
 
 

 

 

 

 

A 
Molt Honorable Sr. Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Molt Honorable Sr. Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia 

Molt Honorable Sr. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg 

Molt Honorable Sr. Quim Torra i Pla, President de la Generalitat de Catalunya 

 

 
En aquesta fase difícil per a les nostres regions i per a tota Europa, us escrivim en nom de l’esforç 
comú que les institucions i els representants socials i econòmics dels nostres territoris estan duent a 
terme per tal d'afrontar la greu emergència sanitària de la Covid-19. 

 
Com a representants de les organitzacions de treballadors i treballadores de les Quatre Regions 
Motors d'Europa, manifestem la convicció que avui en dia és més important que mai desenvolupar un 
treball dens i cohesionat d'acarament de les millors experiències i de reflexió estratègica comuna. 
El treball de coordinació entre les Regions Motors d’Europa té una llarga història i la necessitat de 
diàleg interregional a nivell europeu ha esdevingut potser encara més important en aquest moment en 
què tots estem compromesos a fer front a la mateixa emergència sanitària, amb efectes molt 
preocupants a nivell econòmic, laboral i social. 

 

Creiem que és molt important que la xarxa entre les institucions regionals hagi iniciat un procés 
d'acarament intern amb un programa de treball. 

 
També els sindicats dels 4 Motors a través del temps han assegurat, i ara han reforçat, la xarxa de 
col·laboració, especialment en aquesta fase d’emergència sanitària, a partir d’un treball de coordinació 
de les nostres oficines internacionals. 

 
En aquesta fase, en què s'està duent a terme la reobertura progressiva de les activitats econòmiques 
als diversos països, mitjançant diversos plans de reanudació en un context encara d'emergència i on 
emergeix la necessitat de definir la visió i l'estratègia per a la recuperació postemergència, creiem que 
és necessari reprendre el diàleg social que hem viscut positivament els darrers anys, partint de les 
qüestions laborals i socials. 

 
Estem segurs del valor que representa poder obrir zones d'acarament entre les institucions i els 
interlocutors socials i econòmics a nivell interregional, perquè davant la imponent incertesa generada 
per aquesta crisi, el que és cert és que l’estratègia i les solucions trobaran en la dimensió europea un 
pilar decisiu de suport. 

 



Per això, us demanem de participar en l'acarament, també en referència al camí europeu interregional 
que heu planificat, de manera que puguem aportar la contribució d’experiències i propostes com a 
representants dels treballadors i treballadores de les 4 Regions Motors d’Europa. 

Tot restant a l'espera de la vostra amable resposta, us volem fer arribar les salutacions més cordials 
de les organitzacios sindicals d'Auvergne-Rhône-Alpes, Baden-Württemberg, Lombardia i Catalunya. 

 
 

A Lyon, Stuttgart, Barcelona, Milano, 9 de maig del 2020 
 
 
 

 
per CGT AuRA per CFDT AuRA per CFE-CGC AuRA 
Agnès NATON Pierrick AILLARD Laurent CARUANA 
Secrétaire Générale Secrétaire Général Président 

 

 
 

 

per CFTC AuRA per UNSA AuRA 
Hervé GOUILLOUX Gilles MONDON 

Président Secrétaire Général 

 
per DGB Bade-Wurtemberg 
Martin KUNZMANN 
Generalsekretär 

per CCOO Catalunya per UGT Catalunya 
Javier PACHECO Camil ROS 

Secretari General Secretari General 

  
 
 

per CGIL Lombardia per CISL Lombardia per UIL Lombardia 
Elena LATTUADA Ugo DUCI Danilo MARGARITELLA 
Secretaria Generale Segretario Generale Segretario Generale 

  


