9

PLAÇA PÚBLICA

DIUMENGE
30 DE GENER DE 2022

La veu de l’empresa al territori

JOSEP MARIA PEDRA SANGRÀ, PRESIDENT DEL GREMI D’ÀRIDS, FORMIGONS I PREFABRICATS DE LLEIDA.
VICEPRESIDENT DEL GREMI D’ÀRIDS DE CATALUNYA.

Una empenta a l’economia des
de Ponent
El consum d’àrids i formigó pot ser
un mirall de l’evolució econòmica d’un territori. I és que, malgrat
que només puguin ser vistos per a
la societat com allò què extreiem
de la terra, i destinat a la construcció, els àrids són quelcom més.
El àrids són un material insubstituïble i vital per al nostre desenvolupament. Tot i els temps d’incertesa que ens toca viure amb la
pandèmia, deixeu-me que la meva opinió serveixi per veure el got
mig ple i per llançar un missatge
optimista en un temps de cert desànim.
I és que després de molts anys
de descens, el consum d’àrids a
les comarques de Lleida va créixer
l’exercici 2020 en un 5,72% respecte el 2019, i un 5,25% el 2021
(fins al 3er trimestre), i el consum
de formigó va augmentar en un
7,4% també aquest 2021 (fins al
3er trimestre). No m’agradaria entrar en balls de xifres que poden
confondre el lector, però només
per fer-nos una idea a tall il·lustratiu: entre el 2015 i el 2019, la
producció d’àrids a Ponent havia
experimentat un preocupant descens del 41,9%. Amb un acumulat
tant negatiu, aquest creixement
dels dos darrers anys pot semblar una minúcia, però m’agradaria veure’l com un punt d’inflexió.
Una mostra que l’economia de
Lleida va agafant aire.
És ara –en aquest complicat
temps pandèmic– que des del
Gremi d’Àrids, Formigons i Prefabricats de Lleida entenem que
cal una empenta que consolidi
aquestes dades, i que ens indiquen quelcom més que el consum
de matèria primera: són la visualització que l’economia creix regularment.
Això no obstant, aquest dinamisme cal consolidar-lo. Per això,
crèiem que cal impulsar espais de
treball conjunts entre agents polítics, econòmics i socials per aconseguir un augment de la inversió
en obra pública a la demarcació.

Només la inversió per part de totes les administracions (ajuntaments, diputacions, Generalitat...)
pot consolidar aquest dinamisme.
Aquesta idea l’hem anat repetint
en les taules on participem, o en
les trobades institucionals que
hem mantingut, com la reunió
que recentment vam mantenir
amb el delegat de la Generalitat,
Bernat Solé.
Volem ser optimistes en que
moltes de les actuacions d’inversions, millores i manteniments
d’infraestructures i equipaments
públics que s’ha estat planificant,
s’acabaran implementant i executant en la seva fase constructiva.
Per tant, això sempre és una
bona noticia per a tota la ciutadania, que veurà millorats els serveis
públics locals i, de retruc, significarà un impuls a l’activitat econòmica de les nostres comarques, en
un any de sortida de la pandèmia
on tanta falta ens fa tots plegats
que es normalitzi la feina i la vida
social.
I és que aquests temps actuals ens han de servir de reflexió
i d’estímul. Ens cal un teixit empresarial fort i identificat amb el
territori que sigui competitiu en
una economia globalitzada. Això
requereix, ja no dic de facilitats,
sinó d’una reducció/simplificació
de la paperassa i d’una fiscalitat
competitiva amb altres territoris.
Si no ens passarà que determinades empreses ens marxaran a les
comarques limítrofes amb Aragó.
Fa uns mesos, la Cambra de Comerç ens donava dades que ens
han de servir de reflexió: el nombre d’empreses ha crescut un 8%
a l’Aragó en els últims quinze anys,
mentre que a Lleida només ho ha
fet en un 2%.
Més enllà de motivacions polítiques molt puntuals, les empreses que s’instal·len a la Franja,
diuen fer-ho per raons logístiques,
burocràtiques i també estrictament econòmiques com uns costos més barats. L’àrid és la segona

matèria primera més consumida
al planeta, per darrere de l’aigua,
i produir-lo a Catalunya és un autèntic laberint administratiu. El fet
de dependre de diferents conselleries, a més dels ajuntaments,
alenteix les tramitacions i provoquen duplicitat de procediments.
Un procés com l’extracció d’àrids
és una necessitat que té tot país i
en cal un estricte control per part
de l’administració. Ara, això no ho
pot convertir en un Via Crucis administratiu. Ens cal una simplifica-

ció dels procediments burocràtics
dels expedients d’obertura o ampliació de les explotacions.
A la vegada voldria remarcar
que les empreses del sector estem
molt conscienciades amb la sostenibilitat ambiental i potenciem
l’aplicació d’energies renovables.
S’aposta per l’autoconsum, tant
de l’aigua com de l’electricitat. Tenim especial sensibilitat per preservar el territori i la biodiversitat
a través de la cura dels terrenys
per afavorir les espècies a la xarxa

natura (aus estepàries) i potenciant la facilitat en la nidificació de
les orenetes de ribera. Ens agrada
participar en projectes mediambientals i poder millorar el nostre
entorn.
No voldria acabar aquestes reflexions sense deixar el nostre testimoni i més sentit record al company Agustí Bordalba, recentment
traspassat, que va ser el primer
president del nostre Gremi d’Àrids
i Formigons de Lleida. Sempre estarà en el nostre record.

