
AQUEST TREBALL ES UN BORRADOR 

 

L’ATUR EL TREBALL I L’ECONOMIA 

 

     

L’entitat europea Justícia i Pau (participada per 22 estats) va decidir fer una 

trobada a Atenes  (Grècia) l’any 2014, per fer un treball en comú sobre la 

situació del treball i l’atur en els grups de Joves i majors de 40 anys en la 

Europa comunitària.  

 

    D’entre les conclusions a Atenes, hi han, entre d’altres,  la de “protegir la 

dignitat humana en temps de crisis econòmica. I que tant a nivell nacional 

del estats com la UE passa per reconstruir la confiança, prioritzant 

clarament les necessitats de les persones per sobre de les exigències del 

mercat”. 

 

“Els principis de justícia social demana que el control de l’evasió fiscal es 

faci de manera efectiva i que la regulació del sector financer asseguri que 

les institucions financeres serveixen al be comú”. 

 

  “Les solucions duradores a aquests problemes han de ser objectes de 

polítiques a nivell europeu i que es centrin  en  les necessitats dels mes 

vulnerables”. 

 

“Immigració i asil. En Grècia i en molts altres estats europeus es manté 

als immigrants i els sol·licitants d’asil en condicions que disten molt de 

complir nostra responsabilitat de protegir la dignitat humana”. 

 

  “Dels representants polítics hem aprés la profunda alienació política que 

ha sorgit en la societat. La crisis ha estat experimentada no tan sols com 

una crisis política, sinó també com una crisis moral,social i de valors 

humans”. 

 

   Fins aquí  un resumen de les conclusions de la trobada d’Atenes.   

                          - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

   El grup de Justícia i Pau de Sant Just Desvern, varem decidir sumant-se 

a aquesta iniciativa en base a cercar respostes concretes d’entitats que 

puguin donar pistes clares a les qüestions seguidament t descrites.  

 

       Redactem aquest informe en el context actual d’una economia 

globalitzada. 



   I en una profunda crisis, a Europa i als països del Tercer Món. Varem 

iniciar-la al 2014 i l’hem conclòs a primers del 2015. 

      

       

    Les dades que hem recollit ho hem fet mitjan enquestes i entrevistes 

dirigides a principals actors i entitats com son entre d’altres, la Generalitat 

de Catalunya, Ajuntaments, Sindicats, Bancs, Pimec, Cambra de Comerç, 

Empreses Grans, Universitats i persones del mon de la política i també de 

ciutadans de a peu. 

   

 

                        PREGUNTES ALS ENQUESTATS. 

           

 

 1º   D’entre d’altres preguntes que fem als enquestats, la més important per 

a nosaltres i es “Digui’m vostè al seu criteri, quines son les fonts de treball 

i els sectors que puguin o podran oferir llocs de treball a la gent aturada”. 

 

 2º  També demanàvem el seu parer a la qüestió següent. Segons el premi 

Nobel d’economia americà Paül Krugman L’utilització cada cop mes 

massiu dels robots i d’informàtica , els treballadors son substituïts. Es 

evident que l’empresa obté una major plusvàlua, La qüestió seria: Es podria 

repartir aquesta plusvàlua entre la caixa de Seguretat Social i l’empresa. O 

bé pagar una taxa com a impostos a l’estat? 

 

3º   A fi  de crear llocs de treball, seria factible repartir les hores de treball 

actuals disponibles i donar-les a totes les persones que estan actualment a 

l’atur? 

 

4º    Per a pal·liar la situació d’atur a la gent Jove i als majors de 40 anys, 

seria adequat i possible que els treballadors es jubilessin als 60 anys i que 

ocupessin els llocs de treball i les hores disponibles? Els diners que farien 

possible aquesta mesura, serien la plusvàlua que dona la major tassa de 

beneficis que dona la substitució del treball pels robots (punt 2). 

 

5º  Considerant que son les empreses petites i mitjanes, autònoms i 

professions lliberals son els actors que han de augmentar  

hores de treball  i que es necessari disposar a més d’un capital inicial, es 

podrien crear entitats que facin avals mancomunats, a fi de facilitar els 

crèdits que es podrien demanar? 

                                



    Fetes aquestes consideracions, passem a donar les respostes, iniciatives i 

consideracions a aquets i d’altres aspectes de les entrevistes fetes als 

Ajuntaments, Regidors i Comissions Obreres del Baix Llobregat.  

  

                        RESPOSTES 

 

 

    La problemàtica més important dels Sindicats, les Regidories i els batlles 

dels Ajuntaments es aconseguir la creació de nous llocs de Treball i també 

la de preservar els llocs de treball existents en les Empreses que tenen 

dificultats pel motiu de la crisis. 

 

-   L’ increment de la pobresa en totes les seves manifestacions 

(alimentació, medicaments, vivendes, mitjans monetaris, energia per la llar, 

treball i feina), també la manca de perspectives dels joves en edat de 

treballar i independitzar-se dels pares.    

  

-   - Una demanda que fa el Sindicat CCOO a la Generalitat, es la de 

participar en el accionariat de les empreses multinacionals que inverteixen 

a Catalunya al  com a mínim en un  10% del seu accionariat a fi de que en 

cas de que si es traslladen en un futur aquestes empreses, hi hagi la 

necessitat de negociar la futura situació dels treballadors. (Aquest es el cas 

de l’estoma a França que al ser adquirida la propietat per una empresa USA, 

han hagut de negociar amb el govern forçosament, el tema del treball) 

 

  

- Pobresa energètica: (normalment en col·laboració en Càrites), atendre a 

les famílies i persones en situació de pobresa energètica. Famílies que no 

disposen de cap ingrés per haver acabat el subsidi d’atur i fins i tot en atur, 

tota la família. Mides per a incentivar a les Empreses dels polígons 

industrials a ampliar plantilles en base a abonar aportacions monetàries 

entre 600-800 euros per treballador contractat a proba durant un temps i 

que ha donat resultats positius en un 70% dels casos.  

 

 En aquest sentit i en col·laboració en Instituts, s’està fent programes de 

pràctiques de treball en les empreses de servei i comerços dels barris, en 

grups d’entitats de lleure (esplais i caus) i Càrites en la finalitat d’iniciar als 

joves en la cultura del treball. 

   

 Aquesta pràctica ha estat feta també al Ajuntament  de la ciutat de Barna. 

  

  A les empreses que es volen instal·lar de nou al poble, demanar-los que 

el personal a contractar, siguin treballadors o joves aturats del poble.  



Col·laboració en la formació de cooperatives que tingué com objectius la 

creació de llocs de treball en base a necessitats de serveis als pobles no 

cobertes. Recollida de la fusta de la serra de Collserola per a fer Biomassa 

per exemple. 

 

El port de Barcelona amb aportació de capital xinés oferirà llocs de treball, 

per l’ampliació d’activitats derivades del comerç de la Xina a Europa. 

 

La connexió del port de Barcelona amb el futur corredor mediterrani, 

permetrà la creació de importants quantitats d’hores de treball. (Es cert que 

aquest corredor te l’aprovació de L’Unió Europea per la seva construcció, 

per lo que creiem que mes d’hora que tard es farà). Es previsible que la 

posta en marxa d’aquest corredor augmenti el PIB en forma de riquesa als 

territoris perifèrics de l’Estat i també ens beneficia per la disminució del 

CO2 produït per l’ús del ferrocarril en transport de mercaderies i passatgers. 

 

- El Parc Agrari del Baix Llobregat i els terrenys agrícoles disponibles 

a la vora de les ciutats i pobles poden proporcionar productes 

(hortalisses i fruites) de qualitat i ecològiques. A curt i a mig termini 

es previsible que la producció agrícola prosperi, per la necessitat de 

portar als mercats, productes de proximitat i l’encariment dels 

productes derivats del petroli que a més contaminen en C02 i d’altres 

l’atmosfera.  

 

- Ja actualment el Parc Agrari del Baix Llobregat ofereix formació 

tècnica, assessoria fiscal i administrativa, coneixements de 

maquinaria, estris i abono per a la terra ecològics, ús de les aigües, 

serveis de comerç, transport i terres disponibles. Es evident que es 

crearan molts llocs de treball a partir d’aquest canvi. 

 

    S’espera una reordenació del Parc Metropolità per afavorir el treball 

Agrari.   

 

-    Un punt important i senyalat expressament es donar la major 

importància possible a la formació de les persones. Entenen que aquesta 

tasca ha de desenrotllar-se a tots els nivells. Cercant de potenciar les 

habilitats que cada persona té i ampliant les possibilitats tant en sistemes 

reglats com no a través de cursos de formació o seminaris. Hi ha llocs de 

treball i oportunitats de treball per a tots si potenciem les qualitats que cada 

persona que té. 

 



El sindicat Comissions Obreres del Baix Llobregat, es partidari de 

rebaixar les hores de treball a 35 hores setmanals sense tocar les sous 

També es partidari de fomentar el turisme en la Comarca del Baix. 

  

Preguntant a Comissions, sobre la possibilitat de crear a nivell europeu 

una mena d’internacional de Sindicats a fi de formar un lobby per defensar 

el tema del treball, la contesta es que els sindicats dels països del Nord 

d’Europa especialment els alemanys no son partidaris.  

 

Es veu favorable per aquestes entitats la creació d’entitats avalistes per als 

emprenedors a fi de dotar de major flexibilitat i rapìdesa la concessió de 

crèdits per part dels bancs. 

 

- Pròximament es farà una ampliació de l’estació receptora de 

mercaderies al aeroport de BCN i s’obriran noves places de treball. 

 

- Al Baix Llobregat s’estan portant a terme nous projectes en el camp 

de l’hostaleria i turisme i en Viladecans funcionen aules de formació 

en Industria, Hostaleria i Comerç. 

 

En Sant Vicent i Torrelles,  s’ha creat una entitat nova per tractar la 

Biomassa que dona  treball a 30 persones. Aquest es un camp que te 

futur i ha molt per a fer en el camp de l’energia. 

  

- En Hospitalet, l’ajuntament está treballant a fons per desenvolupar 

activitats turístiques 

 

- UNA DE LES DEMANDES mes explicites dels Ajuntaments es 

l’aplicació d’un pla Keynesià consistent en el increment de la despesa 

pública a fi de incentivar els llocs de treball i baixar l’atur estructural 

que patim. També expressen d’importància de la creació de 

cooperatives (rurals, industrials, comercials, de serveis i de capitals 

en petites aportacions). 

 

- IMPORTANT Aper a tots els enquestats,  L’alt cost de l’energia 

suposa un fre i  un prejudici per a totes les activitats  i  ens situa a la 

nostra societat captiva de les entitats subministradores.  

 

- Recolzen la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la Renda 

Garantida Mínima per a la població. ( Aquesta iniciativa va ser 

presentada al Parlament de Catalunya el 2014 i no va ser aprovada) 

 



- IMPORTANT DESTACAR la demanda de una Reforma Fiscal que 

graviti el que toca pagar a les grans empreses i evitar els pagaments 

dels impostos de beneficis al estranger (exemples Luxemburg i 

paradisos fiscals). Aquesta qüestió afecta a la Comunitat Europea en 

el seu conjunt. 

 

- UN PACTE entre inversionistes i l’Estat per a que es reafirmen 

l’economia productiva i es deixi l’especulació com a sistema únic per 

a obtenir beneficis.  

             

-                                           ------------------------------- 

 

AQUEST SEGON BLOC,   

 

           Correspon a l’enquesta feta als actors entrevistats que son  CAMBRA 

de Comerç de Barna i PIMEC. 

 

         CAMBRA DE COMERÇ: 

 

- Per a crear ocupació les empreses han de treballar en la 

Internalització, l’Exportació i la Formació. 

 

- Creuen que l’ebullició del PIB en 10 anys creixerà d’entre el 1,5 i el 

2,5% i que necessitarem 10 anys per arribar a un atur del 8%. 

 

- No estan d’acord en que hagin de repartir la millora de la plusvàlua 

per utilització de la robòtica i informàtica en la producció, ja que el 

repartiment de la millora del PIB en treball/Capital afavoreix el 

consum  i el flux de moviments de anar i retornar restableix 

l’equilibri. 

 

   -     No veu factible per qüestions de rendibilitat, repartir les hores de 

treball o reduir les jornades, Aquesta afirmació es clara en el sector serveis 

i no tant en la industria.  

 

- La qüestió de la creació d’entitats d’avalistes de crèdits o préstecs per 

a empreses mitjanes, petites, autònoms i professions lliberals no está 

contemplada en la seva agenda. Per a la Cambra ja existeixen per 

aquesta finalitat l’ICO (Institut de Crèdit Oficial) i Avalia.  

Aquestes entitats tenen en comú, costos alts, devolucions a terminis 

curts i avals personalitzats. 

 



- La Cambra ha elaborat  i presentat una llei al Parlament de Catalunya 

amb la finalitat d’alleugerir la gestió de papers i permisos per a la 

constitució de noves empreses o activitats. Está treballant per 

aconseguir aquest objectiu. 

 

   -     Per a la Cambra, la Llei de transparència aprovada per la Generalitat 

es un pas important i necessària. 

 

 

            LA FUNDACIO PIMEC (Petites, mitjanes empreses, 

autònoms i professions lliberals). 

 

- Te per objecte entre d’altres ressaltar l’importància dels valors en el 

teixit empresarial compromés en el seu entorn d’activitat econòmica 

actual. Millorant a través de programes de formació les seves 

capacitats d’autogestió. 

 

Juntament amb l’Obra Social Fundació La Caixa a través de l’acció 

conjunta INCORPORA, facilita l’incorporació al món laboral de 

persones en risc d’exclusió social i ofereixen a les empreses un servei 

d’intermediació laboral com recurs de Responsabilitat Social 

Empresarial.  

Aquest treball es fa a més en empreses del tercer sector. 

 

- Col·labora en CCOO i UGT del Baix Llobregat en resoldre 

problemes de droga adició en els empleats de les empreses. 

 

- PIMEC, te una delegació de Joves Empresaris en el Baix Llobregat 

(una de les comarques de Catalunya que mes a acusat la crisi 

econòmica i en conseqüència l’extensió de la pobresa), i está oberta a 

la col·laboració e informació de les empreses que ho demanin. 

 

- Respecte a la qüestió de abonar una part de la plusvàlua obtinguda 

per la substitució de ma d’obra per ROBOTS I 

INFORMATITZACIONS en les empreses a abonar a la Seguretat 

Social o en forma d’impostos al Estat, no son partidaris. 

 

- Reduir la jornada laboral, no ho veuen clar. En tot cas ha d’estudiar-

se a fons el tema. 

 

- En el capítol de subministrar avals mancomunats a les entitats 

bancàries i substituir-los per avals individuals, no en son partidaris. 

 



- Fundació Pimec expressa la seva voluntat  de crear al Baix Llobregat 

una comissió formada pel Ajuntaments, Pimec i Justícia i Pau a fi de 

debatre en públic el tema i la problemàtica de l’atur, l’economia, 

causes i anàlisi de sortides a la crisis.  

Aquesta proposta está en estudi per part dels actors proposats. 

 

 

-  

 

           ENQUESTA A BANCS 

 

  Aquesta enquesta va ser feta al Banc de Sabadell 

 

Hem tingut una generació perduda a causa de la crisis i respecte als 

salaris creuen que han de ser petits al principi i anar augment poc a 

poc de 0 a 10 anys, en que s’obté una posició confortable al arribar. 

El PIB anirà augmentant des de el 2014, 2015 i endavant. 

 

De la Dació en pagament han convertit a lloguers socials 3500 

vivendes asta avui. 

 

El Banc abans de la crisis indica feia hipoteques de com a màxim  un 

80% del valor de la vivenda amb lo que limitava els valors dels 

crèdits concedits i el risc per als seus clients. 

 

- En aquesta crisis ha estat desfavorable per la Societat la pèrdua de les 

Caixes d’estalvi en la branca que aquestes feien a despeses socials. 

 

- No son partidaris de la creació d’ avals mancomunats pels crèdits a 

Empreses, autònoms i professions lliberals i prefereixen els avals 

personals. 

 

- Veuen dificultats en el repartiment de les hores de treball, ja que en el 

sector serveis es veu complicat l’eficiència del sistema.  

En d’altres sectors industrials hauria d’estudiar-se.. 

 

 Preguntats sobre els crèdits i préstecs i inversions que fan a les 

Empreses fabricants d’armaments (que fan quasi la totalitat dels 

Bancs del Estat) ens diuen que el Banc de Sabadell te un Comitè 

d’ètica que analitza totes les propostes de crèdits que els hi fan a fi de 

clarificar els blanqueixos de capitals i les fàbriques d’armes però en   



Tot cas es difícil discernir si una fàbrica que fa vidres retrovisors, 

aquests serveixen per la industria civil o armamentística. Igual pasa 

amb els fabricants de tubs o rodes i traccions mecàniques 

 

   -    Fins avui les jubilacions anticipades abans dels 65 anys, ha estat la 

política dominant en empreses grans. Aquesta tendència ha canviat i ara es 

al revés i pasa a allargar el màxim el temps laboral de permanència.    

         

 

   -     Els criteris de concessió de crèdits passen per una valoració actual 

(no històrica) de les entitats demandants. Per l’anàlisi de la seva solidesa, la 

seva capitalització i el seu control de risc, també per les compensacions que 

ofereixen als bancs (assegurances, domiciliacions de nòmines, avals 

personals i saldos en comptes compensatoris, etc.) 

 

    

TERCER BLOC: Generalitat de Catalunya . 

 

 

La Generalitat de Catalunya a la fi del 2014 vara fer una convocatòria 

oberta als empresaris catalans i organitzacions afins, per donar a 

conèixer un pla a fi de recuperar un creixement industrial fins al any 

2020. Aquesta trobada es vara fer al fòrum de les cultures, al seu 

auditori. Es reuniren  2800 empresaris. 

 

Presentaren l’acte el president de la Generalitat de Catalunya Sr. 

Artur Mas i el Conseller t’industria i Comerç Sr. Felip Puig. 

 

Començaren l’acte sobre el lema la Catalunya Industrial, un objectiu 

compartit. Es tracta de reactivar aquest sector i aconseguir fins al 

2020 un  creixement del PIB català de un  5% es a dir alrededor de 

60000 empreses noves i uns 200000 llocs de nous de treball. 

 

Tot just començar varen admetre que no havien estat prou atents a la 

desaparició d’empreses en el teixit industrial català durant aquest 

anys de crisis, lo qual encaixa en l’impressió que hem tingut les 

pymes durant tots aquests anys. Per tant reconèixer aquest fet ja es un 

punt important per anar endavant. 

 

Ens diu el President, “Catalunya és un país industrial de petites i 

mitjanes empreses, divers en sectors d’activitat i amb una economia 

exportadora. Aquesta vitalitat econòmica no és fruit de la casualitat, 



està basada en el coratge de la iniciativa empresarial que sempre ens 

ha caracteritzat” 

I el Sr. Conseller “Els països mes industrialitzats son els que tenen 

menors taxes d’atur, major volumens d’exportacions, una ocupació 

mes estable i de més qualitat i una actuació mes decidida en vers 

l’impuls a l’R+D+I” 

 

Ens recorden a més, que “Som un país industrial format per pymes” 

 

Els àmbits de creixement proposats en el seu pla de treball son, 

 

  -  Indústria Agroalimentària. 

 

  -  Industries de la Química, Energia i Recursos. 

  

     Sistemes Industrials  (Manufactureres, Metal·lúrgiques, 

Proveïdors de processos productius d’altres, components de sistemes 

i béns d’equip, centres de serveis i recerca, etc.) 

  

-   Programa d’impuls de la indústria del disseny. 

    “Sectors de la moda entesos com tèxtil, calçat i marroquineria, 

joieria i bijuteria i l’hàbitat: moble, il·luminació, tèxtil per la llar i 

altres elements de llar.     

 

 -  Programa d’impuls de les indústries de la mobilitat sostenible. Comprèn 

tots els agents que treballen per desenvolupar solucions per una mobilitat y 

un transport més sostenible, des de les infraestructures físiques    i la 

indústria de l’automoció fins als operadors de transport, la comercialització, 

el rènting de flotes i les infraestructures i els serveis TIC, especialment 

mòbils, L’aparició del vehicle elèctric incorpora també la distribució de 

l’energia elèctrica fins al punt de càrrega dels vehicles.    

     -  Programa d’impuls de les indústries de la salut i ciències de la vida 

trobem sectors farmacèutics, la biotecnologia, industria de tecnologies 

sanitàries, nutricèutica, cosmètica i tot lo relacionat amb l’atenció al 

pacient i s’inclouen centres de recerca, centres de formació, TIC en salut, 

etc. 

     

           - Programa d’impuls d’indústries culturals i basades en l’experiència 

“ es a dir tot allò que envolta la cultura, la comunicació, e4l turisme, 

l’esport i la creativitat funcional”. 

 

 Aquest programa resumit en aquesta presentació podeu demanar-li a la 

Conselleria d’indústria i comerç de la Generalitat de Catalunya. Voldríem 



ressaltar per part de Justícia i Pau, l’encert creiem  d’aquestes propostes i 

també la total convicció de que assolir aquests objectius comportaria un 

augment superior a les estimacions inicials i sobre tot representaria una 

base de sostenibilitat de llocs de treball  i riquesa pel país en el seu futur.” 

  

EMPRESES GRANS 

 

    Aquestes enquestes han estat fetes per declaracions voluntàries d’alguns 

directius, que treballen a dins d’elles. 

 

       UNA EMPRESA GRAN DE FABRICANTS  D’AUTOMÒBILS 

 

    Les seves expectatives econòmiques son de una lleugera recuperació de 

consum a partir del 2017, el que significa que el desmantellament i la 

precarietat seguirà en augment sense grans barullos, sense publicitat amb 

nul·la oposició política però implacables en la tendència. Segueixen 

desmantellant a la xita callant llocs de treball (jubilacions, places vacants, 

etc). Això pasa també amb els seus proveïdors. 

 

      Des de J i P, volem afegir que la compra de vehicles els darrers mesos 

han apuntat l’alça de les vendes principalment degut a la baixada del preu 

del petroli i carburants, lo que a propiciat el canvi de contractes de tipus 

temporals a definitius i que també s’hagin creat taules diferents de salaris 

en funció dels contractes antics i els nous. 

 

    També hem reflexionat sobre les empreses metal·lúrgiques que han anat 

tancant o rebaixant les hores de treballen aquest 4 darrers anys a 

Catalunya. Creiem que aquestes hores de treball perdudes , han anat a 

parar a Alemanya i de allí als països del Est d'Èuropa. 

 

Amb lo qual les empreses fabricants d’automòbils han augmentant els 

seus beneficis. Un en la venta dels vehicles i un altre per el rebaix del preu 

de cost obtingut en al canvi de proveïdors. 

 

Això pasa per estar globalitzada l’economia, i continuarà amb el futur. 

 

           EMPRESA GRAN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIO 

 

   També en aquest cas l’enquesta está feta per declaració voluntària  de 

directiu. 

 

    De tots es conegut la situació del sector industrial de la construcció. 

Crisis a fons i saturació del mercat per excés. 



 

    Comporta aquesta situació en el cas que ens ocupa, que l’empresa a 

dissenya’t un ERE per a tots els empleats i treballadors de la companyia, a 

utilitzar en el dia i moment  que l’entitat empresarial consideri oportú. 

 

                      UNIVERSITAT I PROFESSORS 

 

    Els enquestats coincideixen en el que consideren el punt més important. 

EL DE LA FORMACIÓ, a totes les edats i continuada en el temps. 

 

    En la qüestió de les hores de treball s’opina que seria adequat treball 4 

dies a la setmana i que s’obtindria un millor rendiment tant en la producció 

com en satisfacció del personal treballador. 

 

  

            OIT (Organització Internacional del Treball) i Ramón Santacana 

Professor de ciències econòmiques i empresarials de la facultat de Taiwan 

 

    L’Organització Internacional del Treball en el seu darrer informe 

“Perspectives socials i de l’ocupació al món – Tendències 2015”, publicat 

el 20 de gener d’aquest any, pronostica que l’atur a Espanya no baixarà del 

21% fins al 2020. 

 

    En nombrosos països, cercles acadèmics i de recerca, i fins i tot en 

alguns òrgans administratius, davant la dicotomia creada entre el cole.lectiu 

en actiu i el que está desocupat, estudien com es podria articular un 

repartiment més equitatiu de la qualitat de treball existent. 

 

    Alguns com Jonh Ashton, president del Faculty of Public Health del 

Regne Unit, advoquen per una setmana de quatre dies, perquè, segons ell, 

això  permet reduir l’estrès laboral i repartir el treball. En aquest sentit es 

interessant destacar la decisió que l’estat  d’Utah (EUA) va prendre en 

2008 d’establir la setmana laboral de quatre dies per a tots els empleats del 

sector públic. Després d’aquests anys, s’ha observat que això no solament 

ha reduït l’absentisme sinó que ha augmentat la productivitat. Altres 

programes de flexibilització de l’horari, duts a terme en empreses d’EUA 

(Rowe, results only work environment), que només consideren el treball 

realitzat i no les hores emprades, mostren gairebé la meitat de rotació  de 

personal i uns augments de productivitat de l’ordre del 35% 

 

                                                                    

                              COMISSIO EUROPEA 

 



     Comunicat  26 novembre 2014. Ha anunciat el president Juncker un pla 

d’inversió per Europa que té l’objectiu d’assolir la prioritat núm. 1 de la 

seva Comissió: fomentar l’ocupació i el creixement a la UE. Es tracta de 

mobilitzar un total de 315 mil milions d’euros en els propers 3 anys 

provinents de fons públics i privats que s’invertiran en sectors clau de la 

UE. 

 

    Els fons es mobilitzaran en els propers 3 anys. 

    Els diners mobilitzats s’hauran d’invertir en sectors clau de la UE com 

ara l’energètica, les infraestructures, els transports, la banda ampla, 

l’educació, a recerca o la innovació.  

     

    Aquests diners s’hauran de destinar sobretot, a les PIMES i a les 

empreses de capitalització mitjana amb l’objectiu de millorar la 

competitivitat de la Unió Europea. Els recursos s’han de destinar a 

projectes viables que ofereixen un veritable valor afegit per a l’economia 

europea  

 

      

       EL GRUP DE J I P SANT JUST AGRAEIX A TOTES LES 

ESTITATS I PERSONES, QUE ENS HAN AJUDAT I OBERT LES 

PORTES PER FER AQUESTES ENTREVISTES 

 

 

 

    APORTACIONS DEL GRUP DE JUSTICIA I PAU SANT JUST D. 

 

 

    Analitzades les diverses aportacions de les entitats i persones 

consultades, voldríem fer constar que per anar endavant les diverses 

iniciatives que ara hi han o que puguin sorgir en un futur en relació a la 

creació de noves empreses o be el creixement i ampliació de les ja existents 

en el sector de les Pymes, Autònoms i profesions lliberals Estem 

convençuts es indispensable noves formes de crèdits i capital En el actual 

sistema si Marco Polo demanés crèdit als Banc per viatjar a la Xina i obrir 

nous mercats, aquests no li darien i ens perderiem els palaus i canals de 

Venecia.  Igual pasaría amb Leonardo de Vinci, que fer un quadre si 

estava dos anys. 

 

   A Catalunya, hi ha una història industrial de molts i molts anys, Es a dir 

persones formades i preparades, escoles de treball, formació professional 

(millorable) i facultats universitàries de prestigi a Europa i EEUU. Tenim 

ports de mar ben situats a la Mediterrània (entrada a Europa des de ASIA), 



Aeroports suficients, autopistes i projectes viables a curt termini (corredor 

mediterrani per connectar des de el Mediterrani a Noruega en poques 

hores per via fèrrea) 

 

Fins ara, en  aquesta crisis que estem pasan, els servei del crèdit a les 

petites, mitjanes empreses, autònoms i professions lliberals han estat 

mínims i molt escasos per part de la Banca (aquesta s’ha dedicat entre 

d’altres a colocar al Estat els diners rebuts del Banc Central Europeu a 

canvi del benefici del 5% i un cost de 1%, benefici net i sense risc). 

 

    L’Estat espanyol no te diners i e un deute que com  a mínim correspon al 

PIB d’un any. Es a dir un deute quasi irretornable. 

 

    A Catalunya hi ha banca ètica com es Triodos Bank (holandesa), Fiare 

(italiana) i COOP57 (catalana) que tenen com objectiu fer les inversions 

en el tercer sector ( social) i en cooperatives. I mai en industries de 

armaments ni en perjudici de la natura. En aquesta lìnea han tirat 

endavant projectes i llocs de treball. 

 

Creiem que per tirar endavant les iniciatives del sector empresarial de 

Catalunya haurien de crear cooperatives de capital, en  del ordre de uns 

300 euros, amb la missió de finançar i aconseguir avals per als socis 

integrants, amb costos raonables i terminis de retorn dels préstecs 

adequats als temps de retorn. 

 

Pensar que la banca o les diverses administracions adequarà el sistema 

financer a les necessitats de les pymes, es avui per avui, creiem una 

quimera. 

 

Fa pocs mesos el ministre d’Economía espanyol Sr. José Manuel Soria, 

declarava a la premsa que l’Estat necessita de  les empreses grans. 

Aquesta es una òptica centralista que es veu des de Madrid, (Ingenieries i 

Projectes com Castor, Canal de Panamà, AVES, Aeroports, etc.) 

 

Molt sovint les Administracions i governs obliden que entre 75% i el 80% 

recauden  els impostos i cobren el seu sou de les activitats econòmiques de 

les pymes y autònoms i que en aquests anys de crisis els hi han baixat els 

ingressos per el tancament o deslocalització de mils d’empreses, el que ha 

portat a l’augment de la pobresa, l’atur, la pobresa energètica, la fam dels 

col·lectius sense cap ingrés, la manca de perspectives per a les noves 

generacions, les alçades dels preus de la energia i molts d’altres. 

 



Les petites i mitjanes empreses son les úniques que reinverteixen els seus 

beneficis en el propi territori. Les multinacionals s’emporten els diners 

afora. Per competir amb les multinacionals es necessiten recursos 

pràcticament il·limitats. 

 

Per fer-ho possible necessiten que les administracions i les associacions 

empresarials recolzin de veritat les pimes i autònoms amb recursos 

financers i amb pressions quan calguin de les administracions per defensar 

els interessos de les pimes. 

 

 

 


