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La consellera d'Empresa i Coneixement anuncia un paquet de mesures transversal
per al sector industrial
Chacón explica en una trobada amb empresaris del tèxtil que el "repte és seguir
fent la transició cap a la digitalització 4.0"
La consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Maria Àngels Chacón,
ha protagonitzat una trobada virtual per parlar sobre la situació actual del tèxtil en el context
de la crisi causada pel COVID-19 i les mesures que s'estan prenent des de la Generalitat per
encarar el futur del sector. L'esdeveniment ha estat organitzat per la Fundació per la Indústria
1559, el Gremi de Fabricants de Sabadell i la Confederació de la Indústria Tèxtil (Texfor), amb
la participació i assistència de més de 70 empreses del sector.
Chacón ha començat explicant que vivim "temps molt complicats i des del Govern busquem
oferir claredat i que es conegui la feina i les respostes a aquesta crisi", afegint que d'aquí a
uns dies començarem a parlar de "taules de reactivació de l'economia". Tot i que la majoria
de programes estan aturats, com els relatius a la industrialització 4.0, Chacón ha explicat que
des del departament segueixen treballant activament per a "protegir el nostre teixit
productiu. Aquesta crisi està fent de catalitzador cap a la transformació digital i el nostre
objectiu és ampliar les partides en aquest terreny ", ha afegit la consellera.
Paquet d'ajudes per a la Indústria
Chacón ha anunciat que el Govern està treballant en un "paquet transversal d'ajudes a la
indústria. Ara, després d'haver fet un primer paquet d’ajudes a comerç i turisme, l'objectiu
és ajudar a les PIMEs i al conjunt del teixit industrial. Actualment estem tramitant la dotació
pressupostària i polint aspectes jurídics, esperem poder tenir tot a punt en les pròximes
setmanes ".

Sostenibilitat i Centres tecnològics
La producció de productes sanitaris reutilitzables (mascarets, bates...) amb criteris de
sostenibilitat, i la conscienciació per part dels consumidors és un dels temes d’interès pels
industrials tèxtils. En aquests sentit la Consellera ha destacat que “a Catalunya tenim molts
actius, inquietuds i sensibilitat”.

Chacón també ha destacat alguns dels projectes que ja s’estan experimentant en aquest
moment per part de centres tecnològics com Eurecat. Tanmateix l’empresariat considera
necessari que els centres tecnològics ampliïn els seus àmbits de recerca a la situació actual
de la pandèmia. Uns centres, segons Chacón, que estan molt ben posicionats i en molts
àmbits han mostrat la seva excel·lència. Ara només cal que es preparin per a la nova realitat.
La consellera ha explicat que aquesta és una crisi "que ningú havia pogut preveure" i que,
entre altres coses, de forma col·lectiva estem entenent que "haurem de recuperar capacitat
productiva. No es tracta de començar a produir-ho tot aquí, però sí hem de replantejar-nos
recuperar capacitat productiva i estar preparats de cara a el futur. Cal estar atents a les
oportunitats de retorn i re localització de la producció. Cal preservar el teixit productiu i el
treball; preservar l’economia productiva i generar recursos que es reverteixin en accions
socials i l’estat del benestar.
El repte a nivell industrial és seguir fent la transició cap a la digitalització 4.0.”, ha explicat.
“Cal trobar un equilibri. Tenim clar que cada cop més la supervivència de les empreses està
lligada a la capacitat de generar coneixement ", ha afegit Chacón.

La Fundació per la Indústria. Sabadell 1559, té el seu origen en l’anomenada Fundació Gremi de
Fabricants de Sabadell que fou constituïda l’any 2000 per iniciativa del Gremi de Fabricants de
Sabadell. La seva missió és acompanyar a la petita i mitjana empresa industrial catalana, i impulsa
accions per crear estratègies que promoguin l’activitat industrial.
El Gremi de Fabricants de Sabadell és una associació empresarial l’objectiu de la qual és la defensa
dels interessos de la indústria de la zona i en particular de la indústria tèxtil, i el desenvolupament
econòmic i social de la seva àrea d’actuació.
La Confederación de la Industria Textil (Texfor), és una associació empresarial que representa a
empreses tèxtils espanyoles de filats, teixits, manufactures, complements tèxtils, acabats i estampats.
Es va constituir a finals de 2010 pel Gremi de Fabricants de Sabadell, AITPA, Federación Textil Sedera i
la Federación Nacional de acabadores, estampadores y tintoreros textiles.
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