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Bona nit a tots i totes,

Vull començar la meva intervenció, articulada entorn a tres idees, amb una cita
de l’Antonio Gramsci.

“Sense organització, no hi ha idees”.

Ho faig per molts i molt diversos motius.

Un primer motiu és que en Gramsci és un dels referents del pensament
comunista i socialista. Pot ser, els models plantejats aleshores han quedat
descartats per la via pràctica o fins i tot per la via teòrica, però NO els dilemes i
reptes als quals aquests sistemes volien donar resposta.

L’equilibri de forces i la defensa dels interessos dels més febles davant el més
poderosos, la lluita contra la desigualtat o el repartiment dels beneficis són
qüestions de radical actualitat i vigència. És veritat que la fotografia és molt
diferent a la dels segles XVIII i XIX, però estic segur que no sentiu com igual el
tracte que potser rep qualsevol multinacional al que rep qualsevol dels vostres
negocis que ara empreneu o qualsevol PIME. Aquests és en els nostres dies un
exemple del desequilibri de poder.

El segon motiu és la importància de parlar d’organitzacions. Els físics sabem
molt bé, entre d’altres, dues coses. Tant important és la idea, com el
desenvolupament de la mateixa, el que per mi vol dir que sense organització, no
hi ha idees. Però també sabem que l’evolució del sistema depèn de la seva
composició, les seves condicions inicials i de les normes que regeixen la
interacció de les seves parts entre elles i amb l’exterior.
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Amb això vull dir que no podem quedar-nos amb organitzar-nos i prou, sinó què
el com és fonamental. Aconseguirem els nostres objectius si la geometria de
l’organització, els seus valors i els seus procediments estan alineats amb els
mateixos. Cal que siguem coherents.

Per això, tot i que pugui semblar fora de lloc, he parlat de reptes socials com la
desigualtat perquè vull demanar-vos que no us conformeu amb qualsevol
manera de fer negoci. En el moment de crear, a l’hora de gestionar-les les
vostres empreses no penseu només en el benefici econòmic. Creeu empreses
justes, solidàries, dignes, que respectin la igualtat i la sostenibilitat, que
respectin els treballadors, empreses ètiques que treballin pel bé comú.

Disculpeu-me
pel
to
moralista,
però:
1. Estem a la setmana de l’Economia Social i Solidària, i per tant, ho havia de
dir,
i
2. El que volia dir amb la metàfora física és que segons siguin les vostres
empreses, també serà la nostra societat.

Abans de passar a la segona idea, vull donar les gràcies a les empreses que ja
heu començat a interioritzar aquest missatge tot fent vostre el compromís de
ser empreses socialment responsables.

La segona idea, també física, és la següent: és veritat que el món es discontinu,
existeix per exemple el buit en l’interior d’un àtom, però també és cert que, que
existeixi la individualitat no implica que no existeixin dependències i
interaccions entre les parts. No estem sols, no vivim sols i per tant, no podem
actuar com si ho estiguéssim. El que fem i decidim afecta la resta, i el que la
resta fa, ens afecta a nosaltres. Per allò bo i per allò dolent, som
interdependents. Per això, torno a insistir en la necessitat de la responsabilitat
social en general, i també en l’àmbit empresarial. Penseu en com voleu que sigui
la vostra ciutat, el vostre món, el futur dels vostres fills i filles, i empreneu
empreses que no només guanyin diners, sinó que també contribueixin a
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aconseguir la societat que voleu, empreses exemplars motors d’un canvi
econòmic i social.

Vull compartir una última idea. No només no esteu sols, sinó que esteu a
Mataró. Si accepteu el compromís que us he plantejat, deixeu-me compartir
amb vosaltres les necessitats que hem definit entre tots com les més urgents:

La creació d’ocupació de qualitat
La cohesió social i territorial
La promoció i reconeixement de la pròpia ciutat.

És a dir,
-

els vostres veïns us demanen que ens ajudeu a crear més llocs de treball
per a que més persones puguin viure amb normalitat el seu projecte
vital.

-

els vostres veïns us demanen que ens ajudeu a que la qualitat de vida o
les oportunitats de cada ciutadà no depenguin de la seva renta o del seu
lloc de residència.

-

però sobre tot, i molt especialment, Mataró us demana que ens ajudeu a
eixamplar l’orgull de ser de Mataró, ajudeu-nos a promocionar Mataró i
contagieu la ciutat del vostre esperit inconformista, treballador i
emprenedor. Com a emprenedors creatius teniu molt a ensenyar.

Tot us agraírem i tots, vosaltres també, en sortireu guanyant.

Acabo la meva intervenció amb un oferiment. Ens posem a la vostra disposició
No vull marxar només havent demanat. Si us plau, penseu en Mataró, el seu
Ajuntament i en TecnoCampus com a aliats en la consecució dels vostres

3

David Bote Paz
Nit dels emprenedors /Premis Creatic
17/11/2016

somnis, companys per fer realitat la ciutat que tots somniem. ALIATS de la
vostra creativitat, de les vostres ganes de menjar-vos el món tot emprenent el
vostre propi camí.

Felicitats als premiats. Enhorabona i gràcies als que ja hi poseu el vostre granet
de sorra per resoldre els reptes de Mataró. Gràcies a vosaltres, els esforços i
sacrificis que ha fet la ciutat per fer una realitat el projecte TCM paguen la pena.

Sort i endavant a tothom. Bona nit.
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