Montilla aposta per un canvi de model productiu per combatre
l'alentiment econòmic
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El president de la Generalitat, José Montilla, considera que la recepta per
afrontar la desacceleració econòmica passa per un canvi del model productiu.
Durant el lliurament dels premis Primer de Maig, que condeixen les fundacions
Campalans i Comaposada, Montilla ha reclamat "un sindicalisme fort i
responsable" que sigui el "motor" d'aquest canvi. El president, que no ha
concretat quins canvis calen en el model productiu, creu que la reforma "ja ha
començat, està en una fase molt incipient" i que cal ser "optimistes i no
escatimar esforços en la reconducció de l'economia" davant el descens de
l'activitat en sectors com ara el de la construcció.
____________
José Montilla ha defensat el pas "cap a sectors que porten més valor afegit".
El president ha admès que l'alentiment "probablement comportarà dificultats
per a les empreses i els seus treballadors, per a les famílies i per a la societat
en general". Davant d'aquesta situació, però, ha refermat "la voluntat col·lectiva
d'afrontar els reptes que se'ns presenten".
"És hora de reaccionar, d'innovar, d'estimular la capacitat emprenedora,
d'afrontar les reformes de fons dels nostres sistemes educatius i del nostre
model productiu", ha afegit.
Montilla ha advertit que el col·lectiu d'immigrants és un dels "més vulnerables",
perquè molts treballen en sectors que han començat a perdre ocupació, com la
construcció. Malgrat tot, el president de la Generalitat confia en la "capacitat
de regeneració" de l'economia catalana. "No és hora per als derrotismes, els
pessimismes i els que criden el mal temps".
Montilla ha parlat al lliurament dels premis Primer de Maig, que ha tingut lloc a
la seu de la UGT. Els premiats han estat el diputat, exregidor socialista a
Sestao i víctima d'un atemptat d'ETA, Eduardo Madina, el sindicalista Emilio
Gabaglio, la fotògrafa Isabel Steva "Colita", el fundador del sindicat de banca
de la UGT de Barcelona Ramon Porqueras i la fundació per a la reinserció de
dones ARED.

