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Desertització industrial

En el anys previs a la crisi
desfermada per l’esclat de
la bombolla financera i la
immobiliària, vam assistir
a un important procés de
desmantellament del sector industrial a bona part
d’Europa, que va ser transferit als anomenats països
emergents, i substituïda,
aquesta activitat, per altres
del sector serveis. Es tractava d’una divisió del treball
a escala mundial que va
assignar a cada zona geogràfica unes tasques productives determinades.

els darrers anys, algunes de
les poques empreses industrials d’un cert volum de
producció i d’ocupació han
viscut processos de deslocalització o reorganització
que han comportat el tancament de les factories al
nostre territori amb el consegüent dany a l’ocupació
directa i a tota l’activitat
generada al seu voltant. En
aquest moment el nostre
territori està immers en la
crisi d’Indox, del grup Ros
Roca, que té planta de producció a Tàrrega. Es tracta

La indústria és
fonamental per a
l’equilibri i la salut
econòmica d’un
territori
d’una empresa viable, capdavantera en el seu àmbit
d’especialització, que produeix material amb una demanda suficient del mercat.
Una empresa industrial de
caràcter multinacional de
Lleida, a Lleida. Els treballadors i treballadores, en primer lloc; l’economia local,
després, i el conjunt territori no es poden permetre la
seva desaparició.

Aquest disseny de mundialització, carregat ideològicament pel neoliberalisme, s’ha demostrat un
fracàs per a les economies
nacionals i personals, i ha
servit exclusivament perquè els grups de pressió
transnacionals i les grans
corporacions multinacionals acumulin més poder
econòmic i polític.
La indústria és fonamental per a l’equilibri i la salut
econòmica d’un territori.
Històricament, a les terres
de Lleida, el pes del sector
industrial en el producte
interior no ha estat el desitjable, i, malauradament, en

Premi Internacional Ciutat de Lleida
L’Ajuntament de Lleida ha convocat la setena edició del Premi Internacional Ciutat de Lleida per tal de promoure la projecció internacional de Lleida i la seva àrea
d’influència. S’hi poden presentar persones, institucions, entitats, grups de recerca
o d’investigadors, associacions del món civil o empreses que hagin destacat per la
seva aportació, per mitjà del seu treball acadèmic, científic, econòmic, social o cultural, a la visibillització, el coneixement o el ressò internacional de la ciutat de Lleida
i el seu territori més pròxim.
El termini de presentació de candidatures és obert fins al 20 d’abril de 2015. Es poden presentar de manera presencial al Registre de Lleida i també per via telemàtica,
a través del web de la Paeria. Més informació: www.paeria.cat/preminternacional. •••
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Des de CCOO estem treballant per trobar la solució
que permeti la continuïtat
de l’empresa. Demanem a
les administracions públiques que facin tots els esforços i hi posin tot l’interès
per fer possible la continuïtat de l’empresa i frenar
la degradació industrial del
territori.
Durant el mes de març
s’han realitzat diferents
actes en suport i solidaritat amb els companys i les
companyes d’Indox a la ciutat de Tàrrega. Aquesta lluita no s’ha acabat. Hi haurà
altres actes de suport. Totes
i tots hi som convocats, perquè a tots ens afecta d’una
manera o d’una altra. •••

