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L’alcalde de Terrassa reivindica el potencial de la
comarca i aposta per la concertació per a
reindustrialitzar-la
Jordi Ballart ha signat avui la Declaració del Vallès Occidental cap a la Segona
Reindustrialització

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha reivindicat avui el potencial del Vallès
occidental i ha defensat el treball conjunt de tots els sectors per a reindustrialitzar-lo,
durant la seva intervenció a l’acte de signatura de la Declaració del Vallès Occidental
cap a la Segona Reindustrialització, que ha tingut lloc aquest matí a la Universitat
Autònoma de Barcelona. L’alcalde ha estat un dels signants del document,
juntament amb alcaldes de tota la comarca i representants dels sindicats UGT i
CCOO i de diferents universitats i organitzacions empresarials.
Jordi Ballart ha ha fet una defensa del treball conjunt i coordinat entre sectors i entre
territoris per a fer front a la crisi i millorar la situació econòmica i social de la comarca
i del país, i ha posat l’exemple del Pacte Local per l’Ocupació de Terrassa, “una
taula en la qual hem establert relacions molt fluïdes i eficaces amb els
sindicats CC.OO i UGT i l’organització empresarial CECOT”, ha dit l’alcalde, qui
ha recordat que l’aportació al PIB català que fan els dos Vallesos i el Barcelonès
representa més d’una tercera part de l’economia catalana, i ha dit que “aquesta és
una magnitud extraordinària, que mereix que el país la tracti també de forma
extraordinària, ja que aquí hi ha la força, el motor productiu, que pot treure’ns
de la crisi i tornar a generer riquesa i llocs de treball de veritat”. L’alcalde, però,
ha anat més enllà del concepte de creació d’ocupació: “Volem crear riquesa i
ocupació, sí, però no de qualsevol manera. Apostem per una riquesa orientada
a fomentar la competitivitat econòmica, la internacionalització i el benestar de
les persones. Apostem per crear feina estable i de qualitat. I al mateix temps,
apostem, per la sostenibilitat i el respecte al medi ambient i per avançar en el
coneixement, en el talent, en la innovació, en la tecnologia”, ha dit Ballart.
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La declaració del Vallès Occidental cap a la Segona Reindustrialització representa
una aposta de les principals entitats i institucions dels àmbits acadèmic, econòmic,
social i polític per l’impuls de la indústria com a via de recuperació. El document
recull un seguit d’accions necessàries per establir unes condicions objectives de
reindustrialització del territori.
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