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5.10 Entrevista a En David Garrofé, Secretari General de la CECOT

2 de març de 2007, CECOT (Terrassa)
Joan Francesc Ainaud i Josep Ainaud

La Cecot (Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa) és una associació
empresarial multisectorial, constituïda l'any 1978 i integrada per 38 gremis i
associacions empresarials; una patronal de patronals, que aglutina els interessos
dels seus gremis i associacions, que actua com a representant davant dels
interlocutors socials i presta directament o indirectament els serveis més avançats
per fomentar la competitivitat.

Té per missió promoure i defensar èticament els interessos de les empreses
catalanes oferint un servei innovador i de qualitat en resposta a les seves
necessitats presents i futures, d'acord amb el desenvolupament social, natural i
econòmic del seu entorn.

En relació amb el Parc Audiovisual de Terrassa, amb el que hi ha signat un conveni,
la seva missió seria promoure l activitat econòmica vinculada al mateix:

 

Coordinació

 

Agregació de valor (p.ex. crear o ajudar a crear noves activitats o entorns)

 

Facilitadors de proveïdors, de contactes entre empreses

 

Promoció d activitats formatives

El sector audiovisual és un sector cobejat on tothom vol assolir posicions de domini.

Terrassa és una ciutat suficientment preparada i amb muscle suficient per a crear
sinèrgies entre el sector audiovisual i d altres sectors.

Un dels trets distintius i punts forts de Terrassa és l existència d una societat civil
potent i amb un gran nivell de col·laboració entre les entitats. Quan és recolzat pel
poder polític/públic, l efecte és especialment positiu.

El projecte del PAC té com a fortalesa el fet que hagi anat quallant amb els anys que
porta en marxa. Tanmateix, arrossega com a feblesa (detectable en les empreses
del sector) la sensació d abandonament de les empreses que havien estat
contactades inicialment, per la falta d informació sobre l evolució real del projecte.

Entén com un factor clau d èxit la consolidació de dos grans operadors que tirin amb
força de la resta d agents.

El PAC pot generar riquesa no només per a empreses clients sinó també per a
aquelles que vulguin fer un salt qualitatiu i créixer i innovar a partir d una reorientació
estratègica o salt qualitatiu cap al sector audiovisual des de p.ex. el sector de les arts
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gràfiques. També, quan estigués en marxa, podria ser un element facilitador o
catalitzador de la creació de noves empreses del sector audiovisual.

Barcelona és, evidentment, el gran pol de competència. Per això, més que pensar en
atraure noves empreses de fora de Terrassa, potser convindria concentrar més
esforços en la creació de noves empreses a partir de les iniciatives d emprenedors
vinculats a l àmbit educatiu local (estudiants i professors de formació professional i
de les universitats), amb el recolzament d empreses i privats. Alguns dels projectes
premiats pel Jurat dels Premis als Nous Professionals semblen tenir perspectives
reals d un brillant futur com a empreses. Precisament la CECOT pretén que la Nit
dels Nous Professionals esdevingui una cita consolidada en les agendes dels
empresaris, alumnes i administració d arreu de Catalunya i ampliï al màxim la seva
zona de participació més enllà fins i tot de les comarques de la província de
Barcelona.


