
                   ENQUESTA SOBRE TREBALL I ATUR 

 

     L’entitat Justícia i Pau a nivell europeu està fent un estudi sobre la 

situació del treball i l’atur, especialment en els grups de joves i majors de 

50 anys. I el grup de Justícia i Pau está fen-lo a nivell de Catalunya. 

 

 Justícia i Pau de Sant Just está elaborant una enquesta en els principals 

actors i entitats dirigents del nostre país com son entre d’altres la 

Generalitat, els Ajuntaments, Sindicats, Bancs, Pimec, Foment del Treball, 

Cambra de Comerç, Universitats, Bancs i Empreses Grans. 

 

Entre d’altres preguntes que fem als enquestats, figura per nosaltres la 

més important i es “Digui’m vostè al seu criteri quines son les fonts de 

treball i els sectors que pugen oferir llocs de treball a la gent aturada?”. 

 

Fins ara amb les enquestes que portem fetes (encara queden unes quantes), 

les contestes han estat mancades de respostes afirmatives a aquesta 

pregunta en concret. Lo mes aproximat ha estat lo següent, 

 

- El port de Barcelona amb capital xinés oferirà llocs de treball, per 

l’ampliació d’activitats derivades del comerç del seu país a Europa. 

 

- L’aeroport del Prat (estació de mercaderies) augmentarà la seva activitat 

amb mes activitats en espai i personal. 

 

- El Parc Agrari del Prat del Llobregat i l’agricultura del Delta te en 

disposició noves terres per a l’agricultura de proximitat ecològica i 

de qualitat. A curt i sobre tot a mig termini si es previsible que la 

producció agrícola prosperi ja per la necessitat de reduir les 

distancies de transports a  les grans ciutats i també en part per 

l’encariment dels combustibles (produïts pel preu del preu del petroli 

i la contaminació atmosfèrica). Ja actualment el Parc agrari del Baix 

ofereix formació tècnica, assessoria fiscal i administrativa, usos de 

maquinaria i estris, abonaments a la terra ecològics, us de les aigües, 

serveis de comerç, terres disponibles i d’altres. 

 

      

- El departament d’indústria de la Generalitat ha editat un llibret, on ja 

informacions a Empreses (majoritàriament petites, mitjanes i 

professions  lliberals que son el 75-85% de les empreses de 

Catalunya) on indica el repte a aconseguir per al any 2020. Demana 

també que es recuperi la pèrdua del 5% del PNB de Catalunya en el 

sector metal·lúrgic durant els anys de crisis. 



-  Els sectors industrials indicats amb el seu informe son, 

 Indústria Agroalimentària, Indústries de la Química, Energia i Recursos, 

Sistemes Industrials, Indústria del Disseny, Indústries de la Mobilitat 

Sostenible, Indústries de la Salut i Ciències de la Vida i finalment 

Indústries Culturals i basades en l’experiència. 

 

 El que estigueu interessats en tenir l’informació complerta descrita, la 

podeu demanar a la Conselleria d’indústria i Treball de la Generalitat. 

 

 Des de Justícia i Pau de Sant Just, partint del nostre coneixement de les 

Pimes, voldríem comentar que per part de les actors fins ara consultades (la 

Generalitat i la Pimec)  veiem que hi manca un aspecte determinant i 

altament necessari en les seves propostes per créixer en llocs de treball i 

amb PNB (riquesa per al país).  

 

 Es tracta del tema de la financiació i crèdits a les PIMES (els grans no 

tenen ni han tingut mai cap problema). Al nostre parer no es factible tirar 

endavant el creixement  ni creació general d’empreses sens de donar una 

facilitat de crèdits per part de la Banca i Entitats financeres en vers costos 

de diners baixos i a llarg termini. Hi ha a més,  la qüestió de les garanties i 

els avals. 

 

  Aquest tema es primordial. Creiem que hauria de fer-se un mena d’aval 

mancomunat d’empreses i Generalitat de manera que fossin solidaris 

davant dels Bancs i no el que ja ara,  de continuar en la costum d’avals 

personals i patrimonials dels familiars i amics. 

 

Raons ni ha moltes, al nostre parer no gens ètic demanar a un petit 

empresari que avali un crèdit, amb la seva vivenda quan ja s’arrisca la 

iniciativa empresarial. Els bancs haurien d’entendre que en moments de 

crisis de país tenen que assumir de forma diferent els risc en les seves 

inversions.  La Banca en els anys del estat-ciutat de Venècia va invertir en 

els viatges de Marco Polo (amb l’idea de trobar en rutes per al comerç asta 

la Xina) sense saber l’èxit de l’expedició i ja veiem com va créixer Venècia 

en riqueses i palaus que han llegat a la posteritat. 

 

Catalunya en el període de la primera industrialització bare invertir capital 

de risc en la construcció e innovació d’indústries tèxtils, ferrocarrils, 

automoció, maquinaria, motors de màquines de trens, vaixells, generadors, 

i de eines de tot tipus en agricultura (tractors, química) industria en general 

i comerç. I ho feren els bancs i la burgesia perquè apart de voler fer negocis, 

sens dubte estimaven Catalunya. Aquest treball continuará… 

                             Justícia i Pau Sant Just Desvern.        


