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Nissan: un 1narc nor1natiu 
per reindustrialitzar el país 

E n els últims anys hem vist 
des de la impotencia la 
perdua de pes industrial 
enl'economia catalana.Es 
vadescapitalitzarel patri

moni industrial local en mans d' inver
sions estrangeres que van cooptareis 
mercats i que es van endur el valor 
afegit i la capacitat de decisió a les se
ves seus centrals en altres pa·isos. 

La cultura de l'empresariat catala 
es va enlluernar ambla rendibilitat de 
les inversions immobiliaries dels anys 
de la bombolla i, com a conseqüencia, 
el país es va des industrialitzar de ma
nera molt greu. Sectors sencers han 
desaparegut de la ma de la globalitza
ció i la financerització de l' economía, 
passant de l' economía productiva al 
casino clels mercats financers. 

Els cliferents governs no només 
no van prendre mesures estrategi
ques per aturar la sagnia ele t an ca
ments cl'empreses i sectors inclustri
als, sinó que es van clesposseir cl ' ins
truments ele control, com l'autorit
zació administrativa en els 
expeclients de regulac ió cl 'ocupació 
clels processos ele reestructuració o 
tancament d'empreses en les clarre
res reformes laborals. 

En aq ues t pano rama, han sorgit al
gunes experiencies a les quals hem de 
parar atenció. Parlem ele processos de 
reindustrialització que han tingut di
ferents nivells el' exit en els seus resul
tats i que la majoria han sorgit ele la 
iniciativa sindical en els processos de 
negociació dels tancaments de les em
preses: Son y, Sharp, Del phi, Yamaha, 
Valeo ... Totes aquestes iniciatives no 
van disposarcl' un marc norma ti u pe
ro van evitar la perclua directa d'ocu
pació i ele teixit industrial al territo
ri. Reindustrialitzar el país és aixo. 

A Franc;a, per citar algun exemple 
proper, les empreses grans que fan 
front a processos ele reestructuració 
que pmten al tancament ele centres ele 
treball han ele comern;ar un any abans 
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a treballar amb sinclicats i aclministra
cions les alternatives que facilitin el 
manteniment ele l'activitat i l'ocupa
ció en els espais afectats.A Franc;a te
nen un marc regulador clins la UE que 
facilita els processos ele reinclustria
lització. No hem d' inventar res. 

Nissan, darrerament, és un mirall 
pera molts ambits que miren amb 
atenció el seu procés. Davant el tan
cament d'una empresa emblematica 
i historica al territori, la mobilització 
sindical va aconseguir guanyar un 
any de temps, els actius ele l'empre
sa ila implicació de les administraci
ons per trobar una alternativa pro
ductiva a les fabriques afectacles. El 
seu resultat encara esta per concre
tar, pero els seus treballs han atret di
ferents projectes d' inversió industri
al que, si no s'espatlla res, poden 
aconseguir manten ir una pait impor
tant ele l'ocupació afectada en tota la 
seva cadena ele valor. Es poden man
tenir molts llocs de treball clirectes i 
també els inclirectes provinents ele 
contractes i prove"iclors, alhora que es 
reté activitat industrial a Catalunya. 

, 
Es moment d'exigir 

a les administracions 
que experiencies 

com la de Nissan no 
sigo.in flor d'estiu 

Cal cleixar una cosa clara a inver
sors i aclministracions. Si aq uest pro
jecte és viable, és gTacies a l'esforc; de 
les plantilles; pertant, les condicions 
laboralsacorclacles per assolir la rein
dustrialització han de ser incorpora
des plenament als acorcls futurs amb 
les noves empreses. No seria just que 
es volgués passar la factura, per fer 
més negoci, a les persones que han 
propiciat l'operació. 

Tot el procés, a més, s'ha fe t sense 
marc normatiu favorable ni eines 
com l'autorització administrativa 
dels expedients de regulació d'ocupa
ció. L'han fet sols els treballadors i les 
treballaclores, implicant els diferents 
actors des de la mobilització sindical. 

És moment cl'exigir a les adminis
tracions que experiencies com la de 
Nissan no siguinflorcl'estiuique im
pulsin un canvi normatiu que propi
ci"i aquests processos per garantir el 
manteniment i la recupera ció ele la in
dústria al nostre país. 

Des de CCOO de Catalunya exigim 
a ERC i J xCat, queestan al govern ele la 
Generalitat, i al PSC i Catalunyaen Co
mú, que participen del govern de l'Es
tat, que recuperin l'autorització admi
nistrativa clels expedients ele regulació 
en la tramitació de la derogació ele la 
reforma laboral i que en el marc ele la 
renovació del Pacte Nacional perla In
dúsh·ia a Catal w1ya clesenvol upem un 
marc normatiu perque les grans em
preses a Catalunya siguin obligades a 
buscar alternatives cl'inversió per pro
tegir el nostre teixit indush-ial. 

Per reinclustrialitzar el país es ne
cessiten recursos (fons de reconstruc
ció i pressupostos), polítiques (Pacte 
Nacional perla Inclústria) i regulació. 
Sense aquestes tres coses, només són 
par;mles buides. 

Eshoracl'acompanyarels treballa
dors i les treballaclores que es guanyen 
a pols el que els havia ele garantir el pa
ís: la defensa de la inclústria i el man
teniment clels seus llocs ele treball. 




