EUiA ES PRONUNCIA A FAVOR D’UN TEIXIT PRODUCTIU
I INDUSTRIAL CATALÀ I PER UNA OCUPACIÓ DE QUALITAT

Donat que als últims mesos estem assistint amb preocupació creixent al progressiu
desmantellament de sectors complerts d’activitat de gran tradició industrial a Catalunya.
Atesa la gravetat de la situació d’atur al nostre país, que excedeix de 600000 persones, i
que la destrucció de cada lloc de treball a la indústria implica la d’un ràtio de 3 a 6 llocs
de treball indirectes.
Un exemple de tot això el podem trobar al sector de la moto, després de l’anunci de
deslocalització de les dues empreses més importants del sector quant a volum
d’ocupació: Yamaha i Derbi. En ambdós casos es tracta de factories molt més
competitives que aquelles a les que es trasllada la producció, a França i Itàlia
respectivament, i amb uns guanys econòmics importants els últims exercicis. Unes
deslocalitzacions que no només posen en risc 600 llocs de treball directes, sinó també
els de les empreses de components del sector, que en el seu conjunt ocupa a uns 25000
treballadors i treballadores a tot l’Estat espanyol.
Un altre cas flagrant el trobem en activitats com la fleca i la indústria càrnia, que estan
patint processos de transformació que suposen la pèrdua de milers de llocs de treball.
O en la mala gestió d’aventurers empresarials com els propietaris de Nueva Rumasa,
que han posat en perill una empresa solvent i històrica com Cacaolat (que es remunta a
1933) en situació de procés concursal, amb la possible destrucció de 400 llocs de treball
només a Catalunya.
Donat que aquestes situacions s’estan produint davant de la passivitat del Govern de la
Generalitat, encapçalat per Artur Mas, quan no amb la seva complicitat directa, com al
cas de Yamaha, pronunciant – se a favor de l’aprovació d’un expedient, abans fins i tot
d’haver – se presentat.
Atesa la celebració, el 25 de març d’enguany de la cimera “anticrisi”, amb participació de
Govern, grups parlamentaris, agents socials i experts “reconeguts” en economia.
El Consell Nacional d’Esquerra Unida aprova la següent resolució:

1. EUiA es pronuncia a favor d’un teixit productiu i industrial català, i per una
ocupació de qualitat.
2. Esquerra Unida i Alternativa considera imprescindible combatre la pèrdua de
teixit industrial, mitjançant l’adopció de mesures tant pel sector públic com pel
privat, amb especial atenció a sectors emergents, com el de les energies
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renovables, que ens permeten viure en una societat més sostenible.
3. EUiA considera que cal promoure polítiques industrials actives, a partir dels
instruments ja existents (Observatori i Meses Industrials i Sectorials), que facin
possibles mesures anticipatòries i anticrisi.
4. Per a Esquerra Unida i Alternativa resulta essencial que les empreses privades
realitzin les inversions necessàries per tal de garantir la viabilitat de les
companyies i la seva capacitat al terreny d’investigació i desenvolupament,
preservant els llocs de treball.
5. EUiA fa una crida a la implicació de la societat civil i industrial catalana, per tal de
que contribueixin, amb les seves inversions, a fer possible l’existència d’un teixit
productiu i industrial català, essencial per al nostre avenç com a país.
6. Esquerra Unida i Alternativa entén com a imprescindible l’adopció d’iniciatives
polítiques, junt amb els agents socials, per cercar alternatives de viabilitat i
estratègies de futur d’aquests sectors.
7. EUiA insta els Governs de l’Estat i de la Generalitat, per tal de que endeguin
actuacions tendents a la planificació dels sectors industrials, amb inversions en
formació i capacitació professional de ma d’obra qualificada als mateixos.
8. Esquerra Unida i Alternativa recorda al Govern que la principal prioritat han de ser
les polítiques d’ocupació per donar resposta a les persones que busquen feina.
9. Per a EUiA la única forma de fer possibles aquestes actuacions és que les
polítiques pressupostàries se sustentin en una fiscalitat que doni garantia
d’ingressos públics suficients i no en la retallada de la despesa, per defensar el
paper dels SSPP com a motor de reactivació i de cohesió social.
10. Esquerra Unida i Alternativa insta el Govern de la Generalitat a intervenir davant
de les empreses Yamaha, Piaggio i Cacaolat, responsables d’aquesta situació,
per tal de garantir la continuïtat de l’activitat productiva i el manteniment dels llocs
de treball de les plantes que tenen a Catalunya.
11. EUiA dóna suport als treballadors / es de Yamaha, Piaggio i Cacaolat, per a la
defensa i el manteniment dels seus llocs de treball, davant l’anunci de tancament i
procediment concursal d’aquestes plantes, fet públic recentment, malgrat els
guanys obtinguts els últims anys.
12. Esquerra Unida i Alternativa considera fonamental buscar solucions a la situació i
posar la defensa dels interessos de les treballadores i els treballadors per davant
de qualsevol altra consideració. A aquest efecte endegarà iniciatives
parlamentàries i institucionals, així com amb les organitzacions sindicals, amb
l’objectiu de garantir els drets i interessos dels treballadors.
13. EUiA denuncia que les polítiques de deslocalització no són més que
manifestacions d’un model productiu basat a l’abaratiment de costos, la
precarietat i la desregulació al qual cal oposar un nou model que aposti per situar
els treballadors al primer plànol del funcionament del sistema productiu.
14. Així mateix, Esquerra Unida i Alternativa insta el Govern d’Artur Mas a fer front a
aquesta eliminació de sectors sencers d’activitat econòmica, defensant els drets i
interessos dels treballadors i treballadores i el teixit productiu del país, posant fi a
la seva actitud, massa comprensiva amb les necessitats i interessos de les grans
multinacionals i grups econòmics del país, començant a fer – ho a la cimera del
dia 25.
15. EUiA, vol així mateix renovar el seu compromís amb l’impuls de les mesures
plantejades des dels Sindicats de Classe, i particularment amb la ILP contra la
reforma laboral que tot just comença aquests dies.
Barcelona, 21 de març de 2011
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