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Tota anàlisi de present i futur de Sabadell hauria d’enquadrar-se en què la ciutat, amb 202.444
habitants, té prop de 18 mil persones a l’atur, un percentatge d’aturats similar a la mitjana de
Catalunya i llunyà al de zones amb un major dinamisme econòmic, i un índex de pobresa creixent.
Conseqüentment crear ocupació hauria de ser l’eix conductor de totes les polítiques de ciutat. Un
treball que ha de ser estable, de qualitat i capaç de suportar les turbulències econòmiques que de
forma cíclica es presenten arreu.
En aquest context, cal assumir que solament la indústria té la capacitat de crear de forma significativa
llocs de treball de forma directa, incentivar la creació de serveis d’alt nivell i, indirectament crear
ocupació al potenciar el consum els serveis i el comerç. L’anàlisi dels diversos models productius ho
evidencien i, a casa nostra, en aquest llarg període de crisi, ha estat la Indústria la que ha contingut
l’enorme destrucció d’ocupació.
Tenir cura de la Indústria com a palanca aportadora de treball estable i de qualitat, d’innovació, de
desenvolupament d’inversions en R+D, esdevé imprescindible a la nostra ciutat, atès que en el període
2007 al 2012 l’activitat productiva ha disminuït a l’entorn del 8%; una xifra que si bé és inferior a la del
Principat (que ha rondat el 10%), és superior a algunes de les ciutats més dinàmiques del Vallès que
l’han vist disminuir en percentatges propers al 4,5%.
No obstant això, la facturació de la Indústria a Sabadell, respecte el total de la facturació, al 2012, de
les empreses ubicades al municipi, encara té un pes del 19%, percentatge que ens aporta una base
significativa per endegar un procés de re-industrialització de la ciutat.
Conseqüentment la creació de llocs de treball és estratègica. Per a fer-ho cal que la Indústria
esdevingui de nou prioritària en les polítiques municipals, que es solucionin les problemàtiques
existents en Polígons i zones industrial (transport, comunicacions, seguretat, serveis, etc.), es
simplifiquin i eliminin progressivament les traves burocràtiques existents, s’ajusti la formació
ocupacional i professional a les necessitats específiques del teixit productiu de la ciutat i es potenciï, i
es recolzi, la col·laboració entre els centres universitaris de la ciutat i les empreses sabadellenques

