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INTRODUCCIÓ.-

La localitat d'Alaquàs es troba situada a uns 8 kms. a l'oest-sudoest de 
València, i degut a eixa proximitat, al llarg dels últims anys, el poble ha vist 
crèixer la seua població en gran mesura, passant dels 8.116 habitants que tenia 
de fet al 1960 (primer any en que va superar la xifra dels 8.000), als 13.921 
habs. del 1969, 20.377 habs. del 1971, 23.728 habs. del 1981, i arribant als 
24.163 habs. registrats a l'últim cens de població que es va realitzar al 1991. 
Aquesta triplicació poblacional és deguda a diversos factors que en el present 
treball no es pretenen estudiar, però és ben cert que aquesta arribada de població 
ha permés el pas del poble (o "Vila") a l'status de "ciutat", si entenem com a 
ciutat tota aquella entitat poblacional que supere els 10.000 habitants, o que si 
no els supera, té la major part de la seua població dedicada a treballs diferents 
als propis del sector agrícola. 

Feta aquesta matisació, encara cal afegir que el poble d'Alaquàs és un dels 
quals conformen el conjunt de "ciutats dormitori" de la ciutat de València, for-
mat per nuclis urbans com Xirivella, Aldaia, Manises, Mislata, etc..., nuclis molt 
propers a la ciutat, que es caracteritzen per replegar gran part de la població de 
l'àrea metropolitana, i que treballa en els polígons industrials de la ciutat de 
València o en els que es troben en altres llocs propers a València, o que treballa 
en oficines, comerços, etc... 

Després de tot açò, el que cal dir és que a Alaquàs es troba un d'eixos polí-
gons industrials esmentats anteriorment, polígon que es situa a l'oest i al sudoest 
del poble comunicat amb la ciutat de Torrent, nucli més important que el propi 
nucli d'Alaquàs, encara que d'una forma no massa correcta, i que ara fa poc 
temps s'ha unit a València per mitjà d'una autovia. Amb aquesta es pot accedir a 
la ciutat de València i a altres carreteres importants que comuniquen València 
amb la resta de ciutats del país. Des del polígon industrial d'Alaquàs també es 
pot accedir a València per Xirivella, i es pot conectar amb l'autovia N-III, que 
uneix Madrid amb València. 
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En general, i com ja he apuntat en la comunicació amb Torrent, el polígon 
industrial d'Alaquàs, i el poble en si mateix, podem dir que, d'una forma rela-
tiva, es troben mal conectats amb la resta de nuclis de l'Horta, degut sobre tot 
als accesos i a la qualitat de les infraestructures ja existents, que no en són mol-
tes, però que podrien millorar-se per tal de permetre un desenvolupament més 
àgil del poble i de la seua economia. 

Quan em vaig plantejar el fer un treball sobre la indústria a Alaquàs, vaig 
observar que el sector del moble és un dels més importants dels que es desenvo-
lupen al seu polígon industrial, si no és el que més ho és, encara que en relació 
amb el pes del mateix sector en altres localitats com Alfafar, Benetússer, etc..., 
la seua importància quede molt reduida. 

A partir d'ara el que vaig a fer al llarg del treball és intentar explicar com 
funciona el sector de la indústria del moble, fer un anàlisi de la situació actual 
del sector en la localitat d'Alaquàs, per acabar amb els comentaris d'alguns 
empresaris de la localitat que faran vore les possibles perspectives de futur que 
creuen que té el sector. 

PRECEDENTS.-
Com he comentat abans, el fet de decidir fer aquest treball va ser per la 

impressió que jo tenia que la indústria del moble era important dins de la dinà-
mica industrial del poble d'Alaquàs. I així ho és. 

Però amb algunes xerrades que he tingut amb persones molt relacionades 
amb aquest sector, puc establir uns precedents a la situació actual, tant general 
com local, que més avant comente. Aquests precedents són els següents: 

Fa uns 25 ó 30 anys, la indústria del moble a Alaquàs era una de les més 
importants de tota València, amb una gran quantitat d'empreses importants 
(segons algun empresari dels que he conversat, algunes empreses tenien prop 
dels 500 treballadors), i amb un volum de negocis que feia d'Alaquàs un nucli 
importantíssim a nivell provincial i nacional. 

Però aquestes empreses tenien altres precedents. A Alaquàs hi havia des de 
fa molt de temps, un artesanat realment important en feines molt relacionades 
amb el moble, i amb el boom industrial que es va produir anys després de la 
post-guerra, aquests artesans van començar a ficar tallers de fusteria que 
començaren a tindre relevància, a la vegada que amb la gran vinguda de pobla-
ció que es va produir als anys 60, alguns immigrants s'arriscaren a ficar tallers i 
feren desenvolupar-se eixa indústria que poc després va adquirir tanta importàn-
cia. 
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Els tallers foren creixent i alguns acabaren per formar les empreses que 
feien del sector del moble al poble un dels més importants del país. 

Però la crisi del petroli que en Europa es desenvolupà després del 1973, ací 
en Espanya, en València i en Alaquàs, arribà un poquet més tard, degut al dife
rent procés industrialitzador que el país havia tingut respecte a la resta de païs-
sos europeus. A més, aquesta crisi es va veure agreujada pel final del fran-
quisme, pel període de la transició democràtica i per una segona crisi que es 
donà a partir del 1978-79 i que en el cas espanyol va unir-se a la primera, de la 
qual encara no s'havíem recuperat. 

Així doncs, segons paraules d'aquests empresaris relacionats amb la indús-
tria del moble amb els que he parlat, es va produir un garbell realment important 
en tota la indústria del moble, així com en altres indústries que ara no ens inte-
ressen tant. El sector va entrar en un declivi realment important, que acabà amb 
moltes empreses del moble i que feu desplaçar-se a unes altres a llocs on les 
condicions de producció foren més benignes. 

Per açò, després del 1986, quan dóna la impressió que s'ha eixit definitiva-
ment de la crisi, Alaquàs es troba amb que el seu sector més important ha deixat 
de ser-ho, passant a significar poc més de l 'l% del total nacional, quan abans 
representava prop del 15% . 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS.-

Ara faré una xicoteta relació de les característiques o dels trets més destaca-
bles de la indústria del moble a la comarca de l'Horta Sud, on no entra Alaquàs 
però amb la qual la localitat es troba molt relacionada. Aquestes característiques 
poden equiparar-se a quasi tota la PYME (Xicoteta i Mitjana Empresa) indus-
trial valenciana raó per la qual m'he decidit a incloure-les en l'estudi sobre la 
localitat d'Alaquàs: 

El procés de fabricació és diferent depenent de l'estil del moble. No obstant 
això, en general, les diferents indústries del moble presenten en comú diverses 
fases productives. La subcontratació tendeix a incrementar-se entre les empreses 
mobiliàries, especialment en aquelles operacions que requereixen una major 
especialització o tecnologia. 

Pel que respecta a l'abastiment de matèries primeres, és destacable la 
carència de producció autòctona de fusta com de pell. Malgrat açò, els recents 
avanços tecnològics han possibilitat l'aparició de substituts de les mateixes (tau-
lers conglomerats, materials sintètics, e tc . ) que són utilitzats en la'fabricació de 
mobles, sobretot funcionals. 
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Per l'elaboració de mobles de major qualitat és necessari anar a l'adquisició 
de les matèries primeres que es requereixen, bé d'altres regions espanyoles o per 
mitjà d'importacions. Els principals abastidors nacionals es troben al nord 
d'Espanya: País Basc, Galícia i Cantabria. Els principals proveïdors estrangers 
es troben a França, Alemanya, Costa d'Ivori i Zaire. 

El destí final de la producció és bàsicament el consum familiar, que absor-
beix quasi tres quartes parts de l'output total, estant constituit fonamentalment 
pel mercat regional o nacional. Hi ha que destacar que, als últims anys, la part 
del pressupost familiar que ve destinant-se al mobiliari està disminuint, com a 
consequència de la menor capacitat adquisitiva del consumidor, que el fa desti-
nar majors gastos a l'adquisició de bens de consum no durable. 

El major número d'empreses dedicades a la fabricació del moble i activitats 
anexes es troba localitzada a la comarca de l'Horta Sud, en la qual es situen el 
25% del total d'establiments industrials, dels que el 70% es dedica a la fabrica-
ció de mobles de fusta per la llar, i el 25% a activitats relacionades amb la 
mateixa. Albal, Benetússer i Alfafar són les principals poblacions que absorbei-
xen més de la meitat d'establiments dedicats a la fabricació del moble. 

La comarca que li segueix és València, que representa el 24'8% i també 
presenta una especialització en les activitats del moble de fusta per la llar i acti-
vitats anexes. En conjunt, en València i les comarques de l'Horta Sud i l'Horta 
Oest (a la que pertany Alaquàs), es situa un terç dels establiments fabrils provin-
cials. 

En resum i en general, pot dir-se que, ens trobem amb un sector al que pre-
dominen les xicotetes empreses, que utilitza tecnologies intensives en factor tre-
ball, amb una gran component artesanal, amb insuficient formació de la mà 
d'obra, baixa productivitat, sensible als canvis cíclics i amb una clara localitza-
ció en les comarques de València i limítrofs. 

El desenvolupament de la indústria del moble a la Comunitat Valenciana 
s'ha fundat en determinats factors que estimularen la transformació dels tallers 
artesanals, dirigits principalment a satisfer la demanda local, en fàbriques adap-
tades a mercats més amplis. Aquest asentament de la indústria al voltant de certs 
nuclis artesanals i gremials preexistents, explica que el seu creixement tinguera 
com a orígens la progressiva independència de treballadors ebenistes o fusters, i 
la seua conversió en empresaris, beneficiant-se de l'experiència i el coneixement 
acumulats sobre les tècniques productives per al treball de la fusta. 

Una consequència d'aquest procés de desenvolupament és l'elevat grau de 
concentració espacial de la indústria al voltant de València, en la comarca de 
l'Horta, sense oblidar els importants nuclis industrials situats a les comarques de 
la Marina Alta, la Marina Baixa, la Plana de Castelló i el Baix Segura. Aquest 
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procés deixà la seua impremta en una elevada especialització, heretada dels orí-
gens artesanals, que conduí a la creació d'un important teixit subcontratista rela-
cionat amb la segona transformació de la fusta. 

El seu procés de germinació va fer que el sector estiguera lligat, des dels 
seus orígens, a dues importants dependències: del mercat de consum, amb una 
expansió basada en el creixement continu del mercat nacional fortament prote-
git, i des de la dècada dels 60, del mercat extern amb una competitivitat basada 
en mà d'obra semiqualificada procedents dels excedents agrícoles; i dels mercats 
de matèries primeres, lògica en indústries de bens de consum radicades en àrees 
amb escassos recursos naturals. 

Aquestes característiques fan que la crisi econòmica dels 70 supose un dur 
fre a la dinàmica expansiva del sector i ho suma en un continu procés de reces-
sió. Les seues tradicionals deficiències estructurals s'aguditzen quan rebren 
sobre ells els efectes de la crisi deteriorant fortament la seua competitivitat: 

• dràstica caiguda de la demanda interna i externa, 

• encariment del cost dels factors (matèries primeres, energia i treball), 

• declivi del sector de la construcció i de l'activitat immobiliària, 

• ralentització dels equipaments turístics, etc... 

Aquesta sèrie de factors suposa la desaparició de les empreses menys com-
petitives i una reestructuració autònoma i defensiva davant la crisi (enfront la 
falta de recolçament i d'una política industrial específica de l'Administració 
Pública), que impliquen un dur ajustament en termes de pèrdues d'empleament, 
caiguda de la població ocupada al sector, disminució del nivell d'activitat, sub-
mersió d'empreses, etc... Particularment preocupant és la "proliferació de la eco-
nomia submergida, manifestada generalment baix la forma de xicotets tallers 
clandestins amb reduït nivell tecnològic i, en molts cassos, fruit de la descentra-
lització productiva de grans empreses que han tancat amb anterioritat, o que 
continuen funcionant obligant a determinades seccions (o a la totalitat de la 
plantilla), a convertir-se en treballadors autònoms, realitzant el treball per sub-
contrats per a la mateixa empresa" (CC.OO., 1986). 

Les empreses que subsistiren a la crisi han realitzat un important esforç per 
tal d'adaptar noves estratègies, centrant-se en la recerca de nous mercats i en la 
renovació del seu equipament productiu per adaptar l'escala de producció a les 
exigències d'una demanda més selectiva i que incorpora com a criteris de com-
pra, a més del preu, la qualitat, el disseny i la innovació. L'estratègia d'expansió 
comercial ha quallat, des del 1982, en un fort creixement en les exportacions, 
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amb una taxa que ha superat la mitja del comerç exterior valencià, basant-se 
principalment dit creixement en el mercat nordamericà, encara que la U.E. (Unió 
Europea) absorbeix més del 50% de les exportacions totals; no obstant, aquestes 
dades no deuen fer-nos oblidar la reduïda base d'empreses exportadores, con-
centrada a la província de València, i la baixa participació de la producció 
exportada sobre les vendes totals. En tot cas, la indústria del moble és un dels 
pocs sectors manufacturers de bens de consum, on l'entrada d'Espanya en la 
CEE (Comunitat Econòmica Europea) ha decantat un comportament positiu en 
quant a la dinamització de les exportacions. 

El nivell creixent d'activitat al sector ha estat estimulat amb la reactivació 
del mercat intern des del 1985, gràcies al creixement accelerat de la demanda de 
consum privat, la reanimació de la construcció i de l'activitat immobiliària, ini-
ciada al segon semestre del 1985, i la reiniciació del procés d'innovació (nous 
productes, nous processos) i inversió després d'una dècada d'estancament inver-
sor (1976-1985). 

Malgrat això, després d'aquest deceni de crisi, la indústria del moble ha 
necessitat encara tres anys de recuperació i creixement econòmic per tal de recu-
perar el seu pols. 

A pesar dels signes positius, els problemes estructurals del sector encara 
són presents. Es tracta d'un teixit industrial format per unitats productives reduï-
des, amb escassa capacitat de producció, baix nivell de desenvolupament tècnic, 
i unes estructures financeres i comercials molt dèbils, en comparació amb les 
empreses de tipus mitjà de la CEE. 

A grans trets, cal dir que la indústria del moble i de la fusta, a Espanya, té 
una dimensió molt reduïda. Al voltant del 95% dels establiments industrials 
d'aquest sector tenen menys de 20 treballadors, i el tamany mitjà té tendència a 
la reducció, degut a la millora tecnològica, a la reducció de mà d'obra per la 
crisi i a altres causes que ara no podem establir sense estudiar-les de forma més 
profunda. 

La gran atomització empresarial d'aquest sector es reprodueix a la Comuni-
tat Valenciana i, per tant, als pobles de l'Horta on el sector és el predominant. 

Encara així, cal destacar que no és a la Comunitat Valenciana on les empre-
ses de la indústria del moble es troben més avançades, ja que a Navarra, Cata-
lunya i País Basc, la tecnologia és més destacable i el volum comercial de les 
seues empreses és major. 

Altre tret destacable és el que es troba relacionat amb el número de plantes 
que una empresa té per realitzar la seua producció, que en el cas de les empreses 
de l'Horta és molt reduit, ja que cada empresa només té una planta de producció, 
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emmagatzematge i, inclús, comercialització, degut, sobretot, al xicotet tamany 
de les empreses que ja he comentat amb anterioritat. Encara així, sempre hi han 
algunes que sí que conten amb vàries plantes o amb altres oficines per la comer-
cialització, derivat del seu tamany que els fa necessitar d'aquestes sub-plantes. 

Respecte al volum de negocis de les empreses industrials del moble, cal dir 
que pot reafermar-se la teoria de la preponderància de la xicoteta empresa. 
Aquesta preponderància de PYMES a la indústria del moble és confirmada de 
forma empírica per una enquesta realitzada per al IMPIVA (Institut de la Mit-
jana i Xicoteta Empresa Valenciana). En aquesta pot comprovar-se que un 
31'6% de les empreses enquestades no superen els 150 milions de volum de 
negocis. 

La gran dispersió de l'empleament entre els abundants establiments exis-
tents, condueix a uns nivells de concentració molt baixos, tant a nivell local, 
com autonòmic i nacional. 

El procés de concentració del sector i, per tant, la producció en masa, han 
estat frenats per dos importants factors: 

- en primer lloc, l'obtenció de les economies d'escala ha estat més difícil en 
aquesta indústria que en altres sectors manufacturers de bens de consum dura-
bles (amb una major dimensió en termes mitjans i un més alt grau de concentra-
ció), per la utilització de la fusta com a principal matèria primera. La heteroge-
neïtat d'aquest input dificulta l'aplicació de maquinària especialitzada en les pri-
meres fases del procés productiu, i sense aquest equipament no és factible utilit-
zar tècniques de producció en sèrie. 

- el segon límit a la concentració i a la massificació prové de les caracterís-
tiques del moble com a ben de consum durable. Mentre que en altres productes 
d'aquesta natura, l'oferta presenta una certa uniformitat davant les condicions 
més o menys objectives en les preferències del consumidor, la demanda del 
moble és molt subjectiva i condicionada per factors molt diversos. Per tot açò, 
l'oferta és molt peculiar per la gran varietat de la gamma de productes, que obs
taculitza fortament la producció en sèrie. 

En tot cas, la superació d'aquestes dues fronteres només serà possible a tra-
vés de la innovació. La primera, amb la innovació de productes, utilitzant altre 
gènere de matèries primeres com els sintètics o els conglomerats. La segona, 
amb la innovació de processos, modernitzant l'equip productiu amb les noves 
tecnologies microelectròniques, que permeten elaborar una gran gamma de pro-
ductes en condicions de productivitat equivalents a les de la producció en sèrie. 

La reduida dimensió de la indústria valenciana té, també, com a causa 
determinant el seu procés de gènesi, amb estructures empresarials senzilles basa-
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des principalment en el treball familiar i amb una dotació de tècniques de gestió, 
producció i comercialització molt rudimentària. Aquest fet deriva normalment 
en una personalització empresarial molt forta en la figura del propietari-gerent, 
amb una deficient preparació empresarial agreujada per la seua resistència a la 
delegació de funcions en personal qualificat. 

Respecte a l'estructura de costos cal destacar que els costos de les matèries 
primeres i els laborals suposen més del 70% dels costos totals de la producció 
d'una empresa. 

D'acord amb la classificació de l'epígraf de Llicències Fiscals, el sector del 
moble es troba enquadrat als grups 313 i 468, que contemplen l'agrupació de les 
indústries atenent al tipus de material utilitzat en la fabricació (fusta, metall, 
etc...) i l'ús o destí dels bens produits (escolar, domèstic, etc...). 

Però en l'estudi que jo estic realitzant utilitze empreses que aparèixen en 
altres epígrafs perque aquestes també es troben molt relacionades amb la fusta o 
amb altres materials que participen en la fabricació dels diferents tipus de 
mobles. Aquests grups d'epígrafs són els següents: 

314

316

322

462

463

464

465

467

—> Fusteria Metàl·lica. 

—> Mobiliari Metàl·lic. 

—> Maquinària per treballar la fusta. 

—> Xapes i Taulers. 

—> Peces de Fusteria. 

—> Envasaments de Fusta. 

—> Objectes Diversos de Fusta. 

—> Articles de Jonc, Canya i Cistelleria. 

CONCLUSSIONS.-

Arribat el moment de finalitzar la meua exposició, vull fer notar que de 
vegades podrà parèixer que s'en ix de l'objectiu del treball que és mostrar la 
situació actual i les perspectives de futur de la indústria del moble en Alaquàs, i 
és només perque pense que tenia que ficar aspectes molt generals respecte a la 
indústria del moble a nivell comarcal, provincial i nacional, per tal d'entendre la 
situació a nivell local. 
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Fent una espècie de repetició del que ja he nomenat respecte a la situació 
actual, he de dir que la situació tan fortament crítica de la indústria del moble en 
Alaquàs i, per extensió, en la resta de pobles on aquesta indústria és important, 
però sense ser tan crítica, és deguda a la crisi que va afectar al nostre país des del 
1974 fins el 1985, aproximadament. 

Però aquesta crisi no és l'únic factor de garbellament, sinò que, segons 
paraules d'alguns dels empresaris de la indústria del moble amb qui he parlat, 
l'Administració Local del nostre poble, és a dir, l'Ajuntament d'Alaquàs, té una 
gran part de culpa en la crisi tan forta que sofreix la indústria del moble a nivell 
local. 

Encara que l'afirmació que l'Administració Local tinga gran part de culpa 
en el fet de la mala situació de la indústria del moble parega un poc excessiva, 
crec que les xarrades amb les persones relacionades amb aquesta indústria són 
les que m'han fet arribar a aquesta conclusió, sobretot perque les raons que ells 
em donaven eren relacionades amb la càrrega impositiva amb la que devien 
enfrontar-se si continuaven mantenint la seua indústria dins del terme municipal 
d'Alaquàs. L'Ajuntament d'Alaquàs és, possiblement, el que més impostos fa 
pagar als comerços i indústries que es situen en la localitat, cosa que es pot com-
provar al comparar les càrregues impositives d'altres ajuntaments i les del d'ací. 
Açò és un factor que fa que siguen poques les empreses que vullguen situar-se 
en el nostre municipi per tal de començar a produir, preferint anar a altres, 
encara que estiguen un poc més lluny del possible centre de distribució, ja que 
reduiràn els seus costos de producció per mitjà de la reducció de la càrrega 
impositiva, que compensa el tindre que pagar un poc més de transport dels seus 
productes. 

Respecte a qui és qui fica la "moda" de tindre uns mobles o uns altres, 
m'han explicat que abans, eren els empresaris que fabricaven els mobles els qui 
imposaven allò que produíen, perque no contaven amb ningú per tal de produir i 
ficar en el mercat els seus mobles, la seua producció. Per açò, i en el cas d'Ala-
quàs, els nostres empresaris optaren majoritàriament per la producció de moble 
clàssic, que era el que fa uns anys estava de "moda", i que pensaven que anava a 
comprar-se al llarg de molt de temps. 

Però ara, qui "mana" sobre la producció de mobles són els qui tenen 
comerços de mobles, que comuniquen als representants de les indústries allò que 
més compra la gent, passant aquests a comunicar a les empreses les darreres 
tendències en la demanda de mobiliari, pel que les empreses comencen a produir 
allò que es pensa que més es vendrà. Per tot açò, i degut per la gran varietat que 
hi ha en la oferta i en la demanda, les tendències de compra de mobiliari no 
estàn clares, pel que les de producció de mobles tampoc arriben a l'òptim espe-
rat. 
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El cas de la crisi d'Alaquàs es deu també, en part, a tots els factors esmen-
tats: a la mala decissió per part de l'empresariat sobre la producció d'un tipus de 
moble que en una època fou important, però que ara s'ha observat que no és el 
més buscat, possiblement perque ara el que predomina un poc sobre la resta de 
tipus és el mobiliari funcional, al que poques empreses del poble s'han dedicat. 

També he arribat a concluir que la crisi també pot estar deguda, en part, a 
l'escasa preparació dels empresaris, que fa que no busque fer el millor per fer 
crèixer la seua empresa, sinò enriquir-se de forma ràpida. 

Finalment, el futur de la indústria del moble està molt negre, en el cas 
d'Alaquàs, perque sembla que per a l'Administració de la Comunitat Autònoma, 
no tan sols Local, la xicoteta empresa no importa molt i, a més, el sector del 
moble importa menys, dedicant-li poques ajudes pel seu reflotament. L'eixida 
podria estar en la concessió d'ajudes a la producció, tant a nivell local com pro-
vincial o autonòmic, i si no són a la producció, almenys que siguen ajudes per 
mitjà de la reducció de la càrrega impositiva i del preu del sòl al polígon indus-
trial 

Altra forma d'eixir de la crisi seria la cooperació entre els diferents empre-
saris, sobretot perque no estàn relacionats a l'hora de produir, veient-se que mol-
tes xicotetes empreses inverteixen en maquinària que no utilitzen al 100% i que, 
si compraren entre vàries empreses i ficaren una empresa per produir eixa part 
de la producció, seria més rendable per a tots. 

Ara, reproduiré les paraules d'en Francesc de Paula Pons, Director General 
de l'I.M.P.I.V.A., al respecte de la seua visió sobre la indústria d'Alaquàs, en un 
article publicat en "La Fulla de l'Olivar" anomenat "INVESTIGACI_ i 
DESENVOLUPAMENT a ALAQUÀS": 

"El teixit industrial d'Alaquàs és molt semblant, en quant al tamany i 
característiques, de moltes comarques del País Valencià, conformant per petites 
i mitjanes empreses que, majoritàriament, són del ram de la fusta-moble, auxi-
liars del moble {metàl·liques) i químiques, així com indústries auxiliars de molts 
altres subsectors. 

El que és clar avui en dia és que per a lograr que les empreses del nostre 
poble siguen competitives, és a dir tinguen futur, cal que dediquen una part de 
les inversions a investigar i desenvolupar nous productes que tinguen l'accepta-
ció dels clients, o trobar nous processos productius que milloren la qualitat dels 
productes. 
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les inversions a investigar i desenvolupar nous productes que tinguen l'accepta-
ció dels clients, o trobar nous processos productius que milloren la qualitat dels 
productes. 

Però el que és més important, sobretot per la dimensió de les empreses, és 
aconseguir que els empresaris tinguen graus importants de cooperació, per tal 
de sumar esforços i tindre el llindar mínim per a exportar, investigar, controlar 
la qualitat, formar-se, etc... És molt difícil que les "micro-empreses" del tamany 
de les d'Alaquàs, per si soles, puguen accedir als mercats asiàtics o tenir una 
infraestructura que valide la qualitat dels productes. Per a cooperar és precís 
l'asociacionisme sectorial i local per tal de donar resposta a aquests problemes. 

Tanmateix, la formació ha d'estar present en totes les temàtiques que hem 
esmentat. PEr una banda, la formació dels joves que actualment estudien als 
instituts de batxillerat o formació professional i les universitats, per tal que el 
seu accés des del món acadèmic al empresarial i laboral siga fàcil; això serà 
possible en la mesura en que professors i empresaris estiguen en contacte. Per 
altra banda, la formació professional dels que actualment treballen, per tal 
d'actualitzar els coneixements tècnics i adaptar-se als nous processos produc-
tius. I, com que hi ha gent aturada, s'ha de procurar una formació professional 
ocupacional que permeta la reincorporació al món del treball en millors condi-
cions. 

La més important de totes, però, és la FORMACI_ EMPRESARIAL, és a 
dir que per a ser empresaris també cal preparar-se i actualitzar coneixements 
de gestió. Recentment es presentà a València un estudi realitzat pel Centre per 
al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP), amb seu a Ber-
lín, on es mostrava que la principal dificultat d'accés dels treballadors a la for-
mació professional era la manca de qualificació dels empresaris. 

A Alaquàs no partim de zero. Tenim una Agrupació Local d'Empresaris 
preocupada per l'exportació, per l'accés dels empresaris del poble als progra-
mes de recolçament a les PYMES i per la formació. Els instituts de formació 
estan realitzant programes que relacionen l'ensenyament amb el món del tre-
ball, i això, encara que no és prou, és el camí correcte per a la millora per a 
tots." 

Ara, una vegada acabat el present treball, tinc que agrair l'ajuda que he 
rebut per part d'alguns empresaris de la indústria del moble, per part de l'Ajun-
tament d'Alaquàs per obtindre les dades de l'I.A.E., i per part d'AIDIMA (Asso-
ciació d'Investigació i Desenvolupament en la Indústria del Moble i Afins). 
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