no hagi de marxar del seu territori. Creiem que, 
d’altra banda, també hi ha un retorn en el desenvolupament econòmic i sostenible 
del territori. És un debat, és un tema que ara estem treballant, que volem engegar de 
cara, sobretot, a la segona meitat de l’any. Però és important trobar la manera. Bé, 
fins aquí el primer punt.

El segon punt, l’àmbit social. Primer de tot, i relacionat també..., la Jove Cam-
bra forma part del Consell Nacional de Joventut de Catalunya. És important la salut 
mental pública i accessible per a tots els joves. Com tots bé sabem, la pandèmia ha 
empitjorat aquesta situació, i em remeto a la guia que va fer el Consell Nacional de 
Joventut de Catalunya sobre el suïcidi juvenil, de com encarar-ho. I creiem que és 
molt important.

I des de la Jove Cambra ho estem intentant treballar a escala mundial també, que 
ja va començar amb els projectes de JCI RISE amb relació a la pandèmia, de trobar 
espais on els joves poguessin parlar, connectar, perquè un dels altres temes també 
és la soledat. Perquè la salut mental té molts àmbits i molts aspectes, i creiem que és 
important abordar-los tots.

I després, el segon punt seria l’emancipació i els drets de l’habitatge, que des 
de la Jove Cambra creiem que està molt relacionat, que una de les maneres potser 
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d’abordar-ho seria crear oportunitats laborals que fossin de qualitat per a les perso-
nes joves.

I ja com a tercer punt, els avantatges també de formar part de les entitats, de 
l’associacionisme i del voluntariat, perquè creiem que això per a les competències 
transversals de les persones que hi participen és superimportant i els hi aporta molt. 
I a part, també, que hi ha un retorn a la societat. Perquè a la Jove Cambra es treballa 
buscant líders emprenedors, però també que hi hagi un retorn a la societat, que de-
tectin necessitats a l’entorn més immediat i que busquin com revertir-les.

I després, ja per acabar, en l’àmbit de la formació, creiem que és molt important 
un accés als estudis superiors, tant màsters com graus; que tothom hi pugui accedir, 
perquè a vegades és complicat, per a depèn de qui, pel tema dels preus. Sabem que 
també s’està treballant en aquest aspecte, però és important seguir-ho remarcant.

I molt important –nosaltres en això és en el que ara ens estem centrant–: noves 
formacions per a les professions de futur. Parlem d’intel·ligència artificial, block
chain, big data, etcètera. I creiem que és important oferir formacions no només amb 
estudis de grau i màster, sinó també altres tipus de formacions en altres modalitats 
per poder formar les persones joves en aquest sentit.

He acabat, ja estic. M’han sobrat dos minuts.
I, bé, moltes gràcies una altra vegada.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Mas.

Compareixença d’una representació de l’Associació Independent de 
Joves Empresaris de Catalunya per a informar sobre les polítiques 
de joventut que es desenvolupen a Catalunya

357-00243/13

Passaríem a l’últim punt de l’ordre del dia. I, en aquest cas, doncs, passaré la pa-
raula al president de l’Associació Independent de Joves Empresaris, el senyor Ruben 
Sans.

Ruben Sans Solsona (president de l’Associació Independent de Joves 
Empresaris)

Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, doncs, donar-vos les gràcies per convidar-me 
a aquesta comissió i també donar les gràcies als meus companys, que em sumo 
també a les seves paraules, que són comunes en molts àmbits. Mai és fàcil ser em-
presari, però portem una llarga temporada on els esdeveniments no han fet més que 
complicar la situació, que porta uns mesos acumulant una sèrie de despropòsits.

Avui no he vingut a queixar-me, he vingut a compartir amb vostès la realitat dels 
que hem decidit invertir la nostra vida professional en crear solucions que ajudin el 
nostre entorn a créixer i a millorar, els que hem optat per agafar aquest camí menys 
còmode de crear una empresa, de generar llocs de treball, d’adquirir compromisos 
legals i morals amb un equip i de generar la riquesa que, perdonin la redundància, 
ajuda a enriquir la nostra terra, que és de la que tots ens beneficiem.

Avui comparec davant de vostès per fer sonar en aquest Parlament la veu dels 
joves empresaris i empresàries d’aquest país, als que a través de l’AIJEC, l’Associa-
ció de Joves Empresaris de Catalunya, menors de quaranta-cinc anys, represento.

Crec que tots tenim clar els problemes que ens colpeixen, i crec que tots hauríem 
de tenir clar quin paper juguem i que està a les nostres mans que la solució estigui 
una miqueta més a prop. Tots som parts d’un tot i entre tots podem aconseguir sor-
tir d’aquesta crisi, però necessitem escoltar-nos, empatitzar i posar de la nostra part 
perquè això sigui així.

Nosaltres, els milers d’empresaris i empresàries del país, podem tenir grans idees 
i podem convertir-les en projectes empresarials, projectes petits, projectes grans, en 
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general tots, perquè generen riquesa i ocupació. Però també els necessitem a vostès, 
els nostres polítics. Necessitem que les administracions deixin de posar-nos traves 
i això passa per fer polítiques clares, favorables i d’acompanyament als empresaris.

El teixit empresarial a Catalunya està format per més de mig milió d’empresa-
ris i empresàries autònoms i autònoms societaris. És paradoxal que en una situació 
com aquesta, d’incertesa, lluny de plantejar-se mesures de suport, es plantegin aug-
mentar les quotes d’autònoms. És un abús amb majúscules, que, si s’acabés portant 
a la pràctica, acabaria ofegant i destruint una gran part del nostre col·lectiu a vuit 
anys vista.

Encara que sigui competència del Govern central –i sembla que finalment no 
seran tan altes com es va dir–, aquest tipus de declaracions, anuncis, globus sonda 
o com els hi vulguin dir, no ens ajuden en res absolutament. Permetin-me que els 
demani que des del Parlament pressionin perquè no passin aquest tipus de coses. El 
teixit empresarial necessitem seguretat jurídica. El món de l’empresa demana un 
marc de confiança imprescindible i estable, un marc que acompanyi les inversions  
i les decisions empresarials.

L’informe de l’EPA del primer trimestre, publicat el dijous passat, ens deixava 
una fotografia bastant dolenta. Si ens fixem només en Catalunya, l’ocupació es va 
revertir en 40.900 persones, que, curiosament, són just les persones que han aug-
mentat a la comunitat veïna, és a dir, a la Comunitat Valenciana. És una cosa curio-
sa, no?

Si seguim analitzant les xifres i ens centrem en l’atur juvenil, aquesta franja 
que va dels setze als vint-i-quatre anys, han millorat i estem ja en un 25,33 per cent 
d’atur. És una xifra, igualment, que no ens podem permetre. I aquí, com a propos-
ta, em pregunto si han pensat en nosaltres, en el teixit empresarial, com a part de la 
solució d’aquest problema.

Sobta, o almenys en el meu ambient, que les empreses se segueixin veient com 
les dolentes de la pel·lícula, no?, arrossegant l’estigma del passat, doncs, que portem, 
diria, des de la Revolució Industrial inclús. Aleshores, si aconseguim entre tots can-
viar d’òptica i veure’ns com part de la solució, si apostem per generar emprenedors i 
emprenedores, joves empresaris i empresàries, a banda d’autoocupar-se, aquests ma-
teixos generaran els llocs de treball i seran els llocs de treball que ocuparan aquesta 
franja tan delicada que té aquest atur juvenil tan disparat.

Al principi del meu discurs, els hi havia dit que no havia vingut a queixar-me i 
vinc a analitzar els problemes i a buscar solucions. En els darrers vint, trenta anys, 
el sector industrial ha perdut molta pistonada. En un determinat moment de la nostra 
història recent, ens vam focalitzar en el sector de serveis, i no està malament, per-
què en aquell moment era el que necessitava el país i els ciutadans; però ara i aquí 
necessitem desplegar una bona política industrial.

Manca una estratègia clara; manca la utilització de matèries primeres alternati-
ves; manquen ajudes per a totes aquelles indústries que s’estan deixant la vida per 
fer front a la pujada dels costos energètics; manca més I+D –és alguna cosa recur-
rent que portem arrossegant, com a mínim, vint anys–; més tecnologies i, sobretot, 
més economia circular als nostres polígons.

«Sensibilitat» és una paraula que moltes vegades el nostre teixit empresarial tro-
ba a faltar, que siguin sensibles a les nostres demandes. Assolir acords amb la con-
certació social ens ajuda a progressar com a societat i afrontar els reptes amb majors 
fortaleses. Crec que el teixit productiu català es mereix també aquesta sensibilitat.

No volem que ens regalin res i no volem trobar-nos més traves pel camí que les 
d’aixecar el propi projecte empresarial de per si. Volem i necessitem un marc jurí-
dic més clar i menys burocràtic. Necessitem –i em torno a repetir– polítiques clares, 
favorables i d’acompanyament als empresaris. Ens agradaria que des de les insti-
tucions es fomentés l’emprenedoria i, en general, es dinamitzés qualsevol activitat 
econòmica que generi llocs de treball i de valor.
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I, sobretot, que a nivell fiscal ens ajudessin a crear i a consolidar les empreses. 
Som joves i molts de nosaltres comencem un projecte des de zero. Tenim idees, però 
pocs recursos. I mai comencem com una multinacional. Només amb polítiques fis-
cals que rebaixin la pressió fiscal sobre les noves pimes podem crear aquestes noves 
empreses joves, digitals i sostenibles.

I permetin-me, bé, remarcar aquests dos adjectius, «digitals» i «sostenibles», 
perquè només si seguim en aquesta línia podrem continuar sent un territori punter. 
Estem pel bon camí, felicitem-nos. L’any passat, si no ho recordo malament, a Acció 
ja es van repartir 12,5 milions d’euros en ajuts directes a unes mil petites i mitjanes 
empreses, bàsicament, de l’àmbit industrial.

Però no ens hauríem d’aturar aquí. Les empreses catalanes necessitem seguir 
evolucionant cap a una transformació digital més avançada amb la introducció 
de tecnologies més punteres i amb l’objectiu d’arribar a moltes més empreses els 
propers anys. La digitalització és l’única via que tenim per garantir que disposem  
de més i millor indústria, que sigui competitiva i que generi un valor afegit i llocs de  
treball de qualitat.

I en paral·lel, per poder assumir aquesta oferta de llocs de treball, necessitem 
més i millor formació en competències digitals. La ràpida transformació de l’econo-
mia i de la societat han convertit aquestes competències digitals en eines bàsiques 
per aprofitar les oportunitats que s’ofereixen des del punt de vista econòmic, social 
i ambiental. I en això els joves són molt bons. I les generacions que pugen encara 
ho seran més.

Cal adequar, com ha dit el meu company Josep, l’oferta formativa a la deman-
da empresarial amb qualificacions i habilitats professionals, promoure la formació 
de digitalització i disciplines STEM, introduir mecanismes per identificar aquestes 
necessitats de formació i, així, pal·liar la manca de professionals en alguns sectors. 
I fer-ho tot amb un diàleg permanent amb el teixit empresarial.

Recordem els adjectius dels que parlàvem abans, «digitals» i «sostenibles». Vo-
lem i ens han d’ajudar a que les nostres empreses es basen en criteris mediambien-
tals. Apostem-hi i fem-ho de veritat. Revisem les polítiques de transició energètica 
per combatre el canvi climàtic de forma que sigui un full de ruta just, competitiu i 
eficient en el que tots i totes ens puguem sumar sense comprometre l’economia de 
les nostres empreses. 

Si volem continuar sent un pol d’atracció de l’economia mundial, tots hem de po-
sar de la nostra part per continuar sent un dels centres europeus d’innovació. Barce-
lona, sense anar més lluny, ha estat els darreres anys un d’aquest i una de les ciutats 
on més start ups d’èxit s’han creat. I ara mateix, en les circumstàncies actuals, no 
ens podem permetre afluixar en aquest sentit. Necessitem que les idees més innova-
dores pensin en Catalunya per venir a desenvolupar-se i créixer a casa nostra.

Però no només atreure talent internacional ha de seguir sent una prioritat. No 
oblidem les empreses amb ADN cent per cent de casa, hem de posar les eines ne-
cessàries perquè aquest talent emprenedor no marxe. Estem molt preocupats per la 
pèrdua d’empreses amb talent que marxen buscant ajudes, marc i recolzament que 
no troben aquí. Tal com va passar fa una dècada, que perdíem els universitaris més 
talentosos, actualment estem veient com les empreses d’èxit marxen a altres països 
a desenvolupar la seva part internacional.

Creiem sincerament que necessitem mesures fiscals d’estímuls que ens ajudin a 
frenar aquesta fugida d’empreses i d’start ups que s’internacionalitzen o que marxen 
fora de Catalunya i d’Espanya. En resum, necessitem la vostra ajuda i necessitem 
que les administracions prengueu mesures i que es prenguin ja. La ciutadania i els 
joves d’avui i els de demà ho necessitem.

Abans d’acabar, deixeu-me donar-vos les gràcies novament per l’altaveu i per 
l’oportunitat que avui ens heu brindat d’acostar-vos la realitat dels joves empresaris 



DSPC-C 289
4 de maig de 2022

Sessió 7 de la CPJ  12

i empresàries del país, els nostres neguits i algunes de les solucions que, des de din-
tre, necessitaríem per poder treballar.

Deixin-me també donar les gràcies a tots i a totes els que vau assistir al darrer 
premi Jove Empresari celebrat el mes de desembre. Aquest premi és la nostra opor-
tunitat de visibilitzar la feina que fan tants i tants joves empresaris i empresàries i 
la nostra manera de premiar la il·lusió, la capacitat de superació, el talent, l’empenta 
i la innovació de tantes empreses que canviem el món a millor.

Als que no el coneixeu, us convido a acompanyar-nos aquest any en una nova 
edició –que ja en portem vint-i-nou– on hem premiat empreses de la talla de Wall-
box, Heura, Vilynx, Ametller, Social Point, Audax i molts més.

El camí de fer empresa és moltes vegades un camí solitari, i aquesta és la gran 
virtut d’AIJEC, acompanyar els emprenedors i emprenedores que optem per crear, 
fer créixer i consolidar projectes empresarials, compartir inquietuds i experiències, 
ser la veu dels joves empresaris en dies com avui, i que la seva opinió i els seus co-
neixements es tinguin en compte a les institucions.

Des d’AIJEC promovem els valors de l’emprenedoria i la cultura de l’esforç, per 
dignificar i destacar en positiu la figura de l’empresari com a creador d’oportunitats.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Sans. I gràcies als tres, doncs, per venir aquí i explicar i tam-
bé per l’esforç de síntesi que representa en deu minuts plantejar totes les qüestions. 
Igualment, un cop hagin intervingut els grups parlamentaris, tindreu l’oportunitat 
de donar resposta i també, si ha quedat alguna cosa, ho podreu afegir llavors.

Ara sí, començaríem amb el torn dels grups parlamentaris i començaríem amb 
el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. I li passo la paraula al diputat 
David González.

David González Chanca

Gràcies, presidenta. I moltíssimes gràcies a l’Anna Mas, al Ruben Sans i al Josep 
Soto, els representants que avui ens acompanyen, no únicament per les explicacions 
que acabem de rebre, que els hi agraïm moltíssim, sinó també per la tasca i la feina 
que realitzen tots els dies de l’any des de fa molt temps.

Moltes vegades, és cert, segurament també per un error per part nostra, quan es 
parla a l’agenda política de temes relacionats amb emprenedors, emprenedores, em-
preses, si hi ha qualsevol tema relacionat, es pot parlar del reconeixement que tenen 
aquestes persones, aquestes entitats, però poques vegades dels seus representants. 
I volem aprofitar aquesta ocasió que els tenim aquí al Parlament de Catalunya per 
agrair-los tota la tasca que fan que, de ben segur, sabem que és molta i molt impor-
tant.

M’agradaria compartir un parell de reflexions en l’àmbit general d’algunes de les 
consideracions que s’han dit en aquesta comissió i després, per fer algunes pregun-
tes més concretes, li passaré la paraula a la companya de les Joventuts Socialistes 
de Catalunya perquè pugui realitzar algunes preguntes i després poder escoltar les 
seves respostes.

Com deia, quan parlem en realitat d’emprenedors, emprenedores, empreses, es-
tem parlant –i en el nostre grup això ho tenim molt clar– d’innovació, de progrés i  
de desenvolupament. I és molt important que aquest concepte el tinguem present  
i positivitzat. 

L’activitat econòmica sabem i som conscients que és imprescindible en qualse-
vol país democràtic i avançat, però també és ben cert que l’activitat econòmica..., no 
qualsevol tipus d’activitat econòmica ha de ser bona necessàriament. I forma part 
de la responsabilitat de tots, però també de la política, com s’ha de regular aquesta.

El model que defensem des del Grup Socialistes, el model perfecte d’activitat 
econòmica és assimilar-nos i aconseguir la societat del coneixement. És aquella 
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base econòmica que s’ha de basar en el model d’innovació de la quíntuple hèlix, de 
la col·laboració i de les sinergies de diferents col·lectius, però, primordialment, de la 
universitat, de les administracions, de la societat, de les empreses i tenir en compte 
–sempre present– el context mediambiental.

L’anàlisi que nosaltres fem, malauradament, d’aquests darrers anys a Catalunya 
no és massa positiu perquè aquest model s’hagi pogut desenvolupar ni tampoc perquè 
puguem arribar a la societat del coneixement, si tenim en compte que el pacte que es 
va aprovar l’any 2020 en aquest Parlament també per assolir aquests objectius tam-
poc s’està complint.

A Catalunya, malauradament, tenim unes universitats mal finançades, tenim una 
administració que, des de la nostra opinió humil, no està realitzant la millor gestió 
possible i tenim una situació amb les empreses i la societat que pensem que des del 
2018 s’ha vist profundament revertida d’una mala manera, no?

Som conscients que a partir de finals de 2017-2018 vam començar a perdre em-
preses a Catalunya –és una dolenta notícia– i també que la societat va arribar a una 
tensió i a una situació massa difícil com per proporcionar l’estabilitat que en aquell 
moment –i segurament ara, pensem– era necessària per tal de contribuir a que Ca-
talunya sigui una veritable terra d’oportunitats.

En aquest sentit, i com a pregunta general, ens agradaria conèixer la seva opinió 
per saber si ja hem superat totes les traves i totes les dificultats que van sorgir, pen-
sem, en els darrers quatre anys o en els darrers cinc anys, o si encara tenim una mica 
de camí per poder-les solucionar, i que esperem que tant de bo des del Parlament de 
Catalunya les puguem desenvolupar en els propers mesos.

I, ara sí, passaria la paraula a la companya Clara Quirante de la JSC.

Clara Quirante Soriano (membre especialista del GP Socialistes i Units 
per Avançar)

Bona tarda. Moltes gràcies, diputat. Gràcies també a tots tres compareixents. 
La veritat és que és molt interessant veure també la perspectiva empresarial de les 
qüestions relatives a la joventut. I, per tant, agrair-los el seu esforç en vindre avui a 
fer una síntesi de les problemàtiques des del seu punt de vista.

El que sí que em resulta significatiu és que vagin sortint els mateixos problemes 
i les mateixes mancances, tot i que parlem des d’àmbits o temes diferents, no? Avui 
s’ha parlat d’atur, s’ha parlat de formació professional, s’ha parlat de salut mental, s’ha 
parlat d’habitatge, s’ha parlat també de l’acompanyament i el suport.

I en aquesta comissió s’ha parlat molt del projecte Garantia Juvenil, per exemple, 
no?, que el que intenta és fer aquest acompanyament i aquest suport a les persones 
joves, no només per millorar l’ocupabilitat, sinó també per millorar l’emprenedoria 
i amb relació al món laboral.

Per tant, comissió rere comissió, anem veient totes les problemàtiques que tenen 
les persones joves per desenvolupar el seu projecte de vida. I compartim el diagnòs-
tic amb les persones que venen i compareixen com avui vosaltres, no? Però el que 
de veritat cal és que el Govern es posi les piles –si em permeteu l’expressió– i que es 
comprometi amb polítiques concretes que millorin la vida de les persones joves de 
Catalunya, perquè almenys nosaltres és això el que venim a fer aquí.

Per tant, esperem que el ple monogràfic de la setmana vinent serveixi per posar 
l’accent a la joventut, per centrar-nos de veritat en les polítiques de joventut del país, 
per pensar quines són les problemàtiques i cercar entre tots solucions i, sobretot, per 
aconseguir compromisos per part d’aquest Govern, perquè veritablement, com anem 
dient comissió rere comissió, els i les joves de Catalunya no poden seguir esperant.

Moltíssimes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Quirante. Ara passaria la paraula al Grup Parlamentari de 
VOX, al senyor diputat Alberto Tarradas.
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Alberto Tarradas Paneque

Moltes gràcies, presidenta. I moltes gràcies a vostès, també, per venir avui aquí. 
A ver, me ha parecido una de las comparecencias más interesantes que hemos te-
nido hasta ahora. Se ha entendido bastante bien, en la opinión de mi grupo, lo que 
es el contexto de la juventud en Cataluña. Por lo tanto, les agradecemos que hayan 
venido aquí a comentar este tema.

Para comentar un par de asuntos, vemos que existe una debilidad en el tejido in-
dustrial –que lo han comentado ustedes también– aquí en Cataluña y en el conjunto 
del Estado, que ha llevado a muchísimos jóvenes a depender de trabajos en el tercer 
sector, en el sector servicios. Eso en algunos casos, pues, es positivo, porque permite 
que esos jóvenes, pues, puedan trabajar durante el verano, durante las estaciones de 
temporada alta y, con ese dinero, ayudar a costearse la vida durante el año, pagar los 
estudios. Según la situación de cada joven, pues, puede ser favorable.

Sin embargo, si hablamos de unos trabajos estables que permitan llevar a cabo el 
desarrollo del proyecto personal, familiar, laboral también, de estos jóvenes, pues, 
creemos que es necesario que sean unos trabajos más estables. E igual, una de las 
propuestas es, como han comentado ustedes, diversificar un poco más, apostar por 
una reindustrialización de Cataluña.

No podemos caer tampoco en criticar el turismo o ir en contra del turismo, por-
que sabemos que es una parte muy importante de la economía en Cataluña, una par-
te muy importante del PIB en esta región; son muchísimas, muchísimas las familias 
que dependen de esto y también es un empleo importante que debemos conservar.

En ese sentido, ¿qué políticas consideran que son óptimas o que deberíamos lle-
var a cabo desde este Parlamento para potenciar el empleo juvenil en este sector 
industrial, como comentamos, para combatir un poco la temporalidad y la estacio-
nalidad en estos puestos de trabajo, garantizar que los jóvenes puedan tener un pues-
to de trabajo durante más tiempo, que sea más estable, y que les permita desarrollar, 
como decimos, este proyecto de vida?

Y, en segundo lugar, también han comentado ustedes el desajuste que existe en-
tre la oferta y la demanda. Y es que es una realidad. Tenemos un paro muy alto, 
pero las empresas también están diciendo que les faltan trabajadores. Eso pasa en 
Cataluña, pero también pasa en el conjunto de España, este desajuste entre la oferta 
y la demanda. De esta forma lo manifestó el presidente de Cepyme, ¿no?, que dijo 
textualmente que es totalmente contradictorio que mientras tenemos jóvenes univer-
sitarios en el paro, los empresarios no encuentren profesionales técnicos con forma-
ción intermedia. O sea, tenemos un problema de sobrecualificación y tenemos un 
problema de infracualificación.

Por lo tanto, desde VOX, nosotros creemos que tenemos que incidir en esa revi-
sión profunda del sistema educativo y apostar por las FP. Las FP..., lo han comenta-
do también ustedes, vemos que los jóvenes que apuestan por ese modelo formativo 
se pueden introducir mucho más fácilmente en el mercado laboral, es una cosa fa-
vorable.

Han comentado un tema que a nosotros nos parece muy interesante, que es la FP 
dual. Eso es algo que todos aquí deberíamos tener en cuenta y deberíamos empezar 
a trabajar en esa línea.

Y ¿qué políticas creen que hacen falta para erradicar este desajuste entre la ofer-
ta y la demanda en el mercado, como han comentado ustedes? Y desde VOX, pues, 
estamos totalmente de acuerdo que se tienen que tomar medidas cuanto antes en 
esa línea.

Sin más, muchas gracias.

La presidenta

Gràcies. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Un Nou Cicle per Guanyar, però em sembla que no hi ha cap representant. 
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I, per tant, passaríem el Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Senyor Ferro, crec 
que heu de comunicar una substitució.

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí, comunico una substitució que crec que serà permanent i que haurem d’oficia-
litzar, que és que substitueixo la companya Jessica González, que està a la Comissió 
de Cultura.

En primer lloc, agrair-vos la vostra intervenció. Crec que hi ha diferents elements 
sobre els que reflexionar avui a Catalunya quan parlem d’emprenedoria. I el primer és 
que, d’ençà el 2008 fins aquí, veiem un increment, especialment entre la joventut, de 
formes molt precàries d’emprenedoria que crec que no formen part ni de l’objecte de la 
vostra convocatòria ni de l’objectiu com a país del que entenem per emprenedoria, sinó 
de la precarització de les relacions laborals.

Molts joves que es veuen empesos a assumir feines d’autònom que moltes ve-
gades llinden o directament ja són tipificades de falsa autonomia, fonamentalment 
perquè s’han vist expulsats del mercat laboral. I jo crec que aquesta és una qüestió 
de què, juntament amb la que ha mencionat el company sobre la llei de la segona 
oportunitat, hauríem de reflexionar profundament a Catalunya.

Les últimes dades econòmiques indiquen que el jovent de trenta a trenta-cinc 
anys té estalviats avui seixanta mil euros menys que la generació anterior, que la ge-
neració que tenia trenta anys els anys noranta, i que és una generació sense estalvis 
i, per tant, que emprèn des d’una posició molt precària.

I hi ha una pregunta que ens hem de fer com a país, que és que una persona que 
emprèn des d’aquesta posició, perquè té ganes d’emprendre o perquè no troba espai 
en el mercat laboral per emprendre, en primer lloc, quantes oportunitats té? Segura-
ment, no en tindrà cap. Però també hem d’assumir que si assumeix el risc d’empren-
dre, segurament només en tindrà una. I que si li surt malament, el perjudici d’haver 
emprès serà molt major que el de no haver-ho fet.

I quan parlem de segones oportunitats i quan parlem del dret a l’emprenedoria, 
crec que hem de començar per aquí. Hi ha joves que es veuen obligats a jugar-se-la 
o que, inclús quan se la juguen per voluntat pròpia, tenen moltes menys oportunitats 
que la resta.

L’altre dia sortia –ho menciono com a anècdota, perquè no recordo exactament 
ni el diari– un reportatge d’uns joves que havien obert ja cinc o sis restaurants i que 
s’ha fet molt viral aquests dies. I quina és la clau? Home, clar, que te’ls puguis pa-
gar, perquè, si no, ho tens molt complicat. Si no tens una estructura, especialment 
familiar, darrere, amb capacitat de donar-te diners perquè emprenguis, no tindràs 
cap oportunitat per fer-ho o te l’hauràs de jugar moltíssim.

I crec que quan parlem del dret a emprendre, hem de trencar certs tabús. Les so-
cietats que tenen mercats de treball estables són les que tenen un dret a emprendre 
major. Quan veiem països que tenen relacions laborals molt precaritzades, tenen ta-
xes d’emprenedoria altíssimes, perquè el mercat laboral no és capaç d’absorbir gran 
part de la seva classe treballadora i s’han de buscar la vida.

Quan veiem països que tenen taxes d’emprenedoria més alta que la nostra i són 
tots països nòrdics, és perquè el mercat laboral ofereix la suficient estabilitat com 
perquè quan un vulgui emprendre ho pugui fer amb cert capital acumulat i amb cer-
tes garanties de que podrà tornar i retornar al mercat laboral.

I jo crec que aquest és un dels tabús que hem de trencar, perquè, segurament, 
una de les polítiques que més pot incentivar l’emprenedoria al nostre país és oferir 
als joves la capacitat d’emprendre en termes econòmics i laborals. La capacitat no 
d’emprendre com a primera sortida laboral, sinó d’emprendre sabent que un té un 
coixí darrere, que té una trajectòria professional, que ha tingut capacitat d’acumular 
experiència en el sector públic o en el sector privat, que ha tingut capacitat d’estalvi 
a través d’una feina remunerada durant uns anys, etcètera, que li han permès donar 
aquest salt.
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En parlem poc i anem directament a parlar de la llei de segona oportunitat i a 
parlar dels ajuts econòmics que necessiten els joves per emprendre, però creiem que 
hi ha una part que forma part també de l’autonomia personal dels joves i les joves al 
nostre país, que és tenir la capacitat d’anar construint el teu projecte de vida al llarg 
de la teva joventut. I que això no vol dir només emprendre, però que també vol dir 
estar preparat per emprendre i tenir el dret a emprendre i no l’obligació de fer-ho.

S’ha parlat també d’algunes qüestions que considerem que aniran entrant al de-
bat públic. Crec que algunes d’elles ja formen part del debat públic en alguns països 
i en aquest de forma una mica tímida, que és la gran evasió que hi està havent al 
voltant d’alguns sectors econòmics, no?, que avui es veuen mancats de treballadors.

Això és un debat que a Estats Units, a Itàlia, en alguns països ja forma part del 
debat econòmic quotidià i que aquí s’està obrint a poc a poc espai. I és que hi han 
molts treballadors, i molts d’ells joves, que renuncien al seu lloc de treball perquè les 
condicions laborals no els compensen. I no només les qüestions merament laborals, 
a vegades en parlem poc, però també les qüestions... 

Diguem-ne, el treball a Europa i a la majoria de societats que s’han basat en el 
treball, el treball formava part del teu projecte de vida, de la teva identitat, del que 
ets i del que volies ser i del que aspiraves a ser a través del treball, entre altres coses 
a la vida. I això s’ha trencat arran de la crisi del 2008 i fa dècades que no funciona. 
Molts joves ja rebutgen el seu lloc de treball perquè ni tan sols s’identifiquen ni vo-
len i els hi genera més patiment mantenir aquestes relacions precàries. I tenen més 
clar que això no va a cap lloc de profit i que estirar i estar ocupant llocs de treball 
tan precaritzats no els portarà res de bo en un futur.

És a dir, que aquest relat de «tu comences amb una feina precària, però tranquil, 
que als trenta, als trenta-cinc anys t’estabilitzaràs i d’aquí aniràs pujant i aniràs as-
cendint a la vida» no funciona i que això fa molts anys que s’ha trencat i que és un 
element que ha d’estar també sobre la taula. El dret a no tenir feines precàries i a 
ser capaç de planificar la teva vida i a planificar el treball que vols tenir en el fu-
tur també forma part d’aquest dret a emprendre, sigui com a empresari, sigui com 
a treballador, sigui assumint que vols tenir un treball per poder emprendre després, 
etcètera.

I després heu dit una cosa que és molt interessant, que fa molts anys que debatem 
a Catalunya, i és la manca de formació professional i la manca d’espais intermedis 
de formació i de formació continuada al llarg de la teva vida. Creiem que –i amb 
això acabaré– en un moment en què hi ha una disrupció tecnològica evident en gran 
part dels sistemes productius que exigeixen formacions continuades no només als 
joves, als joves i als no tan joves. La indústria automobilística ha canviat molt en els 
últims anys. Les indústries associades al que s’ha anomenat revolució 4.0, la infor-
matització de les empreses, exigeixen renovacions constants i exigeixen repensar la 
 formació al llarg de la teva vida com un dret associat al treball també i a la possibi-
litat de progressar en la teva feina, de mantenir la teva feina i de ser capaç de trobar 
noves oportunitats.

I per nosaltres la formació professional, però també la formació continuada al 
llarg de la teva vida són dos elements que a Catalunya cal repensar i cal reconstruir. 
Fa un temps, no gaire temps, durant la campanya electoral –us explico una anèc-
dota– quedàvem amb Pimec al Baix Llobregat i estàvem compartint impressions i 
sents: «Hosti, és que en una comarca com el Baix Llobregat necessitem mecànics  
i no hi ha llocs on formar-los.»

Ja no parlem del centre de formació aquest de Martorell associat a l’automobilis-
me, que està allà buit. És que hi ha espais formatius que sabem que necessitem per-
què el nostre teixit productiu necessita, i que no estem planificant les necessitats del 
nostre teixit productiu en elements que són fonamentals; fonamentals, també, per 
abordar la industrialització del nostre país; fonamentals per fomentar l’emprenedo-
ria en sectors que poden ser punters al nostre país associat a la indústria dels video-
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jocs, associat a la informàtica, associat a espais disruptius de les noves economies  
i que exigeixen una repensada per part de les administracions públiques.

Res més. Agrair-vos als tres la vostra intervenció. Crec que han sigut interven-
cions molt interessants. Agrair-vos la feina que feu tant en les vostres empreses com 
en les associacions on participeu i, especialment, la vostra intervenció avui al Par-
lament.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat Ferro. I ara seria el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Li 
passaria la paraula al diputat Joan García.

Joan García González

Gràcies, presidenta. Gràcies a l’Anna Mas, al Ruben Sans i al Josep Soto per la 
seva exposició. Jo donaré la paraula immediatament al representant que m’acompa-
nya avui, el David Andrés, que, en principi, en nom de Ciutadans i de Joves Ciuta-
dans, farà la resposta a les vostres intervencions. Per tant, li dono la paraula.

David Andrés Díaz (membre especialista del GP de Ciutadans)

Sí; moltes gràcies, diputat. Gràcies, presidenta. I gràcies també als tres com-
pareixents per la seva compareixença i per la tasca que fan, que considerem –i ara 
ho comentarem– que és molt i molt important per crear un ecosistema emprenedor 
potent.

Es evidente que la crisis de la covid, sumada también a la guerra que estamos 
viendo ahora en Ucrania, se ha llevado por delante los puestos de trabajo de muchí-
simos jóvenes –y lo comentaban–, estamos ya en más de un veinticinco por ciento 
de paro juvenil, lo cual es bastante dramático, ¿no?

Ante esta situación, muchos jóvenes deciden optar por el emprendimiento, y 
vemos también como algunas de las start ups más innovadoras de Barcelona las 
lideran jóvenes –y lo comentaba también el compareciente, ¿no? Por tanto, desde 
las instituciones públicas tenemos que crear un ecosistema emprendedor potente en 
Cataluña, que combine universidades con inversores, venture capital, business an
gels, profesionales, universidades, start ups. En definitiva, crear un ecosistema em-
prendedor que, sumado a asociaciones como las que han venido hoy aquí y sumado 
a eventos potentes como el Mobile World Congress, generen y hagan de Barcelona 
y de Catalunya un hub tecnológico referente en toda Europa.

Sí que es cierto que ya hay mucha actividad emprendedora en Barcelona y, de he-
cho, hay listas que sitúan a Barcelona como una de las top diez mejores ciudades de 
Europa para invertir, por delante, por ejemplo, de Madrid, siendo la primera ciudad 
en España. Pero aún nos queda mucho margen de mejora y mucho margen, también, 
de actuación desde las instituciones.

Me gustaría referirme, por tanto, porque consideramos que el emprendimiento 
y, sobre todo, el emprendimiento joven en Cataluña no está en su mejor momento, 
al Global Entrepreneurship Monitor, que es un informe que se concreta en Cataluña 
en un informe ejecutivo hecho por el Gobierno de la Generalitat y la Diputació de 
Barcelona que habla de un indicador que es el Total Entrepreneurial Activity, el total 
de actividad emprendedora como dice su número.

Pues bien, si atendemos a los últimos datos, vemos como a raíz de la pandemia 
este Total Entrepreneurial Activity en los jóvenes ha bajado de un 11,1 por ciento a 
un 4,6. Si lo comparamos con la media del resto de España, vemos como ha bajado 
de un 7,2 al 4,8. Es decir, antes estábamos por encima de la media de toda España, 
un 11,1 contra un 7,2, y ahora estamos por debajo, después de esta disminución a 
causa de la pandemia, 4,6 contra 4,8.

Si analizamos e indagamos bien los datos de dónde viene esta bajada, dentro de, 
insisto, el emprendimiento juvenil, vemos que viene sobre todo de entre los jóvenes 
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de veinticinco a treinta y cuatro años, del catorce al cuatro por ciento. Con lo cual 
es aquí, sobre todo, donde tenemos que incidir, ¿no?

Y ahora que hemos visto que hay esta problemática, que tenemos que apostar por 
un ecosistema emprendedor potente en Cataluña, me gustaría pasar a algunas de las 
políticas por las que consideramos, desde Ciudadanos y desde Jóvenes de Ciudada-
nos, que tenemos que apostar. Y me gustaría también conocer su opinión al respec-
to. Y les haré algunas preguntas.

La primera es que tenemos que generar, como decía, una cultura de emprendi-
miento joven, ¿no? Los jóvenes muchas veces tienen menos recursos, tienen menos 
experiencia, es evidente, que los emprendedores de más edad, pero a la vez muchas 
veces tienen más ilusión, más energía e incluso tienen más capacidad de asumir ries-
gos, ¿no?, que los emprendedores de más edad.

Y un principal aspecto para generar esta cultura emprendedora es que los jóve-
nes perciban ya de entrada al emprendimiento como opción. Y esto tiene que empe-
zar ya desde los colegios. Tenemos que educar en las escuelas para que los jóvenes 
perciban el emprendimiento como opción. Y me gustaría... de hecho, iba a preguntar 
si algunas de sus asociaciones realizan programas en colegios. Y ya ha comentado 
el compañero de Pimec que organiza la Escola Empresa.

De hecho, si me permites el comentario, yo participé en este programa cuando 
estaba en la escuela. Y la verdad es que son muy útiles estos programas para que los 
jóvenes ya perciban el emprendimiento como opción desde que están en el colegio, 
¿no? La Generalitat, por ejemplo, organizaba un evento que era el iFest, no sé si con-
tinua en pie, pero un evento que era interesante.

En segundo lugar, lo han comentado también los comparecientes –es que la ver-
dad podríamos suscribir, desde Ciudadanos, prácticamente todo lo que han comen-
tado–, necesitamos una política fiscal competitiva. Necesitamos una política fiscal 
que incentive la creación de empresas y que, sobre todo, no ahogue a los empresa-
rios que están actualmente, sobre todo a raíz de la pandemia y de la crisis de la gran 
Ucrania, pasando una mala situación.

Me gustaría, por tanto..., ya lo han comentado un poco, pero si pudieran concre-
tar los comparecientes qué medidas podemos tomar desde el Parlamento y desde 
esta comisión a nivel fiscal para solucionar este problema, que es evidente que es... 
Tiene que ser un incentivo, ¿no?, la política fiscal, para que se creen empresas. A ve-
ces, por desgracia, es una barrera.

El tercer punto es la eliminación de trabas burocráticas. Y también lo han co-
mentado los comparecientes. Vemos como, por ejemplo, en Estonia puedes crear 
una empresa prácticamente desde el móvil en cuarenta y ocho horas. Seguramente 
sea un caso extremo, pero aquí tenemos excesivas trabas burocráticas para crear em-
presas, ¿no? Para crearla y una vez esta está creada.

Me gustaría, por tanto, preguntar a los comparecientes cómo valoran esta situa-
ción y si tienen alguna propuesta de política que podríamos adoptar también para 
reducir estas trabas.

Otro punto es el asesoramiento a emprendedores. El asesoramiento legal, finan-
ciero a emprendedores, ¿no? La conexión también entre emprendedores e inverso-
res. En este punto, desde las asociaciones se realiza una tarea fundamental, pero 
también yo creo que, desde las instituciones públicas, desde ayuntamientos, desde 
la Generalitat, hay que hacer programas que permitan asesorar a emprendedores.

Por ejemplo, emprendedores que crean start ups de base muy tecnológica, mu-
chas veces necesitan asesoramiento legal en materia de patentes, en materia de..., 
puede haber muchas materias. Y también asesoramiento financiero, ¿no?, cómo con-
seguir financiación, cómo levantar las diferentes rondas de inversión.

Y, sobre todo, a veces, muchas veces, los emprendedores tienen el miedo de 
cómo llego vivo hasta la siguiente ronda, cómo consigo, con el capital que he reco-
gido, poder avanzar y llegar hasta la siguiente ronda. Porque, a veces, muchas veces, 
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las empresas, por desgracia, tienen que cerrar porque no les aguanta el capital, ¿no? 
Con lo cual el asesoramiento es otro punto muy importante.

Y hay otro punto del que consideramos que se habla poco, pero que tiene que 
tratarse, que es el emprendimiento en las zonas menos pobladas de Cataluña. Mu-
chas veces el emprendimiento se concentra en Barcelona y el área metropolitana  
y es positivo. Es positivo crear un hub tecnológico, como comentaba, en Barcelona y  
su área metropolitana, pero también tenemos que fomentar el emprendimiento en 
zonas rurales o en zonas menos pobladas. Es importante hacerlo. Y, por tanto, en 
este sentido puede haber propuestas como la creación de coworkings en estas zonas 
o incentivos de los ayuntamientos también de estas zonas para fomentar el empren-
dimiento allí.

Y me gustaría preguntar a los comparecientes también cómo evalúan esta si-
tuación, si ellos han percibido también esta situación de la falta de emprendimiento 
fuera del área metropolitana. Y si tienen también, evidentemente, alguna propuesta.

Estoy lanzando muchas preguntas, evidentemente, seguramente con el tiempo no 
podrán responderlas todas, pero yo, en todo caso, las lanzo.

Y el último punto, para crear un ecosistema emprendedor de calidad en Barce-
lona, es crear o que haya asociaciones que fomenten el networking –lo comentaba 
la compareciente–, que fomenten la conexión entre, como decía, emprendedores e 
inversores, que asesoren y también, ¿por qué no?, que hagan de lobby, en definiti-
va, ¿no?

I aquí entran las asociaciones que han comparecido hoy aquí. Sois fundamenta-
les, sin duda, para crear un ecosistema emprendedor, como comentaba, de referen-
cia en Catalunya. Necesitamos que estas asociaciones sigan haciendo el trabajo que 
hacen y, sobre todo, lo hagan bien. Y con lo cual aquí os lanzo una pregunta muy 
directa y muy sincera, ¿cómo os podemos ayudar? Desde esta comisión, desde el 
Parlament, desde las instituciones. No solo cómo podemos ayudar a las empresas, 
que lo hemos comentado, sino cómo podemos ayudaros a vosotros, asociaciones, 
para que podáis desarrollar mejor vuestra función.

Porque, la verdad, estamos totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. 
Formación profesional dual, reducir la burocracia, las start ups que se van, cómo 
conseguir que se queden y que generen actividad económica aquí. Estamos total-
mente de acuerdo. Tenemos que hacerlo, tenemos que concretarlo, ¿no?

Comentaba el compareciente –me parece que era el compareciente de la AIJEC–, 
decía: «No siempre tiene que verse a las empresas como los malos de la película», 
las empresas generan actividad económica, generan actividad en Cataluña, en Bar-
celona, ¿no? Y tenemos que defender esto, tenemos que apostar por esto, tenemos 
que garantizar, evidentemente, des de una perspectiva de que la actividad econó-
mica tenga un cariz social, de impacto, que tenga en cuenta también muchísimos 
otros temas, pero, sin duda, apostar por la actividad emprendedora y la actividad 
empresarial.

Sobre todo, ahora que estamos en una situación de crisis, no podemos permitir-
nos que haya start ups que no se creen porque hay demasiada burocracia o porque 
no hay capital o porque simplemente no estamos ayudando y no estamos incenti-
vando la creación de empresas des de las instituciones. Con lo cual, no podemos 
desaprovechar esta oportunidad. 

Agradecer de verdad la tarea que hacéis. Pediros que contéis con nosotros siempre 
que lo necesitéis, porque, sin duda, tenemos que ayudar a lo que decía. Creo que, un 
poco, es el mensaje que me gustaría trasladar: que Barcelona siga siendo, porque ya 
lo es, pero, sobre todo, sea aún más un ecosistema emprendedor de referencia que nos 
permita acabar con muchas de las problemáticas en las que estamos muchos de los 
grupos de acuerdo.

Muchas gracias.
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La presidenta

Gràcies, senyor Andrés. Ara seria el torn del Grup Mixt, però tampoc no em 
consta que hi hagi cap representant. I, per tant, passaria la paraula al Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, la diputada Judith Toronjo.

Judith Toronjo Nofuentes

Gràcies, presidenta. I agraïment principalment avui als compareixents, el Josep 
Soto, l’Anna Mas i el Ruben Sans, perquè ens hagin acompanyat i responguin aques-
ta petició, aquesta sol·licitud que havíem portat a terme des de Junts per Catalunya i 
des d’Esquerra Republicana, perquè ens acompanyessin i perquè donessin veu a un 
col·lectiu que considerem que és imprescindible per definir les polítiques de joventut 
i, en aquest cas, en tot l’àmbit laboral.

Com us deia, crec que sou l’altaveu de la realitat dels joves empresaris. Parlàveu 
de formació per a l’acció i acció per a la formació. Crec que no ho poden definir 
millor les vostres paraules. I aquest reconeixement fer-lo extensiu a la resta de mem-
bres de les entitats que representeu.

Heu parlat d’alguns aspectes que ens semblen rellevants i avui no m’estendré i 
voldré passar la paraula al meu company Álvaro Clapés-Saganyoles, com a secretari 
general de la Joventut Nacionalista de Catalunya. Però sí que m’agradaria emfatitzar 
en alguns temes.

El vicepresident de la Generalitat sempre insisteix que la millor política social o 
una de les millors polítiques socials és la generació d’ocupació. I, en aquest sentit, 
hem de col·laborar des de totes les administracions, des de tota la societat, per tal de 
donar oportunitats i per tal de donar resposta a aquests problemes de finançament 
que avui ens posàveu sobre la taula, des de les facilitats per emprendre, des d’aquest 
acompanyament, des d’aquesta formació i, evidentment, posant com a solució i com a  
focus una de les grans demandes i una de les grans prioritats d’aquest Govern, com 
és la formació professional, amb aquest increment que ha d’haver-hi en el proper 
curs acadèmic, amb aquesta demanda que estem trobant en aquests darrers anys, 
que és fruit també de l’interès de molts joves de formar-se, doncs, d’aptituds i de 
formacions que són pràctiques i que els incorporen en l’entrada en el mercat laboral 
de forma directa.

Per tant, és un model d’èxit i que ha d’acabar amb aquest mantra, doncs, que 
moltes vegades havíem sentit, malauradament, que no tenies èxit o que no aconse-
guies l’èxit com a jove si no arribaves a la universitat o si no tenies un grau o una 
llicenciatura. Per tant, cal acabar amb aquest discurs, cal fomentar, doncs, l’interès 
i l’orientació per la formació professional i fer-ho, a més a més, de la mà de la for-
mació professional dual, que, tal com vam aprovar en el darrer debat de política ge-
neral, al setembre de l’any passat, ha d’ascendir aquests valors i aquestes xifres del 
quaranta per cent al nostre país.

Aquest és el nostre plantejament. Seguim treballant-hi i, evidentment, fent-ho de 
la mà de les empreses i d’aquesta col·laboració publicoprivada que també és la que 
ens ha de permetre aquesta societat del coneixement, que ha de potenciar Barcelo-
na com a hub i com a cinquena ciutat d’inversió, però també la resta del territori, 
del que tot sovint no se’n parla, però que també és molt rellevant i que porta, doncs, 
a reflexions com la que avui també ens comentàveu, i és aquest talent territorial i 
com aconseguir que aquelles persones que viuen a Puigcerdà, que viuen a Tortosa 
o que viuen a qualsevol altre indret de Catalunya també tinguin oportunitats per tal 
de combatre un altre dels problemes i problemàtiques que tenim al nostre país i que 
està també lligat amb la joventut, com és el despoblament.

Us voldria traslladar una pregunta abans d’acabar, i és: actualment, quins mèto-
des o quins canals de participació i col·laboració teniu amb l’Administració i també 
amb altres entitats, per tal de poder treballar amb vosaltres i escoltar aquestes de-
mandes i fer-les una realitat. I, evidentment, també, si ens podeu fer un petit breu 
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titular de propostes de cara al ple monogràfic que abordarem la setmana vinent, de 
joventut, per tal de poder-les valorar amb la resta de formacions polítiques.

I donar, doncs, resposta molt molt molt breu també a un dels companys que par-
lava d’aquest mal finançament del Govern de la Generalitat. Crec que se situa en un 
infrafinançament i en una manca d’inversions de l’Estat que hem vist de forma con-
tínua els darrers anys. I li recomano la lectura del llibre que s’ha presentat aquesta 
setmana de Conseqüències econòmiques i financeres dels diferents escenaris de la re
lació de Catalunya i Espanya, que situa, doncs, que Catalunya, tal com diu l’Institut 
d’Estudis d’Autogovern, si fos independent disposaria de 47.300 milions d’euros més.

Gràcies.

Álvaro Clapés-Saganyoles Baena (membre especialista del GP de Junts 
per Catalunya)

Gràcies, diputada. Sumar-me als agraïments als compareixents d’avui i també 
sumar-me a les preocupacions i a moltes demandes que s’han expressat. I, també, 
com no pot ser d’una altra manera, doncs, fer un agraïment extens a tots aquells jo-
ves empresaris que han defensat la viabilitat o la supervivència del seu projecte em-
presarial durant aquesta pandèmia, perquè, certament, no ho han passat gens fàcil.

A mi m’agradaria fer o exposar tres idees. La primera, i crec que no és la primera 
vegada que quan expressem la preocupació sobre l’atur juvenil en aquesta comissió 
–que ja ho hem fet anteriorment– diem que no només va més enllà de les condi-
cions laborals dels joves, sinó que també hem de fer referència a les condicions que 
es troben moltes empreses a l’hora de constituir-se, a l’hora de créixer i a l’hora de 
generar aquests llocs de treball. Em sembla que era el senyor Sans que es referia a 
que..., tenir aquest concepte, els empresaris, com a part de la solució. Bé, nosaltres 
també ho entenem així, compartim aquesta perspectiva i crec que és, en definitiva, 
una part de la solució a la problemàtica de l’atur juvenil.

I també, doncs, sumar-me a la reflexió que feia la diputada Judith Toronjo. Sen-
se crear un clima favorable per a l’ocupació i el creixement empresarial, hem de ser 
conscients que hi haurà menys recaptació i que, per tant, hi haurà menys despesa de 
polítiques socials. I aquesta és una idea força que crec que és necessari remarcar-la, 
remarcar-la arreu, i que avui, doncs, també tocava, no? I més, tenint representants 
d’entitats empresarials.

La segona és que hem de recuperar la cultura de l’emprenedoria –i crec que tam-
bé s’ha exposat i la qual també compartim. Recuperar aquella cultura emprenedora 
i de talent que ha fet avançar aquest país pràcticament des del segle XV. La que ha 
permès, doncs, exportar Catalunya al món, la que ha permès industrialitzar Cata-
lunya, o, simplement, la que ha permès que empresaris o emprenedors aixequin la 
persiana del seu negoci cada matí i que, per tant, tots nosaltres puguem anar al seu 
comerç o al seu negoci a fer la nostra vida.

Per nosaltres formeu part de la millor versió de Catalunya, aquesta versió de 
Catalunya, doncs, que tira endavant, que és emprenedora, que té ganes de créixer. 
I que, en definitiva, és la que defensem des de la Joventut Nacionalista de Catalunya 
i des de Junts per Catalunya.

I el darrer punt... Abans, si tinc temps, doncs, comentar la situació de la formació 
professional. Realment aquest país té un deute amb la formació professional i amb 
molts joves que volen dedicar-se a la formació professional, no només en el prestigi 
d’aquesta, sinó també en la generació d’oportunitats per poder-hi accedir i també a 
la generació d’oportunitats un cop acabada aquesta formació, de la qual, ho reitero, 
part de la solució la teniu a les vostres mans i també responsabilitat a les adminis-
tracions públiques perquè això sigui així.

Dit això, a mi m’agradaria, doncs, exposar-vos diferents preguntes. La primera 
és si existeixen o si podeu fer un petit comentari sobre les traves administratives o 
les barreres administratives que es pot trobar un jove a l’hora de voler emprendre 
o constituir una empresa, i també, fins i tot, les que «abarquen» a nivell municipal.
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La segona és que quins són els principals sectors empresarials que creieu que 
s’han d’impulsar des de les administracions públiques i que, per tant, tenen un com-
ponent de futur. I, per últim, un comentari respecte a la darrera reforma laboral 
aprovada i com deixa les condicions i quina és la valoració per part dels empresaris 
joves al respecte.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Clapés. I ara passaria la paraula a la senyora Julia Rosanna, la 
presidenta del Consell Nacional de Joventut. Disculpeu, que m’he deixat un grup 
parlamentari. Ara passaré la paraula a la diputada Ana Balsera d’Esquerra Repu-
blicana.

Ana Balsera i Marín

Gràcies, presidenta. No passa res. Te n’has recordat al final. Comencem per un 
agraïment als tres compareixents, al Josep Soto, a l’Anna Mas i al Ruben Sans. Unes 
intervencions molt i molt interessants, sobretot, no?, per la importància de portar 
també a aquesta Comissió de Joventut un tema com és empresa i joves. I a mi m’in-
teressa especialment, perquè jo de professió soc advocada mercantilista. Per tant, 
conec bastant el món empresarial.

I és que quan hem de parlar d’empresa, com deia el company de Pimec, a vega-
des potser tenim una concepció de l’empresa com si fos un enemic, i crec que ho 
hem de canviar, perquè no és la realitat que tenim a Catalunya. La majoria del nostre 
teixit empresarial són pimes i la realitat és una altra.

I sobre els joves, no? Aquí hem escoltat molts comentaris sobre l’emprenedoria 
i sí que voldríem fer un apunt en la línia que ho feia el company dels comuns. Està 
molt bé parlar d’emprenedoria i per emprendre un necessita un capital inicial i ne-
cessita patrimoni. I aquí ens trobem les diferències segons les famílies, els patrimo-
nis que tenen..., o tenim sort amb el finançament bancari o tenim sort amb la ronda 
d’inversió, com comentava un altre company. I tots els que hem participat algun cop 
en una ronda d’inversió, sabem les traves i la dificultat que és que un founder trobi 
un soci inversor i que pugui tirar endavant el seu projecte.

També s’han fet comentaris sobre les start ups. I jo crec que ens hem de felicitar 
que Barcelona és un dels grans centres d’start ups, sobretot d’Europa. Només com 
a millor ciutat tenim Berlín i, posteriorment, en segona posició ja tenim Barcelona. 
I només cal anar a Palau de Mar per veure aquí el gran centre que tenim d’start ups. 

I crec que és una bona notícia. I, per tant, no tot ha de ser queixa, sinó que també 
felicitem-nos dels joves emprenedors que inicien les seves start ups i... Però sí que, 
agafant el fil que comentava l’Anna Mas sobre lideratge femení, quantes dones jo-
ves trobem al capdavant d’aquestes start ups? Sí que n’hi han i, de fet, les coneixem. 

Ho comentava abans el Ruben Sans, ¿no?, que vam anar als premis que van cele-
brar. I, de fet, una de les grans start ups era de dones, que era... Llavors, sí que vol-
dríem saber –no sé si teniu dades– de quantes joves empresàries tenim a Catalunya. 
I ja no només empresàries, sinó als consells de direcció, que això és una màxima 
que a mesura que ens trobem empreses i veiem els òrgans d’administració no hi tro-
bem dones als consells d’administració, no trobem dones directives. I no perquè no 
hi siguem, sinó perquè potser tenim el sostre de vidre. També a les empreses, no?, 
que ara tenim els plans d’igualtat d’empresa. O sigui, a veure si així aconseguim 
una igualtat real.

El que comentava també el Ruben Sans sobre quotes d’autònom. Totalment 
d’acord. I amb el concepte de seguretat jurídica, no podem anar amb segons quin 
globus sonda o anar fent canvis normatius cada poc temps, perquè al final, no?... 
I ara ens passa amb el tema de concursos de creditors. Que quants anuncis s’han fet 
de reformes de concursos de creditors i que mai arriben, o que als jutjats ens tro-
bem els mercantils col·lapsats i que cada ics temps han de canviar els procediments.
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Sobre la precarització de joves, no?, que feia esment també el Josep Soto, de con-
tractes de pràctiques i contractes formatius. A vegades, aquests tipus de contractes 
el que signifiquen és que precaritzen encara més el jove. I jo crec que no podem uti-
litzar com una excusa un jove en pràctiques o un contracte formatiu per precaritzar 
encara més la situació juvenil.

Per últim, sí que volem posar en valor la formació professional. De fet, és una 
aposta també clara d’aquest Govern, amb una visió transversal, que va des de Pre-
sidència, implica Treball, que implica Educació. I volem posar sobre la taula, no?, 
assenyalar que hi ha hagut un augment de places en un trenta-quatre per cent. Per 
tant, que hi ha una aposta clara.

I ara per no continuar jo més, donaré la paraula a la companya Kènia Domènech, 
portaveu del jovent republicà.

I agrair novament les vostres intervencions.

Kènia Domènech Àlvarez (membre especialista del GP d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.)

Sí; bé, bona tarda. Com ha fet tothom, i crec que és de rebut, agrair la comparei-
xença, no?, que atenguéssiu la petició de venir avui aquí i també la feina i la tasca, 
no?, que de ben segur dueu al dia a dia amb les vostres organitzacions.

La diputada Balsera preguntava per alguns temes més concrets, jo me’n vaig 
a alguns temes més amplis, no? I és que de ben segur estem davant d’un canvi de 
paradigma. Si més no, perquè els joves d’avui en dia no hem conegut una situació 
sense crisi en el llarg que portem de vida. Això és una urgència, aquest canvi de 
paradigma.

Jo crec que s’està treballant des de diversos àmbits, però en aquest canvi de para-
digma qui de ben segur hem de sortir guanyant som les persones joves. Llavors, en 
aquest sentit, sí que volia preguntar a veure com ho veieu vosaltres, quin és el model 
que hem de poder dibuixar com a país, no?, tenint en compte –també ho comentava 
abans– una distribució d’oportunitats per a totes les persones joves i també una dis-
tribució d’oportunitats arreu del territori; facilitar que tothom pugui emancipar-se, 
on vulgui, com vulgui, independentment de quin sigui el seu àmbit de treball.

Dit això, i parlant de model, també creiem que és interessant, no?, que pugueu 
aprofundir en quin creieu que ha de ser el paper de les entitats empresarials juvenils 
en el nostre país. Creiem que és important poder escoltar-vos realment i creiem que 
és important aquesta col·laboració que, de ben segur, ha de tenir l’Administració pú-
blica amb totes vosaltres.

Un altre tema, i avanço que és una oportunitat –abans també sortia en algunes 
preguntes d’altres grups, no?–, com bé ha indicat la presidenta al principi, i és que 
la setmana que ve per fi entomem un ple monogràfic de joventut, on hem de poder 
parlar de la situació dels joves al nostre país. I aquest any també entomem el que ha 
de ser el nou pla nacional de joventut de Catalunya.

Diem que és una oportunitat perquè en qüestió d’un any, no?, fem el que en els 
gairebé darrers deu anys no hem fet, que era reformar aquest..., sortir amb aquest 
nou pla nacional de joventut, que ara, doncs, fa dos anys que està en aquest procés 
de redacció i que la pandèmia ha dificultat molt el procés, i amb aquests vuit anys 
que portàvem sense fer un ple monogràfic, no? Creiem que és una oportunitat i  
volíem preguntar-vos quines creieu que haurien de ser les línies de treball, tant en 
aquest Ple, però en especial en el pla nacional de joventut, veient que situa una opor-
tunitat a les nostres vides. I també ens agradaria preguntar-vos si hi esteu partici-
pant, si teniu incidència en això.

I parlant, no?, que n’hem parlat molt del que és la formació i l’orientació laboral, 
heu pogut explicar alguns dels programes que impulseu des de les vostres entitats 
en col·laboració, doncs, amb Educació. Però nosaltres també creiem que en aquest 
canvi de paradigma hem de poder canviar el paradigma pedagògic. I aquí n’estic 
completament segura que ens trobarem, no?, en el sentit que la formació i orientació 
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laboral és fonamental no només a partir de quart d’ESO i Batxillerat, sinó en totes 
aquelles edats més prèvies, perquè com que és durant la joventut quan hem de poder 
establir els nostres projectes de vida, si tot això ho acompanyem ben acompanyat 
des del sistema educatiu, doncs, de ben segur que ens en sortirem millor.

Dit això, moltes gràcies per la compareixença.

La presidenta

Gràcies, senyora Domènech. Ara sí, li passaria la paraula a la presidenta del 
Consell Nacional de Joventut, la senyora Julia Rosanna.

Julia Rosanna Sánchez-Valverde (presidenta del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya)

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, m’agradaria donar les gràcies a totes 
les ponents que ens han acompanyat avui per les seves compareixences. I, a més, 
molt interessant, ja que a la passada Comissió de Polítiques de Joventut van venir 
les Joventuts Sindicals, també, per poder veure, no?, quines són les visions de les 
dues bandes que formen la relació laboral i representen..., com a actors importants a 
determinar quina és la nostra realitat ocupacional.

Sí que des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ens agradaria fer 
certes observacions, tant de coses que s’han comentat com en general, que són im-
portants. Per començar, pensem que és molt fàcil, no?, parlar de manca de perso-
nal, però sí que és cert que hem de veure quines són les condicions laborals que 
van associades a aquestes ofertes de feina i, alhora, quins són els sous i quina és la 
garantia d’un projecte a llarg termini d’aquestes ofertes. Perquè si aquestes no són 
dignes, com a joves no ens volem lligar i, per això, quedaran buides. Per tant, també 
un replantejament que vagi més enllà de només ressaltar què manca, o sigui, que hi 
ha places que no es cobreixen.

Alhora, quant a la formació professional, cal fomentar-la absolutament, però sí 
que cal una formació professional pública i de qualitat que no es converteixi úni-
cament en una fàbrica de futurs treballadors i treballadores. I, en aquest sentit, les 
empreses no poden ser únicament qui determini el recorregut formatiu per fer-lo a 
la seva mida. I això no pot ser ni a formació professional ni a les universitats.

I, alhora, destacar la importància de no caure en un discurs de la meritocràcia, 
que banalitza, al final, les desigualtats de classe inicials; desigualtats que deter-
minen la nostra vida des del principi, des de la nostra formació i el nostre accés al 
món laboral, ja que és un discurs que només fa que fomentar una visió individualista 
i competitiva que no representa el que nosaltres volem com a societat.

I en aquesta línia podem parlar de les pràctiques formatives. Reclamem sempre 
que en aquesta, com en totes les relacions laborals, tenim drets. I un d’aquests drets 
és la retribució d’aquesta feina que nosaltres fem. Perquè això també és una qüestió 
de classe. Qui pot permetre’s treballar sense cobrar? Qui no ho pot fer queda fora, en 
queda exclòs. I seguim perpetuant desigualtats que només fan que marcar tota la nos-
tra vida.

Quan no es tenen en compte els col·lectius més vulnerabilitzats, també cometem 
un error. Parlem de joves migrades i, com s’ha comentat, de les dones, de les dones 
joves, les desigualtats que patim en el món laboral des del seu accés i quina és la 
realitat en termes de contractació. Hem parlat de temporalitat i parcialitat, sobretot 
parcialitat no desitjada. És cert que, gràcies a la reforma laboral, hi ha hagut una 
disminució en contractació temporal i han augmentat els contractes indefinits, però 
seguim tenint un fort problema. Tot això determina que no ens puguem emancipar 
i altres afectacions que, en el seu conjunt, afecten la salut mental, la nostra realitat.

És per això que des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya parlem de 
present, no només parlem de futur. Perquè nosaltres vivim el present, patim en el pre-
sent i ho combatem en el present. Volem treballs dignes i compromisos ferms.
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De cara al ple monogràfic de joventut, que celebrem que se celebri la setmana 
vinent, hem presentat algunes demandes. Moltes d’aquestes tenen com a punts cen-
trals problemàtiques mencionades avui. Les demandes entorn d’ocupació són: ela-
borar un registre únic de becàries a Catalunya i la dignificació de les pràctiques, 
fomentar l’economia social i solidària des de l’adolescència fins a la joventut, mi-
llorar l’oferta de formació professional arreu del país, una nova mirada a Garantia 
Juvenil i, finalment, el coneixement dels nostres drets laborals als centres d’educació 
com a base perquè totes coneguem quins són els nostres drets i els puguem defensar.

Dit això, torno a agrair les vostres compareixences. Espero que també ens pu-
guem trobar en els espais del consell per seguir parlant de la realitat del país a nivell, 
també, d’ocupació.

I gràcies a totes.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Rosanna. Ara tornaria a passar la paraula als compa-
reixents, per un temps aproximat d’uns cinc minuts, per poder donar resposta a les 
qüestions plantejades. I, per tant, doncs, passo la paraula al president de Pimec Jo-
ves, en Josep Soto Pérez.

Josep Soto Pérez

Contestar en cinc minuts tot el que heu dit..., complicat, eh? Però, bé, suposo que 
entre tots tres anirem complementant. Jo aniré..., em centraré un per un i intentaré 
en el temps... Bé, agrair-vos... Crec que ha sigut... No ho sé, suposo que ho compar-
tireu, però a vegades venim amb expectatives baixes, no? perquè dius: «Ostres, què 
trobaré allà. Vaig a parlar...», no perdre el temps, perquè sempre inverteixes... I crec 
que han sortit coses molt interessants d’aquí. D’acord? O sigui, que jo també empla-
ço l’últim comentari a seguir-ho treballant. Des de la nostra entitat, doncs, que ens 
tingueu en compte per seguir col·laborant. I el que no sapiguem nosaltres, doncs, hi 
han els tècnics de la casa per atacar els punts que puguem atacar en comú.

Dit això..., intento anar molt ràpid, però coses que s’han dit. Respecte a la fuga 
d’empreses que comentava el company David, jo crec que em quedaria amb la po-
sitivitat d’això, no? El teixit empresarial català té una resiliència espectacular. Crec 
que les empreses d’aquí han lluitat per quedar-se. I tot el tema d’independència, si 
li volies dir així, si vinculaves per aquí la fuga que hi ha hagut, jo crec que ens hem 
de centrar, sobretot, i nosaltres, en temes empresarials, i sobretot donar un missatge.

En certs moments heu parlat aquí que van estar els sindicats i en certs moments hi 
ha hagut unitat d’acció entre els quatre agents socials en temes convulsos com els que 
hem patit els últims anys. I crec que això us ho heu d’aplicar sobretot els grups polí-
tics a buscar unitat d’acció. És molt diferent i és molt difícil en tots els temes, evident-
ment, però trobar aquells cavalls de batalla en què pugueu anar tots junts. D’acord?

Després, heu parlat... el company Alberto deia el tema... Donar-vos les gràcies a 
tots que ens agraïu la tasca, en primer lloc. Però parlàveu del tema de la sobrequa-
lificació que hi ha. Jo crec que és un problema, i hi ha una gràfica molt clara que 
ho diu, que és la ve invertida, no? O sigui, tenim països com Alemanya que tenen 
una formació bàsica baixa, una formació mitjana molt alta i unes llicenciatures més 
baixes. I a Espanya és completament al revés. Llavors, fins que no canviem això... 
Per això parlem tant d’FP, «és molt difícil», «precarietat», eh? Podem parlar de mil 
temes, però fins que no aconseguim la ve invertida, ens costarà revertir-ho.

Més coses, després el senyor Ferro ens comentava... Bé, has dit molts temes, molts 
temes interessants, no? Però crec que... Parlaves de Martorell. Jo crec que l’FP... i de-
ies: «Escolta, busquem alguna cosa per..., com fomentar-ho, no?.» El que no pot ser 
és que una formació, un control numèric... Per posar-vos un exemple molt clar d’una 
empresa industrial, que la maquinària d’aquell centre de formació sigui més antiga 
que la maquinària que té l’empresa on aniran a treballar.
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Llavors per aquí, i hi enllaço el tema, és on som molt exigents amb el rol for-
mador que pot tenir l’empresa, que no és més que tenir recursos per formar aquella 
persona pagant-li. Que dèieu aquí: «pràctiques gratis.» No volem pràctiques gratis i 
moltes empreses no demanen pràctiques gratis. És més, hi ha un problema: que mol-
tes empreses volen pagar a la gent en pràctiques perquè es quedin, i no els hi poden 
pagar si no els hi paguen sota mà. Això negaré haver-ho dit, però és així, perquè no 
es pot. Aleshores, crec que en això, parlant més, doncs, ens entendríem i que és molt 
ficar l’empresa al centre i que pugui ser formadora, no? 

Perquè ara no està reconegut, ara hi ha el tutoratge, però al final t’ho acabes pa-
gant tu, fiques algú per formar. I això ho enllaço amb un últim tema que heu dit, i és, 
doncs, si volem que les pràctiques siguin realment un contracte a llarg termini, per 
exemple, treballem sobre jubilacions, no?, com a continuïtat ja no d’empresa, sinó de 
llocs de treball. És a dir, si la figura de l’aprenentatge o l’aprenent o el contracte en 
pràctiques que, està tan precaritzat i tan mal vist, ben posat en valor és una oportu-
nitat, perquè si un es jubila i es queda aquell jove, aquell jove té una carrera..., es pot 
fer un pla de carrera espectacular dins de la mateixa empresa. D’acord?

Em queda un minut i mig, segueixo. A en Joan García. Una de les coses que 
dèieu com a Ciutadans... Agrair-te tots els comentaris també. Has dit moltes coses, 
però jo em quedaré... Demanaves política fiscal competitiva, quins incentius fiscals 
fer. Jo diria: «Anem a lluitar la morositat per a les petites empreses o per als que 
comencen», perquè comencem a pagar... Sempre diem, no?, que quan comences un 
projecte comences a pagar impostos, comences a pagar proveïdors i fins que tens el 
primer client o la primera factura potser has ensorrat l’empresa. Llavors, potser no 
anar a buscar allò el miracle, sinó lluitant... Pimec ha sigut, i ho sabeu, eh?, la plata-
forma contra la morositat. Doncs, fem que aquest règim sancionador existeixi, i en 
això jo crec que avançarem moltíssim.

Un parell de coses més. A la Judith, que comentaves un titular per al Ple, jo et di-
ria «esperança». És a dir, tenim una resiliència espectacular. Els nostres avis... Bé, jo 
parlo per mi. El meu avi era empresari ja, i tenia dos empreses; anava al matí a una, 
anava a la tarda a l’altra. Crec que això continua igual. Tenim aquest ADN empre-
nedor, empresarial, o com li vulgueu dir, i ens en sortirem. O sigui, no cal veure-ho 
negre, perquè ens en sortirem segur.

I més que sectors empresarials a impulsar, com el Pier One, que és espectacu-
lar la feina que fa, jo me n’aniria a no oblidar els sectors tradicionals. D’acord? En 
aquest sentit, ho he dit al principi, i he marcat molt els oficis, però sobretot posar-los 
en valor, perquè tan bo és un advocat com una persona que per pretensions o per 
habilitats acabi sent, doncs, un mecànic.

Parlant de mecànics, el que no pot ser..., estem parlant de vehicle elèctric i no 
hi ha formació. Estem seguint donant formació per al motor convencional. És a dir, 
quan portem un Tesla o algú que tingui un Tesla i el porti, no tindrem joves que el 
sàpiguen reparar, val?

Acabo ràpid. Ana, comentaves... Bé, em quedaré amb el que demanaves de quin 
model dibuixar com a país. A Pimec ens ho estem plantejant, perquè hem passat des 
de la Revolució Industrial, que l’heu mencionat abans, de creixement creixement 
creixement creixement creixement a polítiques que estan sortint ara de que s’ha de 
decréixer per no contaminar, per tal...

Des de Pimec estem fent la reflexió i el pla estratègic dels propers tres anys és, 
sobretot, per buscar un terme mitjà aquí, que nosaltres li hem dit: «lluitar molt per 
la productivitat». És a dir, créixer, però sostingut. I crec que és molt important aquí, 
no el créixer per créixer, no el todo vale, però tampoc el decréixer.

I crec que no em descuido res, perquè hem comentat tot el tema de precaritzar. 
I amb això ja hi acabaria.

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyor Soto. I també per l’esforç novament de síntesi. Soc una mica 
flexible, eh? Vull dir que si aneu un minut..., no passa absolutament res. Ara sí que 
passaria la paraula a la senyora Anna Mas, com a representant de la Jove Cambra 
Internacional.

Anna Mas Blasco

Bé, moltes gràcies. Miraré de contestar una mica per sobre tot el que heu dit. 
Perdoneu si no menciono a cadascú, perquè és que com que hi ha tant de contingut, 
aniré sobre els temes. Perquè, a més, hi ha temes que crec que es repeteixen i així 
també, doncs, ho faré més dinàmic. 

Per exemple, s’ha parlat del programa Garantia Juvenil. El programa Garantia 
Juvenil creiem que és important, però a part d’això també fa falta un reforç amb 
mentoratge i acompanyament als joves que busquen feina. Perquè moltes vegades sí 
que és cert que hi ha com aquest distanciament entre, potser, el món empresarial i 
els joves que acaben de sortir o que ja fa temps que han sortit d’estudiar, i fa falta un 
acompanyament en aquest sentit.

I programes com Garantia Juvenil està bé que es reforcin també en aquests as-
pectes, que crec que el programa ja ho contempla fins a cert punt, però remarcar-ho. 
Perquè ara nosaltres, per exemple, a l’entitat ens han vingut les subvencions per a 
Garantia Juvenil. Sabem que això hi és, que són aquests sis mesos de contractació. 
No, ara és un any, crec. Ara no ho recordo, un any o sis mesos. Però què passa des-
prés quan s’acaba aquest contracte amb aquesta persona?

Després, sobre l’FP, que s’ha parlat bastant, també pensem això: que potser en 
aquest desajust entre l’oferta i la demanda cal veure això, com ha dit el Consell Na-
cional de la Joventut de Catalunya, quines condicions laborals es donen. Perquè, al 
final, creiem que els joves el que..., hi ha un tema també de desesperança. S’ha dit 
esperança, però també hi havia un tema de desesperança, en el sentit de que és una 
generació que ha viscut això encarant crisis, i que potser hi ha feines en les quals 
hi ha això, aquesta desmotivació pel tema també de les condicions, més que per la 
feina en si.

Llavors, què més? Perdoneu. A veure... Ah, sí! Com ens podeu ajudar a les en-
titats. O sigui, al final, l’ajuda la necessiten les persones. Nosaltres, com a entitats, 
evidentment, necessitem finançament per continuar. Però, d’altra banda, també ens 
passa que, per exemple, a Jove Cambra estem perdent membres, sobretot des de la 
pandèmia, també perquè les situacions de moltes persones fan que no tinguin temps 
o no tinguin ànims per dedicar-se al voluntariat o dedicar-se a això, a estar en una 
entitat, ni que sigui ja a participar-hi, perquè tenen complicacions de diversos temes.

I per això nosaltres hem volgut fer èmfasi en la salut mental i en les oportuni-
tats laborals de qualitat per a les persones joves, perquè també tinguin unes neces-
sitats cobertes, amb la qual cosa puguin participar de l’associacionisme i gent com 
nosaltres ara mateix puguem estar aquí.

I què més? Sobre les traves burocràtiques, barreres administratives per a les per-
sones emprenedores. Fins a cert punt entenem que hi ha sistemes administratius que 
estan, per exemple, per controlar el frau, etcètera, altres coses. Per tant, potser no 
és tant parlar de si són barreres o no, sinó de com ajudar les persones amb asses-
sorament per a tots els tràmits administratius que s’han de fer a l’hora de crear una 
empresa o de gestionar una empresa.

Per exemple, una empresa o una persona emprenedora ha de contractar els serveis 
d’una gestoria, d’una assessoria. Això és una quota que és mensual o..., bé, depèn 
de les modalitats, no? Però, clar, és una despesa en assessorament. Llavors, potser 
es necessita assessorament en tots els temes més burocràtics, administratius, legals 
etcètera.

Evidentment, sí que és veritat que les persones... Clar, també hi ha un altre tema, 
que és la pèrdua de poder adquisitiu per la inflació. Llavors, les empreses crec que, 
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fins a cert punt, també ho estan vivint. I, en aquest sentit, sí que és cert que la quota 
d’autònoms amb tot això que està passant és un problema. I, evidentment, si hi ha-
gués rebaixes en aquests temes també, evidentment, serien de gran ajuda. Perquè un 
jove quan comença a emprendre, a part de tot el tema burocràtic i sistemàtic, tam-
bé crec que té un altre..., que és el tema d’això, de tota la despesa que ha de pagar.

Què més que pugui contestar?... D’acord. Sobre el model territorial, a Jove Cam-
bra estem debatent bastant. Creiem que no hi ha una solució així fàcil, perquè, evi-
dentment, es necessita que els joves puguin treballar al lloc on han nascut si no 
volen marxar. Però, clar, això també, d’altra banda, passa per una dinamització del 
territori. Evidentment, també podria ajudar flexibilitzar les condicions laborals. Per 
exemple, amb el teletreball això ha anat molt bé. Sobretot moltes empreses de Bar-
celona ofereixen teletreball i, llavors, la gent pot treballar des d’altres indrets de Ca-
talunya. I això realment sí que és una millora.

Però, clar, cal anar més enllà, sobretot també amb la mobilitat, perquè no sempre 
el transport públic convida a... Per exemple, si una persona viu a Tortosa, teletreballa 
i es desplaça un cop a la setmana per venir presencialment a Barcelona, potser no 
és del tot fàcil. I, a més a més, això: la dinamització del territori. Per exemple, que 
un jove ebrenc pugui iniciar una empresa a Terres de l’Ebre, una empresa que sigui 
sostenible per al territori i que contribueixi a dinamitzar-lo.

I, en aquest sentit, també a Jove Cambra s’estan explorant projectes a nivell més 
mundial, però a Catalunya també ho estem estudiant, com els nòmades digitals, que 
creiem que podrien també contribuir a això, a dinamitzar altres territoris més enllà 
de Barcelona, que, evidentment, en tema d’start ups és molt potent.

I crec que he contestat tot el que podia contestar.

La presidenta

Gràcies, senyora Anna Mas. I, per últim, doncs, passaré la paraula al senyor 
Ruben Sans, president de l’Associació Independent de Joves Empresaris.

Ruben Sans Solsona

Moltes gràcies a tots i també gràcies pels agraïments, ho traslladarem a la nos-
tra comunitat de joves empresaris i empresàries. Jo intentaré també anar ràpid, però 
contestant grup a grup perquè em serà més senzill.

El senyor David González i la Clara –que, disculpa, no he pogut apuntar el teu 
cognom– ens preguntaven pel finançament de les universitats. Per nosaltres..., cre-
iem que tenim aquí a Catalunya una etapa postuniversitària que és referent no només 
a nivell europeu, sinó a nivell mundial. I us puc posar exemples exactes com l’Ins-
titut de Ciències Fotòniques o l’Institut VIOH de la Vall d’Hebron, d’on han sortit 
spin offs que són referents, és a dir, estan al top cinc del món.

Facilitar el traspàs de lo que és la universitat a l’empresa privada és important. 
I, després, dotar de fons aquesta etapa postuniversitària, que normalment és a través 
de programes de doctorats o similars, farà que aconseguim aquestes empreses de 
talent que no estan tenint altres països perquè no tenen tal formació de tal nivell com 
hi ha aquí. I, inclús, molts doctors i molts professors d’aquí han marxat a l’estranger 
a acabar-se de formar i retornen a la nostra terra. 

Llavors, això són models i casos d’èxit. I me tornaré a repetir, a nivell top cinc 
mundial, crec que és important recolzar això i incentivar-ho més, inclús a moltes 
altres universitats i a molts altres departaments.

També hem parlat, com dèieu vosaltres dos també, del projecte de Garantia Ju-
venil. És fantàstic, és un acompanyament que funciona molt bé, però després de tots 
aquests projectes hauríem d’intentar buscar la fase –des d’AIJEC ho fem– que és de 
consolidar aquestes empreses, aquestes iniciatives. Perquè moltes d’elles..., inclús al-
gunes, doncs, aquí a Barcelona surten de Barcelona Activa, passen els dos anys, sur-
ten fora i la mortalitat, bé, diguem que és bastant elevada. Aleshores, aquesta part 
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de consolidació és important. No només es tracta de crear emprenedoria i empreses 
noves, sinó fer que perdurin en el temps i, si pot ser, que creixin.

D’altra banda, el senyor Alberto Tarradas ens parlava d’un problema de sobre-
qualificació i d’infraqualificació. Jo em nego a considerar la sobrequalificació com 
un problema. La infraqualificació sí que ho és. I per què em nego? Perquè si tenim 
aquesta sobrequalificació, entre tots –i aquí ens fem responsables nosaltres també– 
hem d’aconseguir generar ocupació de valor, ocupació per poder donar resposta a 
aquesta sobrequalificació.

I amb l’exemple que us deia abans dels programes universitaris, donem ja respos-
ta a això. I aquesta mateixa sobrequalificació també la podem buscar dins d’FP. De 
fet..., i ara ho mesclo, eh?, el que ens deia..., si no ho recordo malament, al setembre 
surt un nou programa d’FP amb més places, i realment donarà resposta jo crec que a 
molts dels problemes que estem patint.

L’únic que veiem nosaltres com a empresaris és que tindrem quatre, cinc anys 
d’un temps d’impasse que no tindrem mesures que aplicar durant aquest temps. És 
a dir, ens haurem d’esperar aquests quatre, cinc anys a tindre els resultats d’aquest 
programa que, idealment, havia d’haver vingut fa quatre anys. Però bé..., és a dir, 
igualment serà un gran avanç.

D’altra banda, responent al senyor Ferro, parlem de treballs precaris i la setmana 
passada... De fet, també agrair-li la intervenció, perquè coincideixo amb moltíssimes 
coses. La setmana passada –i també ho enllaçaré amb el Consell Nacional de Joven-
tut–, també vam estar reunits amb sindicats, i ens comentaven que la competitivitat 
de les empreses catalanes es basava en la precarietat. 

I aquí, us ho dic molt sincerament, és just al revés. És un gran error veure-ho així. 
I us puc explicar el perquè. Si nosaltres som competitius i estem tots en un mercat 
global, inclús el mercat interior és un mercat global, molts altres països són infinita-
ment més competitius en precarietat, però moltíssims altres i tampoc estan tan lluny.

I, precisament, els joves empresaris on tenim la competitivitat és just al revés, és 
fugint d’aquesta precarietat. És a dir, generant aquest valor i generant que els nos-
tres treballadors tinguin el màxim d’estabilitat possible. I hem d’anar a buscar això. 
Soc conscient que a nivell corporatiu i a nivell d’empreses que estan creades de fa 
molt temps s’arrosseguen unes dinàmiques inclús, diria, horribles. Però, precisa-
ment, hem d’intentar revertir això.

I, molts cops, només una empresa de cada cent que tingui contractes precaris o 
tingui gent en una situació de precarietat –i això a vosaltres us passarà també com a 
grups parlamentaris– et tira a terra tota la feina que han fet totes les altres empreses.

Acceleraré perquè m’estic passant de temps. El senyor David Andrés ens pregun-
tava quins programes fèiem. Doncs, nosaltres com a AIJEC tenim també un acord 
amb Escola d’Emprenedors, després amb Femcat també tenim un acord amb Escola 
i Empresa, on enviem socis que són empresaris. I, finalment, dins del nostre premi 
també donem un reconeixement al futur empresari.

És que m’he d’anar saltant coses perquè no arribo... D’acord. I finalment, per 
anar ràpid, contestant a l’Ana Balsera, també hi ha el model, i potser ho dic per ex-
periència, que molts empresaris no venim de família d’emprenedors ni amb fons 
propis. Aleshores, si el mercat laboral funciona, hem tingut l’oportunitat de treba-
llar i poder estalviar. I gràcies a això, doncs, hem pogut muntar les empreses i fi-
nançar-les els primers anys. Molts cops ens juguem els nostres diners, però no són 
diners que ens han vingut de família o ens han vingut de fons, sinó que són diners 
que prèviament hem aconseguit, doncs, d’un treball per cuenta ajena que es diu –no 
em surt el nom. I és un col·lectiu que potser es veu poc, però és molt present, sobre-
tot en models d’empresa tradicional, que tenen tanta importància com aquests mo-
dels d’start up.

Aleshores, tinguem-ho en compte, intentem millorar el mercat laboral, intentem 
també millorar una miqueta aquest estalvi, que, degut al preu del diner i de les po-
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lítiques expansives, doncs, del Banc Europeu, és complex. Però, millorant això, po-
drem també aconseguir aquesta forma natural de creació d’empreses on un jove pot 
tindre una feina digna i que li representi uns estalvis i, gràcies a això, si ho vol, no 
per necessitat, podrà emprendre, doncs, amb aquests diners propis.

Moltíssimes gràcies a tots.

La presidenta

Moltes gràcies als tres. Ara sí, demanaria als grups parlamentaris si hi ha al-
gun altre grup que vol fer un altre comentari, si no, doncs, donaríem per finalitzada 
aquesta comissió. Ens veiem la setmana vinent en el monogràfic de joventut. I, evi-
dentment, doncs, a la següent Comissió de Joventut que convocarem.

Moltíssimes gràcies als tres per haver vingut avui aquí.

La sessió s’aixeca a tres quarts de cinc de la tarda i dos minuts.
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