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Moltes empreses multinacionals estan aprofitant la crisi de la COVID-19 per 

accelerar els seus plans de tancaments, retallades i acomiadaments, en 

particular al sector de la indústria. És prou coneguda la lluita que mantenen 

els treballadors i treballadores de Nissan contra els 3.000 acomiadaments 

que suposa el tancament de l’empresa. A la indústria auxiliar estan afectats 

altres 25.000 treballadors. Molt més a prop, al Penedès, tenim casos com 

Alfisa, a Santa Margarida i Els Monjos; Saint Gobain a l’Arboç, que planteja 

el tancament de la planta de Glass amb 122 acomiadaments; i la Robert Bosch 

a Castellet i la Gornal, que planteja el tancament de la seva empresa afectant 

altres 300 treballadors. Comptant els treballadors indirectes, més de 2.000 

treballadors i treballadores afectats a tot el Penedès, un impacte econòmic i 

social nefast per a una de les regions més necessitades d’indústria i 

d’ocupació de Catalunya. 

Els i les socialistes del Penedès mostrem, una vegada més, la nostra 
solidaritat amb les lluites dels treballadors i treballadores de les empreses 

que amenacen amb tancaments totals o parcials. Aquesta solidaritat i suport 

s’ha de fer extensiu a tots els treballadors externs afectats i a les seves 

famílies. Manifestem el nostre compromís amb ells de lluitar fins al final i de 

demanar la implicació de les administracions per evitar tancaments i 

acomiadaments. 

Ara bé, cal anar a l’arrel del problema. La situació que vivim és producte d’un 

dèficit d’inversió evident al territori i de la manca d’un pla de 
reindustrialització implementable, que és més que urgent. La Generalitat, a 

través de les conselleries d’Economia i Empresa i de Treball, no ha posat el 
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focus en els darrers anys en els aspectes essencials que, al nostre entendre, 

han de formar part d’una estratègia de reindustrialització al Penedès: 
inversió en infraestructures clau, polítiques actives d’ocupació, plans de 
formació i accions de reconversió sostenible del teixit industrial a les nostres 
comarques, en sectors productius com el camp i l’energia, el turisme, 

l’automoció (en el marc del vehicle elèctric i autònom, sense oblidar el 

desenvolupament i creixement d’Idiada, i la inversió en innovació que això 

suposa per al sector), les energies renovables, la innovació agroalimentària i, 

també, sectors clau com la indústria auxiliar logística, apostant d’una vegada 

per totes, pel Logis Penedès, com a centre estratègic. També ens cal, al mateix 

temps, optimitzar, modernitzar i millorar les característiques dels polígons 

industrials a les nostres comarques.  

La pandèmia ha demostrat encara més la debilitat que suposa per a 

qualsevol país la carència de capacitat industrial per produir elements tan 

bàsics com mampares de separació, mascaretes, bates o respiradors i altres 

elements de primera necessitat. 

Exigim també que es doti els ajuntaments i consells comarcals de recursos 
per gestionar més polítiques actives d’ocupació, com ara un centre integral 

de formació, augment del nombre i la diversitat d’oferta de cicles formatius i 

una oficina d’atracció d’inversions industrials. En aquest sentit, és necessari 

també ampliar l’oferta formativa de l’Escola d’Enoturisme de Catalunya i 

elaborar plans d’ocupació específics per la comarca del Baix Penedès i 

potenciar la formació professional en clau dual. 

 

La planificació territorial i la concepció del Penedès també han de tenir en 

compte aquestes necessitats. Per aquest motiu, participem i participarem 

activament en el Pla Territorial del Penedès. Defensem el rigor, la 

responsabilitat i l’equilibri, per tal de planificar, entre d’altres, el necessari 

desenvolupament del sector industrial a la comarca, evitant el “no pel no” a 

tot. Som els dels “sí a parlar de tot” en benefici de les oportunitats del 
territori, defensant el futur de l’ocupació, juntament amb la preservació de 
l’entorn i la sostenibilitat mediambiental. En aquest sentit, proposem també 
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impulsar la utilització d’energies renovables a tots els edificis públics i un pla 

de gestió dels diferents espais naturals protegits del territori, la declaració 

definitiva del Parc del Garraf com a Parc Natural, l’impuls del Penedès com a 

referent en la recerca, la formació i l’aplicació de l’economia verda en el sector 

vitivinícola i agroalimentari, estratègies per lluitar contra el despoblament 

seguint els criteris de l’EU Green Deal, i concretar les actuacions al Riu Foix per 

a la seva recuperació ecològica. És també important potenciar el turisme 

(enoturisme, productes de la terra, comerç de proximitat, projectes com 

l’autòdrom de Terramar...) amb l’objectiu de dinamitzar un territori 

d’oportunitats.  

 

Es necessiten solucions globals i locals ja. No podem permetre ni més 

tancaments d’empreses ni més reestructuracions que comportin 

acomiadaments i atur. El sector industrial és un sector productiu que genera 

llocs de feina i riquesa a les nostres comarques, i ens ajuda a tenir una 

economia diversificada.  

El Penedès, atesa la seva localització estratègica entre l’àrea metropolitana 
de Barcelona i el camp de Tarragona, s’ha consolidat com a espai on 

conviuen el desenvolupament derivat del cultiu de la vinya i l’activitat 

industrial de qualitat referent a Europa. Aquest és un model de coexistència 

en el nostre territori, entre l’espai especialment protegit per al cultiu de la 

vinya, i l’activitat industrial, essencial per a la generació de llocs de treball al 

territori. Ambdós sectors, juntament amb el sector terciari (turisme i serveis 

principalment) conformen l’oferta laboral i l’activitat econòmica diversificada 

que des de l’àmbit públic hem de defensar com a model de referència i bona 

pràctica. Per això cal el màxim d’unitat política per aconseguir invertir la 

tendència i crear ocupació. 

Pel que fa a les infraestructures de mobilitat, és necessari la reducció de les 

desigualtats en la política de peatges a la C-32, la gratuïtat del peatge de 

Martorell a l’AP-7, l’adaptació i millora de la C-31 en els seus diferents trams 

del nostre territori, la millora de la C-15 entre Vilafranca i Igualada, la variant 
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de la N-340 per l’Arboç i millores de seguretat en les nostres carreteres com 

seria en la B-224 i la B-224z i la variant de Piera a Vallbona. 

La millora de la mobilitat en transport públic és també essencial, tant per 

carretera (les nostres comarques, amb barris i urbanitzacions allunyades de 

serveis com, per exemple, els centres escolars, de salut i també per desplaçar-

se als centres de treball, i indústria) com a través d’infraestructures ferroviàries 

(el Corredor Mediterrani, la parada de regionals del Penedès per aconseguir 

transport públic ràpid cap a Barcelona i Tarragona, la recuperació del 

projecte de Línia Orbital ferroviària i l’Eix Transversal Ferroviari, i la reclamació 

d’inversions i manteniment a la xarxa de Rodalies amb la millora de les 

connexions ferroviàries entre el Penedès i les àrees del Camp de Tarragona i 

metropolitana de Barcelona). L’impuls d’equipaments educatius i de salut són 

també essencials per a un Penedès amb qualitat de vida i progrés. 

Instem la Generalitat de Catalunya a posar en marxa un pla de 
desenvolupament industrial i econòmic per al Penedès.  

Ara és hora d’invertir en el Penedès  

 

Santa Margarida i Els Monjos, 30 de setembre de 2020. 

 

 

 


