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ertament acabem de
viure un vertader tsu-
nami econòmic global
on la majoria d’empre-

ses, no solament les del nostre
país, hem hagut d’aprendre a
surfejar en unes onades per a
les quals molts de nosaltres
mai no havíem estat advertits
ni preparats. Avui, el sector
primari, l’industrial i els ser-
veis es preparen per als dar-
rers embats d’aquest tsuna-
mi, onades que ens arriben en
forma d’increments descon-
trolats dels preus de les matè-
ries primeres (cereals, carns,
acers...); pujades irracionals i
generals dels costos (energè-
tics, logístics, mediambien-
tals, salarials...); finançament
i crèdit a les empreses desa-
paregut en el combat; políti-
ques governamentals lentes
en flexibilitat i adaptació al
nou escenari... i tot això ama-
nit amb un nou paradigma de
consum que ha emergit
d’aquest tsunami global, el
del més per menys... Més quali-
tat, més prestacions, més ser-
veis, més disponibilitat, més
durabilitat... més de tot, però
sempre a menys preu.

Davant d’aquest escenari
post-tsunami tot indica que
la lluita fratricida entre els
preus de venda dels productes
i serveis i els seus costos es
continuarà prenent vides i il-

C lusions, tret que tots els actors
implicats evitem prendre deci-
sions que puguin hipotecar
el nostre futur i siguem capa-
ços de treballar plegats, amb
visió i responsabilitat de país,
per albirar les espurnes d’espe-
rança i aprofitar les oportuni-
tats que ja es dibuixen en
l’horitzó més proper.

Els fets, però, conviden a
l’optimisme intel·ligent. En els
darrers mesos l’augment de
l’activitat exportadora s’ha
anat erigint com el vertader
salvavides d’una economia ofe-
gada en el si del tsunami. Tam-
bé és un fet irrefutable que
molts indicadors de moviment
econòmic i de generació
d’oportunitats de negoci s’han
tornat a activar mostrant de
nou una prometedora voluntat
inversora aturada completa-
ment a l’inici del sisme; sens
dubte la roda torna a girar,
lentament, sí, però mostrant
un clar retorn a l’activitat que
va molt més enllà dels països i
de les àrees més emergents;
sense cap mena de dubte la ro-
da s’ha tornat a posar en movi-
ment mostrant una incipient
demanda del consum, uns pri-
mer signes de voluntat inver-
sora en empresaris i emprene-
dors que, tot i les dificultats del
moment, tornen a sentir que
ara és el moment d’aprofitar
l’oportunitat i convertir-la en

valor i realitat. Certament,
s’albira una voluntat de fer co-
ses noves perquè molts tornen
a interioritzar que el tsunami
està passant i la mar encalma-
rà. Dit en paraules menys poè-

tiques i més pragmàtiques:
s’està recuperant l’estat
d’ànim i la confiança en un
demà millor que permet repen-
sar amb molta més claredat
el nostre present.

Per crear de nou, però, ri-
quesa i sortir airosos d’aquesta
situació, airejar tots els dubtes
i aprofitar-ne el moment ens
cal Consciència Col·lectiva de
Creativació Conscient.

Creativació conscient que és
aquella que no depèn de la ins-
piració del moment, sinó aque-
lla que utilitzant tècniques
sistemàtiques de creativació
(CREATIvitat + innoVACIÓ)

les enfoca a un repte d’empre-
sa, de país, global... i és capaç
de generar així les millors
idees per convertir-les en valor
econòmic i retorn per a les nos-
tres organitzacions, per a la
nostra societat. Creativació
conscient, entesa com aquella
que ens permet repensar els
processos productius, reinven-
tant-ne els costos de fabricació
per tal de continuar essent
competitius en un entorn on els
millors productes ja s’han con-
vertit en commodities. Creati-
vació conscient com aquella
que socialitza i sistematitza la
generació d’idees en el si de les
organitzacions per aconseguir
aquells nous productes capaços
de retornar a la rendibilitat i re-
il·lusionar el mercat. Creativa-
ció conscient com aquella que
atrau el millor talent i l’engres-
ca fent-lo sabedor que el futur
de les organitzacions només
depèn de les millors idees que
cada individu és capaç d’apor-
tar en bé del conjunt.

Com a societat, ens cal
doncs ésser ben conscients
que sense la creativació cons-
cient i col·lectiva el nostre de-
mà continuarà generant pors,
angoixes i incerteses. Ens cal
adonar-nos i ser molt cons-
cients que només impulsant la
creativació conscient en el si
de les nostres llars, escoles,
universitats, empreses, insti-
tucions... el nostre país torna-
rà a ser el generador de rique-
sa, l’aglutinador de projectes i
el generador d’il·lusions d’an-
tany. Despertem-nos doncs i
caminem cap a aquest nou pa-
radigma, com a actitud men-
tal d’avantguarda, per tal de
garantir la competitivitat del
nostre poble, el futur dels
nostres fills i la pervivència de
la nostra societat.

Ens cal consciència de
creativació conscient
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Permet repensar
els processos
productius,
reinventant-ne els
costos de fabricació
per tal de continuar
essent competitius
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No podem pas dir que la nova
llei antitabac, que prohibeix fu-
mar als espais públics tancats,
hagi estat rebuda amb aplaudi-
ments per tothom. De fet, han
estat diverses i notòries les
queixes d’alguns empresaris del
sector de la restauració, però les
insubmissions han durat un
tancar i obrir d’ulls, després de
les visites dels inspectors i de
les amenaces de multa.

La normativa sobre el tabac
es va aprovar el 21 de desembre
al Congrés dels Diputats i s’ha
aplicat sense gairebé cap excep-

ció des que va entrar en vigor, el
2 de gener. Malgrat la polsegue-
ra que ha aixecat entre l’opinió
pública, és ben clar que des de
començaments d’any no es pot
fumar en cap espai públic tan-
cat, i és que, com diu el proverbi
llatí, dura lex, sed lex.

Una altra llei que ha entrat
en vigor en els darrers mesos
–concretament, el passat 23
d’agost– és la del codi de con-
sum de Catalunya. Es tracta
d’un nou marc general de refe-
rència que pretén protegir els
drets dels consumidors i usua-
ris i, entre altres novetats, asse-
nyala que les empreses han de
proporcionar la informació dels
productes com a mínim en cata-

là. Ho estableix l’article 128-1,
apartat b: les persones consu-
midores tenen dret a rebre en
català “les informacions neces-
sàries per al consum, l’ús i el
maneig adequats dels béns i ser-
veis, [...] i, especialment, les da-
des obligatòries relacionades di-
rectament amb la salvaguarda
de la salut i la seguretat”.

Segons la disposició transitò-
ria segona de la llei, aquesta

obligació és exigible a partir
del 23 de gener a les empreses
que tinguin més de 200 treba-
lladors, mentre que la resta
tenen sis mesos més de marge
per adaptar-s’hi. Fa tres setma-
nes, doncs, la majoria de pro-
ductes que es poden adquirir
en qualsevol comerç han de
dur la informació bàsica (in-
gredients, data de caducitat,
etc.) en català.

Una excursió al supermercat
de la cantonada, però, palesa el
flagrant incompliment de la llei.
Evidentment, canviar tot l’eti-
quetatge suposa una despesa
elevada, i més en l’època de crisi
que estem vivint. Ara bé, també
són molts els restauradors que,

arran de la normativa del tabac,
diuen que hauran de tancar
el negoci i inscriure’s a l’atur,
i no per això els inspectors
han fet els ulls grossos.

És evident, doncs, que una
llauna de Coca-Cola sense el
mínim vestigi de català no vul-
nera tant la llei com un havà
fumejant i, així, queda clar que
hi ha normatives que s’aproven
per seguir al peu de la lletra i
d’altres que es promulguen
per col·locar-les a l’aparador.
Si les coses continuen per
aquest camí, potser caldrà rein-
ventar el proverbi: dura lex, pe-
rò només en alguns casos.

Col·lectiu Desmuntem
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‘Dura lex’
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Hi ha normatives
que es promulguen
per col·locar-les
a l’aparador


