
 
  

 
    

 

MANIFEST PER L’IMPULS I LA REACTIVACIÓ ECONOMICA 
DE L’ANOIA 
 
Dels sindicats UGT Unió General de Treballadors i CCOO Comissions 
Obreres, i la patronal UEA Unió Empresarial de l’Anoia davant la 
necessitat d’actuació per la reconstrucció econòmica sostenible,  
inclusiva i social de l’Anoia. 

 
28 de  setembre de 2021 

 
 
La situació provocada per la COVID ha generat una important  preocupació pel 
fort impacte social, laboral i empresarial que té i tindrà aquesta pandèmia en un 
teixit empresarial que es troba amb dificultats i en un territori amb una elevada 
taxa d’atur que ratlla les 7.619 persones aturades. 
 
La situació social, laboral i empresarial exigeix un canvi i una aposta ferma per 
rebaixar l’índex d’atur al territori, apostar per la formació i capacitació de la seva 
gent i per un canvi de model productiu basat en ocupació de qualitat i els sectors 
que aportin valor afegit, de futur, innovadors per guanyar competitivitat, 
consolidant l’aposta empresarial existent, l’especialització i fomentant la seva 
millora i creixement. 
 
Defensem que cal un canvi i una estratègia de futur ferma que a més permeti un 
equilibri ponderat entre activitat empresarial amb mà d’obra de qualitat, paisatge 
i residència i un model territorial sostenible i respectuós amb el medi ambient: 
Una reconstrucció econòmica sostenible i inclusiva de la comarca amb una 
participació plural d’agents, entitats i administració basada en l’escolta activa i la 
voluntat d’aconseguir consensos i acords pel desenvolupament futur, i una 
participació i implicació activa en les decisions que afectin als projectes vinculats 
als fons europeus Next Generation, que es presentin al territori. 

Davant la situació actual els sindicats UGT i CCOO i la patronal de l’Anoia, la UEA:  
 
DEMANEM: 
 

1) Una economia al servei de les persones 
 
Afrontar de manera prioritària i urgent l’emergència derivada de la pandèmia i 
assegurar la sostenibilitat i millora de l’estat de benestar, garantint la igualtat i 
l’estabilitat econòmica i social. 
 
 

2) Un model productiu que generi ocupació estable i de qualitat 
 
Amb una aposta clara pel sector de la indústria, i amb una política industrial 
potent, basada en la innovació, el coneixement, la qualificació i el valor afegit, 



 
  

 
    

 

apostant pels sectors econòmics i emergents estratègics i amb unes condicions 
laborals dignes per a les persones treballadores. 

3) Una formació professional i contínua integradora i de qualitat 
 

Créixer i implementar una formació professional qualificadora, integradora i de 
qualitat, que doni resposta a les necessitats de les persones al llarg de la seva vida, 
al  territori i  a les empreses, les demandes del nou model del sistema productiu i 
que sigui àgil en canvis i adaptació. Veiem necessari la creació d’una taula de 
formació professional integrada per tots el membres que hi participen, per 
especialitzar-la, consolidar-la i créixer.  
 
 

4) La necessitat de creuar l’oferta i la demanda  
 
Tenint en compte la situació d’atur, i la necessitat de les empreses de personal 
format i especialitzat, cal plantejar eines i instruments per a la transformació de la 
gent que està a l’atur, especialment en el cas de dones, joves i persones aturades 
de llarga durada. 
El repte dels plans d’ocupació és saber què demanen les empreses i com s’adapta 
l’oferta de les empreses i la demanda de les persones desocupades.  
  
 

5) Una societat més justa i cohesionada 
 

Generar un nou consens per poder avançar amb garanties cap a una economia al 
servei de les persones i posar fi a les carències i misèries que la pandèmia ha 
evidenciat. Cal apostar per la gestió pública directa dels serveis residencials, 
millorar la coordinació entre els serveis socials i els de salut, i professionalitzar la 
política de serveis de cures a les persones.  
 
 

6) Garantir una transició justa cap a una nova economia sota els criteris 
de la justícia social i climàtica 
 

Avançar cap a un nou model productiu  i econòmic, circular i sostenible, dirigit 
a  afrontar l’emergència climàtica, fomentar les energies renovables, que permeti 
una transició real del nostre model econòmic, productiu i de consum que 
respongui, com més aviat millor, als reptes ecològics i de la digitalització i d’una 
societat competitiva, resilient i de futur. 
 

7) Cap a una Empresa més digital, més sostenible i més eficient 
energèticament. 
 

Acompanyar i ajudar a les empreses en la transformació digital empresarial i del 
talent, en l’assoliment d’una estratègia d’economia circular, potenciant l’eficiència 
energètica per ser, com a comarca, líders en la transformació de les empreses i el 
territori per a la competitivitat i millora de la nostra economia, i el benestar de la 
gent que viu i treballa a l’Anoia.  
 



 
  

 
    

 

 
 

8) Impuls inclusiu de la digitalització 
 

Potenciar la digitalització del teixit productiu reduint l’impacte negatiu en 
l’ocupació, i demanant a les empreses, plans de qualificació i formació dels 
treballadors i treballadores en competències digitals per reduir la bretxa digital. 
Cal una empresa preparada per la  transformació digital, però sense que les 
persones treballadores estiguin formades i especialitzades no s’aconseguirà.  

 
 

9) Les infraestructures i la mobilitat sostenible com a motor econòmic 

Millorar les infraestructures i serveis, per a poder avançar com a territori en la 
ubicació d’empreses, la captació de talent, garantir la mobilitat de les persones, el 
desplegament de telecomunicacions a tota la comarca i la transformació dels 
polígons com a nous models industrials, punters i eficients. 

 
10) Una comarca que atregui inversions per impulsar l’activitat econòmica  

Atraure noves empreses i inversions per afavorir el creixement de les existents, 
impulsar un pla de promoció per atreure indústria a la Comarca de l’Anoia, 
analitzar les possibilitats de sòl i crear nou sòl industrial, captar noves empreses, 
consolidar les que tenim i afavorir la generació d’ocupació, la captació i generació 
de talent, és necessari per impulsar l’activitat econòmica a l’Anoia.  

 
11) Visibilitat i reforç de la industria de l’Anoia 

 
La Comarca de l’Anoia compta amb una especialització important en diversos 
sectors empresarials, no només per les empreses sinó també per la formació que 
ofereix. Cal donar conèixer aquesta especialització a la Comarca i arreu per tal que 
sigui pol de creixement, la societat s’hi alineï, i permeti  revaloritzar el propi entorn, 
econòmic i social revertint en el territori i tots els que conformen.  Cal un pla de 
màrqueting i promoció de la nostra Comarca.   

 

12) Modernització de l’Administració Pública 
 

Facilitar l’accés de la ciutadania a les gestions amb l’administració pública, on els 
tràmits siguin àgils, fàcils i accessibles davant les necessitats dels ciutadans. 

 
13) El paper de les entitats econòmiques i socials  

 
Cal que es valori i es reforci el paper de les entitats econòmiques i socials com 
agents clau de transformació i recuperació del territori, per la seva proximitat i per 
la seva tasca diària, en l’acompanyament dels seus col·lectius, i per estar al costat 



 
  

 
    

 

de la dinamització del seu territori, un fet que ha quedat totalment demostrat en 
tema COVID, un acompanyament de suport, de representativitat i lobby constant.  
 
 
  
 
I per a que així es pugui portar a terme, les tres organitzacions des del nostre 
coneixement i experiència, tal i com ho hem fet durant els últims anys, ens  posem 
a disposició de tots els governs catalans i locals, agents socials i econòmics i 
ciutadania en general, per tal de col·laborar i sumar esforços, en el 
desenvolupament d’aquesta reconstrucció econòmica sostenible,  inclusiva i 
social a l’Anoia, amb l’objectiu de vetllar per garantir un ecosistema empresarial 
de futur, garantir la cohesió social, i vetllar perquè la comarca de  l’Anoia siguin 
competitiva per viure i treballar-hi.  
 
Cal que hi hagi una concertació territorial, equitativa, plural i representativa dels 
diferents àmbits de la societat. L’empresa, les persones treballadores i 
l’administració, sobre la base del compromís, el consens, l’escolta activa, la 
imparcialitat, al marge de colors polítics. 
 
Des del compromís amb el territori i les persones, volem compartir i  construir 
entre tots una estratègia unitària i ferma que permeti viure, treballar i créixer 
a l’Anoia. 
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