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Declaració a favor d’un Pacte Nacional per a la Indústria 

 

Barcelona, abril de 2016 – El pròxim dilluns 11 d’Abril, a les 11 hores al Paranimf de 
l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, tindrà lloc la tercera jornada del Pacte 
Més Indústria amb el lema “la Indústria no pot esperar”. Els representants de les 
organitzacions patronals, els sindicats, els col·legis professionals i les Universitat que 
formen el Pacte Més Indústria instaran als màxims representants dels grups 
parlamentaris de la Cambra catalana a impulsar des del Parlament un PACTE 
NACIONAL/ACORD PROGRAMÀTIC PER A LA INDÚSTRIA.  

Amb la Declaració per a un Pacte Nacional les organitzacions socials i econòmiques 
urgeixen al Parlament de Catalunya a ordir el consens necessari que permeti impulsar 
un nou model de creixement inclusiu de base industrial com a motor de la reactivació 
econòmica del país.  

Durant l’acte, Joan Trullén, president de  Més Indústria, farà un balanç de les mesures 
de política industrial; Narcís Bartina, president del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Industrials de Catalunya, llegirà la declaració a favor d’un Pacte Nacional per a la 
Indústria, i tindran la paraula els representants dels sis grups parlamentaris de la 
Cambra per expressar el seu compromís a favor d’un Pacte Nacional per a la Indústria.    

L’acte finalitzarà amb una ponència de l’empresari Pedro Mier, titulada ’Una visió de la 
indústria avui a Catalunya’. 

El Pacte per a la Indústria a Catalunya va ser subscrit al 2013 per sindicats, 
organitzacions patronals, col·legis professionals i universitats. Les organitzacions 
signants del manifest volien reafirmar la necessitat de situar la indústria al centre de 
l’economia catalana sota els nous paradigmes tecnològics i la sostenibilitat. 

Els signants del Pacte són: CCOO; UGT; Foment del Treball; PIMEC; Col·legi 
d’Economistes de Catalunya; Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya; Consell de 
Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, i la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. 

RECORDATORI 

Acte: III Jornada del Pacte Més Indústria 

Dia: Dilluns 11 d’abril de 2016 

Hora: 11 hores 

Lloc: Paranimf de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes 585, 

Barcelona) 


