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PROPOSTES DE L’ÀMBIT D’INDÚSTRIA 

A l’inici del document de presentació de l’àmbit defensaven: “Partim de la múltiple 

consideració que la indústria no és tan sols un dels sectors bàsics de l’activitat econòmica, sinó 

que també incideix en les formes de vida, les relacions socials i en el medi ambient; a més, és 

ocasió de desenvolupament de les capacitats creatives de l’home i condiciona el progrés 

general a través dels seus productes, alhora que és un dels elements configuradors de la 

personalitat del Principat dins l’Estat espanyol. Per això, ens proposem la recerca de les bases 

d’una política industrial òptima adaptada a les necessitats dels Països Catalans, i 

l’escampament de la comprensió de la problemàtica de les relacions indústria-societat” 

(1999:148). 

A partir d’aquestes declaracions plantegen una sèrie d’alternatives als grans problemes 

específics de la indústria als Països Catalans: 

1. Model de societat que ha de servir de referència per la política industrial: S’ha de tractar 

d’una societat eficaç, no deshumanitzada, dinàmica i governada en funció de la seva 

problemàtica específica, per tant, autogovernada. Aquest model és quelcom obert a 

decidir pel conjunt de la societat dels Països Catalans. És previsible, però, que la nostra 

societat passi per una sèrie d’etapes: la primera seria una economia mixta, és a dir, 

societat capitalista amb predomini de la iniciativa privada amb regulacions a nivell públic; 

la segona definida com una democràcia avançada, on les formes polítiques i la gestió 

econòmica s’acosten més als objectius del benestar popular. 

2. Model de creixement industrial: El nou model haurà de tenir com a objectius prioritaris 

l’augment del benestar de la població dels Països Catalans, la potenciació dels recursos i 

habilitats del país i la plena i racional distribució de l’activitat industrial. Hem de créixer 

d’una manera equilibrada que permeti el creixement harmònic de totes les comarques i 

municipis en el si dels Països Catalans.  

3. Relacions socials que s’han de fomentar dins de la indústria: S’ha de comptar amb dos 

elements nous com a base d’un clima industrial adient, els quals són: la desaparició 

progressiva de la representativitat en les relacions laborals i la recuperació d’un 

protagonisme per part dels treballadors. Les formes de participació en les decisions globals 

i concretes, que es duen a terme a nivell d’empresa, hauran d’ésser objectes de traducció 

jurídica i legislativa. Els tècnics han de prendre consciència de la dimensió político-social de 

la situació on es troben i participar activament en l’evolució d’aquestes relacions. 

4. Indústries que s’han de potenciar i com s’ha de fer aquesta potenciació: Els objectius a 

curt termini que s’han d’assolir dins d’un marc global de política industrial són: la 

reconversió dels sectors més tradicionals i la  transformació i/o substitució de les formes 

més recessives de producció. La intervenció del sector públic haurà d’ésser intensa, 

sobretot durant la primera etapa. Cal potenciar les indústries que estan basades en una 

forta tradició industrial i en els coneixements tècnics acumulats, i les basades en el 

desenvolupament  de tecnologies puntes que provoquen nivells més competitius en el 

sector industrial. Aquestes darreres, s’hauran de lligar a una política realista de la recerca i 

de la promoció tecnològica, evitant l’agudització de la colonització tecnològica. 

5. Política de localització industrial: Haurà de potenciar una difusió major de les activitats. La 

descongestió dels nuclis que produeixin deseconomies a curt termini haurà de ser 



escomesa de manera paral·lela. Cal una adequada ordenació del sòl per aconseguir 

objectius de millorament i racionalització de l’activitat industrial. La indústria ha de ser 

compatible amb altres usos humans del territori. Les indústries perilloses i contaminants 

hauran de patir fortes restriccions i mai tenir prioritat sobre d’altres usos sobre el territori. 

Una tasca prioritària serà la dotació d’instruments jurídics i instàncies administratives, 

també, cal una coordinació de les diferents polítiques d’ordenació del territori industrial a 

nivell de tots els Països Catalans.  

6. Política d’infraestructures i comunicacions viàries: Cal potenciar l’equipament i els serveis 

col·lectius, des de l’educació als espais d’oci i passant per les carreteres, serveis portuaris, 

telèfons, etc. juntament amb la renovació i el perfeccionament de les comunicacions 

viàries i de tot tipus. Són una garantia per aconseguir un creixement equilibrat. 

7. Política energètica:  

 Augmentar la independència i la versatilitat del sistema. S’ha de maximitzar el 

nombre de tecnologies alternatives i de subministradors d’energia. Dotar de 

recursos la recerca d’hidrocarburs.   

 Reduir efectes negatius sobre el balanç de pagaments.  

 Reduir al mínim el consum tant industrial com domèstic. 

 Reduir al mínim el cost de proveïment. 

 Reduir al mínim la incidència sobre el medi ambient, minimitzar les pol·lucions 

química, tèrmica i radioactiva. Reduir el nombre de centrals nuclears i/o 

augmentar l’exigència dels sistemes de seguretat. 

Per assolir aquests objectius cal: 

 Desenvolupar una legislació. 

 Crear organismes adequats: organisme coordinador de la política de promoció i 

ordenació energètica; i un organisme de de control tecnològic d’aparells i 

instal·lacions. 

 Establir pels estudis d’optimització un model matemàtic del sector. 

8. Política de protecció del medi ambient natural i de la qualitat de vida: La defensa del 

medi ha de ser una tasca necessària i ha de ser compatible amb una política de creixement 

industrial. Les mesures més urgents són: control eficaç i públic dels contaminants 

atmosfèrics i de l’aigua, establir mesures restrictives a les indústries contaminants i 

aplicació estricta dels controls de contaminació. També, cal explicitar públicament els 

costos socials de les indústries i decidir qui els ha de sostenir, institucionalitzar i promoure  

la informació pública sobre nous projectes industrials. A més, completar la creació de 

normes de seguretat, higiene, contaminació i qualitat de la indústria i els productes; 

descentralitzar al màxim aquestes.  

9. Política tecnològica de creativitat i recerca: Les opcions tecnològiques han de ser 

fonamentades en funció dels interessos socials i amb una òptica a llarg termini. Cal 

plantejar les vies per a introduir, a la indústria dels Països Catalans, un fort corrent 

d’innovació tecnològica que reduís aquella dependència. Després d’aconseguir això, cal: 

 Desenvolupar una política general de creativitat. 

 Organitzar adequadament la recerca a nivell públic. 

 La Universitat ha de tenir un paper molt important en quant a recerca, 

desenvolupar una legislació adequada sobre l’adquisició de tecnologia estrangera, 

crear organismes d’assessorament i suport a les empreses petites i mitjanes, 



fomentar la participació a les empreses sobre les decisions de política tecnològica i 

crear organismes destinats al control tècnic de les característiques dels aparells, 

instal·lacions i altres productes. 

10. Orientació del sistema educatiu: Replantejament del sistema educatiu, tant de formació 

professional com l’ensenyament tècnic universitari, a partir dels objectius socials generals i 

de les necessitats de la indústria. Es poden assenyalar unes línies base:  

 Vinculació més forta entre indústria i ensenyament. 

 Dins l’ensenyament universitari, substituir la rígida estratificació actual en dos 

nivells, per uns plans d’estudi que permetin un plantejament cíclic. 

 Major diversificació dels estudis. 

 A nivell de formació professional, potenciar els estudis de segon i tercer grau, 

plantejar-se la supressió dels estudis de primer grau atesa la poca utilitat que té 

per a la indústria. 

 Totes les institucions d’ensenyament s’han de posar sota el control dels 

organismes polítics autònoms. 

11. Potenciar l’ús de la llengua catalana dins de la indústria: Potenciar la difusió de 

vocabularis, manuals d’obrador, normes, llibres de divulgació en català. Recuperació 

immediat de la llengua catalana a tots els establiments públics i a les empreses privades. 

Cal, també, un ensenyament tècnic i comercial en català. 

12. Organismes que han d’impulsar la política industrial arreu dels Països Catalans: Als Països 

Catalans el primer objectiu passa pel restabliment de la Generalitat i dels principis de 

l’Estatut del 1932 a Catalunya, i la consecució d’Estatuts per a les Illes i el País Valencià. Les 

Conselleries d’Economia o d’Indústria, semblen els organismes més adients per portar a 

terme aquesta tasca. Al seu voltant caldrà establir altres tipus d’organismes en funció de 

les necessitats de cada un dels Països Catalans. També, s’ha de tenir en compte la 

participació dels Sindicats més representatius. 

13. Grans trets de la política industrial: Una política industrial dels Països Catalans ha de ser 

establerta pel poble. Les Conselleries d’Indústria han d’exercir les seves atribucions i 

representar al mateix temps els interessos dels Països Catalans, millorar les 

reglamentacions per tal d’evitar la creació d’un aparell burocràtic massa feixuc. 

L’articulació dels instruments financers, propis i públics és un punt previ a una coordinació 

dels recursos a nivell dels Països Catalans. Controlar l’acció del capital estranger i dels 

monopolis, cal una presència activa dels instruments polítics i administratius de 

l’autonomia en la gestió i direcció de la política econòmica internacional arreu dels Països 

Catalans. També, dur a terme una divulgació sobre el funcionament que tingueren 

històricament les institucions en l’àmbit industrial de la Catalunya autònoma.  

14. Relacions industrials entre els Països Catalans: Cal plantejar les relacions dels Països 

Catalans des d’unes perspectives d’ajuda recíproca, de comunicació prioritària i de 

col·laboració a tots nivells.  

 Per als països inclosos dins l’Estat espanyol, un cop tinguin les condicions 

mínimes d’autogovern, s’haurà de potenciar una coordinació efectiva de 

polítiques de localització industrial, de promoció tecnològica, de protecció del 

medi ambient, d’ensenyament professional i tècnic, de fiscalitat i coordinació 

dels recursos d’intervenció en la política econòmica internacional de l’Estat. 



 Pel que fa a les relacions entre els Països separats per fronteres d’Estat, les 

diferències entre les respectives legislacions pot dificultar els nivells de 

coordinació. Tot i això, la voluntat de col·laboració ha de ser estreta, la vinculació 

entre empreses d’un i altre cantó, la preferència recíproca quant a inversions han 

de ser encoratjats. 

 


