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CCOO denuncia que el pacte d’ampliació de La Maquinista
afebleix el teixit industrial de Barcelona
L’acord pres a l’Ajuntament de Barcelona entre CiU i PP té per objectiu
fonamental ampliar el centre comercial i construir habitatge, en el més vell estil
de negoci urbanístic que tant ha contribuït a aprofundir en la profunda crisi que
vivim, i que el món del treball paga amb taxes d’atur del 23% a Barcelona.
CCOO porta anys elaborant propostes en defensa del teixit industrial urbà del
Bon Pastor, Torrent de l’Estadella i Montsolís, única zona industrial urbana que
resta a Barcelona i que manifesta voluntat clara de permanència, tant per part
dels treballadors com de les pròpies associacions empresarials.
Aquest pacte requalifica 72.000 m2 de sostre industrial en habitatge i en sostre
comercial. Debilita, per tant, la capacitat de la indústria productiva al territori. La
indústria, en franca recessió des de fa molts anys, continua sent la garantia,
com tothom reconeix, de la recuperació econòmica, de la qualitat de l’ocupació,
de l’aplicació de les noves tecnologies i del creixement de la productivitat.
Expulsar la indústria de la ciutat, o deixar per desídia i manca de projecte que
lentament desaparegui és un mal negoci per a Barcelona, per als seus
habitants, per a l’economia de la ciutat i per al model de ciutat compacte
-consubstancial amb la ciutat- que gairebé tothom diu defensar, però que el
Govern municipal no aplica.
CCOO, com és sabut, dóna suport a les reivindicacions veïnals en el que
respecta a la construcció de l’escola i en la defensa del teixit comercial
tradicional de la zona, que es veurà greument perjudicat per l’ampliació del
centre comercial. Per a CCOO, això també forma part del model de ciutat:
comerç de proximitat que cohesiona la ciutat, genera llocs de treball, conté la
mobilitat i genera riquesa als barris, enfront del model de centre comercial que
avui el Govern municipal impulsa.
CCOO continua exigint al Govern de la Ciutat polítiques clares i valentes en
defensa de la indústria productiva urbana a la ciutat. La primera, evitar en tots
els casos la requalificació de terrenys industrial en qualsevol altre ús.
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