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Per un desenvolupament econòmic de les Terres de Lleida
els nostres esforços i de tots els
actors que intervenen en la definició d’aquest model. Es tracta, en definitiva, de la creació
de l’observatori socioeconòmic
de les Terres de Lleida per a la
transició d’aquest model productiu.

En el 9è Congrés que la UGTTerres de Lleida va celebrar el
mes de juny passat es va aprovar una resolució de gran calat
per a la dinamització econòmica de la nostra demarcació.
Es tracta d’un document que
analitza detalladament quina
és la realitat econòmica actual
de Lleida i proposa diverses
solucions amb l’objectiu de
créixer econòmicament tot
buscant nous jaciments de
treball i noves oportunitats de
negoci. Un canvi de model productiu partint de l’anàlisi de la
nostra realitat, que aporti valor
afegit a allò que ja és present
i que és el referent de les nostres terres. En aquest sentit, i
tal com resol el document, cal
dotar-nos d’instruments i espais de trobada i discussió que
determinin on s’han de dirigir
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La realitat socioeconòmica
actual és molt clara: el 99% del
teixit empresarial de Lleida són
pimes. D’aquestes, el 95% són
microempreses (de 0 a 9 treballadors). El percentatge de les
grans empreses està per sota
de la mitjana de Catalunya:
un 0,05% davant d’un 0,14%.
Del total d’empreses, el 49%
exerceixen la seva activitat al
sector serveis; el 22,8%, al comerç; el 19,3%, al sector de la
construcció, i un 7,7%, a la indústria.

Cal dirigir les mirades
a les possibilitats de
creixement lligades
a l’agricultura
i la ramaderia,
com també als
jaciments lligats a
la cura de l’entorn
mediambiental

a la necessitat d’apostar per la
Formació Professional i ajustarla a l’activitat econòmica lligada
a la indústria agroalimentària.
En aquest sentit, proposem
cinc àrees d’especialització
per a la preparació de professionals, que serien en el camp
de la química i l’anàlisi dels aliments; innocuïtat i microbiologia alimentària; fred industrial, i
tecnologia dels aliments.

plantejar alternatives viables a
un model que presenta símptomes d’esgotament.

La FP també passa per apostar per combinar la formació
dels joves a empreses lleidatanes. I des d’aquesta mateixa
òptica, el mateix caldria fer
amb el SOC i el SEPE. Això és
posar-los al servei de les noves
necessitats d’ocupabilitat. Dins
l’ensenyament, també s’aposta
perquè la Universitat de Lleida pugui establir campus
d’excel·lència i també es considera improrrogable la posada
en marxa de Veterinària...

I pel que fa a les dades de
facturació, a les comarques de
Lleida hi ha 1.927 empreses
que declaren una facturació
superior a un milió d’euros, de
les quals 529 pertanyen al comerç majorista; 318, a la indústria; 185, al sector serveis; 129,
a l’agricultura, i 208, al comerç
al detall. Aquesta radiografia
ofereix una visió econòmica
molt dependent del sector
serveis i del comerç, ja que la
construcció ha perdut pes amb
la crisi per l’esclat de la bombolla immobiliària.

Aquesta, segons l’anàlisi feta
per part de la UGT, és la clau
que ens empeny a defensar un
canvi de model productiu. I cap
a on? Doncs creiem que hem de
dirigir les mirades a les possibilitats de creixement lligades a
l’agricultura i la ramaderia, així
com els possibles jaciments
lligats a la cura de l’entorn mediambiental amb accions concretes respecte a la utilització
i la sostenibilitat dels nostres
recursos naturals, amb especial
atenció a l’arranjament de boscos i la producció d’energies
alternatives com la biomassa
i la producció d’energia neta
(eòlica i fotovoltaica). I aquesta aposta cal fer-la des de la
transversalitat, és a dir, sense
abandonar l’activitat econòmica més arrelada, però caminant
cap a aquest nou model.

Això ens porta a suposar
un cert desgast dels sectors
preponderants i ens aboca a

La resolució també fa especial menció al camp de
l’ensenyament, concretament

La Paeria • Ajuntament de Lleida

I tot això cal fer-ho amb la
necessària complicitat dels
operadors polítics, econòmics
i socials. Cal un front comú per
tirar endavant aquesta aposta
i cal fer-ho des de la creació
d’aquest Observatori Socioeconòmic del qual hem parlat
anteriorment.
Per tant, es tracta d’una resolució ambiciosa, però amb
un objectiu ben clar: el canvi
de model productiu de les Terres de Lleida, però fent-ho des
d’una transversalitat entre els
diferents sectors. •••
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