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El Conseller de Treball i Industria, Josep Maria Rañé, s'ha reunit avui,
a Igualada, amb els representants del Grup de treball per a l’impuls i seguiment de mesures
de reactivació econòmica de l’Anoia, i ha anunciat tot un seguit de
mesures per a la millora de l'estructura econòmica i social d'aquesta
comarca.

El Conseller ha indicat que les actuacions que s'estan fent des del Govern
tenen a veure amb 3 blocs significatius. El primer és el
d'infrastructures relacionades amb la indústria, on la idea bàsica és
que "durant el període 2005-2006, a través de l'INCASOL, es puguin posar
en funcionament i en el mercat, 100 hectàrees de sòl industrial a
l'Anoia per a la canalització de nous projectes d'inversió".

El segon bloc d'actuacions està relacionat amb el desenvolupament
empresarial on hi ha converses en marxa entre el Departament de Treball
i Indústria, a través del CIDEM, i la patronal FAGEPI i la Unió
empresarial de l'Anoia per donar suport estratègic a la implantació
d'empreses, assessorar-les a reorganitzar-se, donar suport a projectes
empresarials actualment existents i reforçar, mitjançant la figura de
l'assessor tecnològic, l'assessorament a les empreses.

I el tercer bloc engloba mesures per a l'ocupació. Rañé ha explicat
que "es reforçaran les polítiques actives d'ocupació amb especial
incidència en les mesures relacionades amb la formació,
l'acompanyament i la inserció dels treballadors que poden resultar
afectats pels processos de transformació industrial". Segons el Conseller es potenciarà el
projecte Equal Hinterland, que té com a objectiu final l'eliminació
dels handicaps per a la inserció laboral dels grups socials menys
afavorits, amb especial atenció a les dones. I també s'ajudarà a
desenvolupar nous projectes empresarials a partir de programes que la
Generalitat ja ha posat en marxa per 2 anys amb 8 milions d'euros
destinats a nous jaciments d'ocupació. Rañé ha afegit que cal veure quins projectes es
poden endegar a la comarca de l'Anoia que puguin generar ocupació amb noves  activitats
econòmiques i amb nous jaciments.

El Conseller ha assenyalat que aquestes actuacions tindran "el suport
transversal de diversos programes del govern de la Generalitat". I ha
explicat que "el pressupost de la Generalitat per aquest any, 2004,
contempla una inversió a la comarca de 22,6 milions d'euros, entre els
quals destaquen 15,5 milions d'euros del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, i 6,6 milions del Departament de Medi
Ambient i Habitatge". Igualment el Departament de Treball i Indústria
ha previst dedicar un important volum de recursos a la transformació
industrial de Catalunya i a la requalificació dels treballadors. Dins d'aquest bloc es troba
l'impuls de l'Observatori del Tèxtil dotat amb 2
milions d'euros.
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Rañé ha explicat que "es tracta d'implementar tot allò que ha estat capaç de desenvolupar el
treball conjunt de les administracions locals, els empresaris, els
treballadors i els sindicats a la comarca. És sobre aquesta base com
volem treballar i avançar en la resolució dels problemes. Cal treballar
plegats i reforçar conjuntament els mecanismes que tenim a la comarca i
que les pròpies parts han plantejat. I fer-ho des del Govern d'una
forma coordinada a través de la subdelegació del Govern a la Catalunya
central perquè és la manera com creiem que es pot donar suport al territori".

El conseller Rañé també ha anunciat que "aquest mes de juny
està prevista la posada en marxa del Reglament que reguli l'inici del
programa d'ajuts a les persones que tinguin que acollir-se a una
suspensió de contractes en empreses del tèxtil". Rañé ha recordat que
el Govern va aprovar recentment destinar 2 milions d'euros per ajudes
al sector del tèxtil.

Línies d’acció del Departament de Treball i Indústria per a la millora
de l’estructura econòmica i social de la comarca de l’Anoia

14 de juny de 2004

En relació a la situació de l’estructura econòmica de la comarca i les seves

perspectives, cal esmentar que:

> Les previsions respecte al futur econòmic i social de la comarca són clarament

positives. En aquest sentit, l’extensa experiència de les empreses, l’elevada capacitat

que han mostrat per competir en mercats internacionals, i la llarga tradició industrial de la

comarca, fan que el futur es plantegi en termes clarament favorables. Com a exemple en

relació a la situació de la indústria de la comarca, cal esmentar que durant el darrer any

l’Anoia ha guanyat 384 llocs de treball industrials (fins als gairebé 15.000 que trobem

actualment), mentre la província de Barcelona n’ha perdut més de 12.000.
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> Així  mateix, tant les empreses com els treballadors i treballadores de l’Anoia tenen

un elevat potencial de desenvolupament. Cal estar confiats en aquesta capacitat, que

farà que la comarca pugui continuar sent un important centre econòmic.

> Finalment, cal destacar que el teixit econòmic i social de la comarca es caracteritza

per un elevat nivell de credibilitat. Així, el conjunt de les institucions del territori (els

agents econòmics i socials) mostren una gran capacitat de liderar els canvis i dinamitzar

l’estructura productiva.

Davant la situació actual, el Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de

Catalunya vol recordar que:

> Tots els sectors són igualment importants per a la política industrial que està

implementant el Departament. Així, la necessària transformació productiva que ha

d’emprendre Catalunya cap a una estructura basada en la qualitat, la innovació i la

formació no afecta tan sols als sectors tecnològics o emergents, sinó que ha de tenir

també el seu reflex en una “reinvenció” dels sectors tradicionals.

> Els treballadors, la cohesió social i l’equilibri territorial són elements fonamentals, i

prioritaris, tant per al desenvolupament d’aquesta transformació com per a la política del

Departament.

> Catalunya continua sent, en molts aspectes, un territori molt competitiu. No hem

d’oblidar que, a partir de la incorporació a la Unió Europea, l’economia catalana ha

avançat molt pel que fa les relacions amb l’exterior, i per tant, pel que fa al seu nivell

d’internacionalització. Cal posar en valor aquesta experiència, i aprofitar-la al màxim.

D’altra banda, és oportú recordar també que les bases de la política que el Departament de

Treball i Indústria està portant a terme són les següents:

> L’anticipació
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> La gestió del canvi, i

> La recerca de solucions mitjançant el consens i la implicació entre els diferents

agents econòmics i socials.

> Cal insistir en la voluntat del Departament de Treball i Indústria de basar la seva

política en mesures anticipadores i proactives, sempre que això sigui possible.

> En cas que aquesta anticipació no es pugui produir, es portaran a terme accions de

reforç i integralitat d’acord amb les característiques de la situació.

> En qualsevol cas, unes i altres mesures es prendran sobre la base de potenciar i

enfortir les polítiques i les eines dels serveis públics d’ocupació i la seva presència

al territori, així com a partir de mecanismes de concertació amb les empreses,

sindicats, Ajuntaments i Consells Comarcals.

D’acord amb aquests plantejaments, la Generalitat de Catalunya ja està començant a

implementar les següents actuacions.

Mesures per l’activitat econòmica i l’ocupació de l’Anoia

1. Durant el període 2005-2006, l’INCASOL posarà a la venda 100 hectàrees de sòl

industrial a l’Anoia per a la canalització de nous projectes d’inversió a la comarca.

2. Es posaran a disposició de l’estructura econòmica de la comarca les actuacions que

està duent a terme l’Agència Catalana d’Inversions, per tal de poder realitzar una

recerca activa per a la localització de noves activitats (complementàries a les activitats
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ja presents a la comarca), i per tal que les empreses de la comarca puguin tenir

contacte amb nous mercats.

3. En aquest darrer sentit, i en col·laboració amb el Consorci de Promoció Comercial de

Catalunya (COPCA), s’aprofundirà en la cerca d’agents i distribuïdors que

introdueixin els productes de la comarca en mercats exteriors. També en

col·laboració amb el COPCA, es posarà en contacte a les empreses de l’Anoia amb

empreses amb presència internacional, per tal d’aprofitar canals de distribució ja

establerts.

4. Es focalitzarà, mitjançant el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial

(CIDEM), el suport a projectes empresarials actualment existents. Igualment, el

CIDEM intensificarà les accions de sensibilització  en relació a la importància d’innovar

de forma sistemàtica.

5. Es reforçarà, mitjançant la figura de l’assessor tecnològic, el suport professional a les

pimes en la definició i execució dels seus projectes de recerca i desenvolupament

tecnològic. El CIDEM, d’altra banda, assessorarà directament als projectes

empresarials de l’Anoia per tal d’adequar-los als diferents programes d’ajut

regional, estatal i europeu, i s’aproparà el programa Créixer a les empreses de la

comarca.

6. S’Impulsarà el desenvolupament d’activitats empresarials relacionades amb el

sector tèxtil en aquelles fases del procés productiu que aportin més contingut

tecnològic i més valor afegit, d’acord amb les directrius dels treballs de la mesa del

tèxtil.

7. S’enfortiran, en el marc del Pacte per l’Ocupació, els elements de diagnòstic i

anticipació de les dinàmiques, que permetin poder realitzar les polítiques d’anticipació

més adients per a evitar futures situacions de dificultat.

8. El Departament de Treball i Indústria reforçarà les polítiques actives d’ocupació que

actualment s’estan implementant al territori, mitjançant les iniciatives del Servei

d’Ocupació de Catalunya o el Pacte Territorial per l’Ocupació de l’Anoia. En aquest
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sentit, es farà especial incidència en les mesures relacionades amb la formació,

l’acompanyament i la inserció de possibles treballadors afectats per tancaments.

9. Igualment, el Servei d’Ocupació de Catalunya està impulsant, conjuntament amb la

Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l’Anoia, altres Consells Comarcals de la

Catalunya Central i diversos agents públics i privats (Cambra de Comerç, Unió de

Pagesos, Creu Roja, etc.), el projecte Equal Hinterland, que té com a objectiu final

l’eliminació dels handicaps per a la inserció laborals dels grups socials menys afavorits,

com les dones o les persones immigrades.

10. S’Impulsarà el desenvolupament de nous jaciments d’ocupació i d’ocupació

autònoma de qualitat com a alternativa laboral per a aquelles persones que tinguin la

voluntat de dur a terme projectes empresarials propis. Igualment, s’estimularà el

desenvolupament d’alternatives d’economia social i cooperativa per a aquelles

activitats en que això sigui considerat adient i viable.

Finalment, cal esmentar que aquestes actuacions tindran el suport transversal de diversos

programes de la Generalitat de Catalunya. En conjunt, el pressupost de la Generalitat per

a l’any 2004 preveu una inversió a la comarca de 22,6 MEuros, entre els quals

destaquen els 15,5 MEuros del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i els

6,6 MEuros del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Igualment, el Departament de

Treball i Indústria ha previst per a 2004 dedicar un important volum de recursos a la

transformació industrial de Catalunya i a la requalificació dels treballadors; dins

d’aquest bloc d’actuació es troba, per exemple, l’impuls de l’Observatori del Tèxtil, dotat amb

2 MEuros.


