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Josep Maria Álvarez: "El gran problema és la 

molt baixa productivitat" 
Va iniciar la seva activitat en el comitè d'empresa de La Maquinista (avui 

Alsthom) el 1976. 

 

JOAN TAPIA 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 18.09.08 

 

--A l'agost va dir que la tardor seria dramàtica. 

--Sí. Fins ara hi havia el matalàs dels que treballen irregularment. I el 

mateix agost l'atur ja va pujar en 103.000 persones. 

 

--¿I ara? 

--Ja hi ha menys irregulars. Arribem al final de la temporada turística i hi 

ha reduccions de plantilla i tancament d'empreses. Les xifres del 

setembre i l'octubre seran dramàtiques. Ningú sap què ve després. 

 

--Va ser a Rodiezmo. ¿Què li va dir a Zapatero? 

--No és Zapatero, és tot Europa la que està paralitzada i no reacciona. 

 

--¿Per què? 

--La Unió Europea són 27 països i no decideix amb la rapidesa que ho fan 

els Estats Units, tot i que la crisi ho exigeix. I el Banc Central Europeu 

sembla fet per a quan les coses van bé. És menys sensible que la Reserva 

Federal. 

 



--Tornem a Espanya 

--El problema, que els governs --González, Aznar i l'actual-- no van 

abordar, és la molt baixa productivitat. 

 

--¿Per què no van abordar el canvi de model productiu? 

--Si les coses van bé la temptació és no tocar res. Fins i tot obrir l'aixeta 

perquè el creixement continuï sobre bases poc sòlides. 

 

--¡Home! 

-- ¿Què va ser si no l'allau d'immigració il·legal, meditada i pensada, de 

l'època del PP? Moltes empreses van créixer sobres bases falses. ¿Per 

què hi ha gent que encara va a la verema francesa i no va a Huelva a 

recollir fruita? Doncs perquè cobren més i en més bones condicions. I hi 

havia el furor de l'hostaleria per contractar en origen. 

 

--¿Què cal fer? 

--Tota la política de foment de l'ocupació consisteix a donar diners a les 

empreses que contracten. A Suècia i Finlàndia tenen serveis d'ocupació 

que acompanyen i recol.loquen els aturats. Gastem poc en polítiques 

socials actives. 

 

--¿I la indústria? 

--La política industrial no és adorar les multinacionals, mantenir sectors 

obsolets, com el carbó, o socórrer les empreses que cauen, i més si no 

són catalanes. 

 

--¿Llavors, quina política industrial s'hauria de fer? 

--Fomentar la investigació a través de l'encast universitat-empresa per 

tecnificar l'aparell productiu. I fer polítiques integrals, no d'un ministeri. 



Amb el sector farmacèutic, l'objectiu --més amb el PP-- ha estat abaratir 

la factura amb genèrics. Castigant d'aquesta manera les empreses que 

investiguen. 

 

--¿Polítiques integrals? 

--De tot el Govern. Ara ministeris i conselleries van a la seva bola. La 

consellera de Treball va enviar a les empreses amb accidents una 

tovallola i una pastilla de sabó. Està bé, però el sabó era francès. 

 

--¡Francès! ¡Pecat mortal! 

--Si el Govern d'un país no valora les seves empreses, ¿per què les han 

de valorar els mercats? ¡Tots els cotxes del Consell de Ministres francès 

són Citroën! 

 

--Ja vaig veure que criticava Saura per comprar vehicles Honda. 

Contaminen menys que els Seat. 

--Bé per no contaminar, però, ¿per què no es munta un programa pilot 

amb Seat a Martorell i Nissan a la Zona Franca? I no em parli de respectar 

la transparència de contractació. Suposo que alemanys i francesos la 

respecten. 

 

--¿Quin pecat més? 

--La desatenció a la FP. Aquí, de cada quatre estudiants de 

postobligatori, tres van a la universitat, i un, a FP. A Alemanya, el 

contrari. 

 

--La FP no mola 

--Un gran error. Algú ha de donar una puntada de peu a la taula en la FP. 

La Generalitat la té en uns llimbs, entre Treball i Educació. 



 

--Els sindicats recelen de la productivitat: mata llocs de treball. 

--Fase superada. Té una idea antiquada dels sindicats. 

 

--Sebastián fa el pla VIVE per a vehicles de més de 15 anys i les vendes 

de cotxes es desplomen. 

--Sebastián sembla més un ministre de Medi Ambient que d'Indústria. 

Està bé la preocupació mediambiental, però hi ha excés de mesures del 

Govern amb impacte negatiu en la indústria. 

 

--¿L'ecologia no el preocupa? 

--Sí, però, ¿per què hem de tenir parada l'opció nuclear? Mantenim 

centrals caducades, amb riscos, perquè no fem noves centrals. I el risc 

nuclear ja el tenim. França continuarà amb l'aposta nuclear. I que consti 

que també aposto per les energies renovables. 

 

--¿Per què UGT i CCOO recolzen els pressupostos? 

--Quan en plena crisi el Govern manté les prestacions de l'Estat de 

benestar hem de donar-li suport. Els treballadors en són els beneficiats. 


