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NOTA DE PREMSA. Tarragona, 9 de juny de 2020 
 
 

NOTA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE 
DAVANT LA CRISI INDUSTRIAL I LABORAL A CATALUNYA 

 
Al sofriment personal i familiar que ens està provocant la pandèmia del Covid-
19 s'hi ha afegit una nova crisi de gran importància social i econòmica, 
provocada pel tancament d’empreses i plantes de producció, com és el cas de 
l’empresa Nissan a Catalunya.  
 
L’empresa automobilística tancarà les seves factories de Zona Franca a 
Barcelona, de Montcada i Reixac, i de Sant Andreu de la Barca. Aquest 
tancament afecta moltes persones del nostre entorn: amb l'acomiadament de 
més de 3.000 llocs de treball directes i una previsió de més de 20.000 
d’indirectes.   
 
Davant el patiment provocat per aquesta crisi, l'Església no pot romandre 
insensible al dolor que pateix la societat, persones i famílies, a conseqüència 
de conjuntures econòmiques i socials. Els Bisbes desitgem transmetre aquest 
missatge per mirar el futur amb esperança:  
 
1. Segons el parer de persones qualificades, la decisió d’aquesta 
deslocalització ha estat el resultat de tot un entramat de moviments econòmics, 
polítics i socials en l'àmbit internacional. Consta que la crisi s’ha anat forjant 
temps enrere i que, tot i haver buscat solucions, l'efecte de la pandèmia del 
Covid-19, ha accelerat les decisions empresarials.  
 
2. No ignorem la complexitat del problema, però sí que expressem la nostra 
solidaritat amb les persones afectades i confiem en l’èxit dels esforços 
realitzats conjuntament. Secundem totes les accions que, respectant els drets 
de tots i per mitjans pacífics, es duguin a terme a fi de buscar solucions justes 
en el marc del bé comú.   
 
3. La Doctrina Social de l'Església defensa una economia al servei de la 
persona humana. Una economia que garanteixi a les persones un treball digne, 
amb un salari digne que permeti l’accés a un habitatge digne i al sosteniment 
familiar.  
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4. Cal fer, doncs, un esforç per part de tots per mantenir les fàbriques allà on 
són i buscar noves oportunitats perquè aquestes puguin consolidar-se i 
sostenir-se.   
 
5. La repercussió social d'aquesta crisi ha reclamat l'atenció d'organitzacions 
civils i d'institucions polítiques. Fins ara ha resultat del tot insuficient i els intents 
de solució han arribat molt tard. Les forces socials s'han mobilitzat. En tot cas, 
les possibles sortides de la crisi no podran realitzar-se sense el diàleg, l'acord i 
la col·laboració dels tres àmbits implicats en el fenomen productiu: el treball, el 
capital i el poder polític.  
 
6. Els bisbes fem una crida a l’esperança fonamentada en la capacitat creativa 
de les persones. Tot el conjunt de la societat ha de mirar el futur amb 
confiança, ha d’afavorir la creativitat i ha de lluitar amb fermesa perquè es creïn 
les condicions adients per a la inversió i el desenvolupament de noves 
iniciatives industrials respectuoses amb el medi ambient o de nous serveis amb 
valor afegit, capaços de crear economia real i generar nous llocs de treball 
dignes.  
 
7. Els Bisbes fem també una crida a un canvi de paradigma per tal que tota la 
societat participi activament en el desenvolupament i la realització de projectes 
de futur que tinguin com a base una indústria més potent i capdavantera, amb 
la creació de sinergies internacionals. Cridem, doncs, al treball conjunt dels 
investigadors, economistes, tècnics de tota mena, etc., perquè juntament amb 
les administracions, els empresaris, les universitats, el món civil i el sector 
públic siguin capaços de crear un teixit industrial que generi llocs de treball 
dignes i oportunitats per als més joves.   
 
8. Per fer-ho possible és necessari construir ponts per tal que siguin superats 
els recels i les visions excloents. Avui és més necessari que mai que la 
iniciativa privada i la pública vagin de la mà per fer possible un nou 
ressorgiment econòmic i social en què tothom pugui trobar les seves 
oportunitats.   
 
9. Instem tots els catòlics i persones de bona voluntat, particularment aquells 
amb més capacitats i responsabilitats, a col·laborar en una reflexió més 
aprofundida i creativa i a posar els recursos a l’abast de la societat per construir 
una economia més justa i equitativa. L’Evangeli de Jesús ens inspirarà per dur 
a terme una transformació radical de vida, amb el seu missatge de justícia, 
esperança i fraternitat. 
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Davant la crisi industrial i laboral a Catalunya, demanem la benedicció de Déu 
perquè puguem trobar les respostes justes a les exigències legítimes de totes 
les persones i famílies que avui l’estan sofrint dolorosament. Invoquem l’Esperit 
Sant, que fa possible la creativitat i la perseverança, perquè vessi sobre 
nosaltres tots els seus dons. 
 

 


