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El passat 25 de febrer la direcció de Bosch va trucar a l’Alcalde per anunciar la intenció de l’empresa de tancar la planta de Lliçà d’Amunt i acomiadat a les 336
persones que hi treballen. Des d’aquell moment, l’equip de govern va posar-se a disposició del Comitè d’Empresa i està fent tot el que està en les seves mans per
evitar-ne el tancament: reunions amb els representants dels treballadors; la direcció de l’empresa; la Conselleria d’Indústria i el Ministeri d’Indústria; altres organismes
superiors; i representants polítics de tots els nivells. Això no pot convertir-se en una competició per demostrar qui fa més. Tots i totes hem de donar el màxim de
nosaltres mateixos per ajudar als treballadors i treballadores a evitar el tancament de la planta.
No podem permetre que l’empresa continuï endavant amb el tancament malgrat que obté beneficis milionaris, oblidant els esforços que el seu personal ha fet els
darrers anys acceptant congelacions de sou i incrementant els nivells de productivitat per aconseguir millor rendibilitat, entre d’altres. Bosch no es tanca!
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Quan ja no et queda ni vergonya, menteixes. Quan ja no tens vergonya, no t’importa que les teves treballadores i treballadors s’assabentin per la premsa dels seus
comiats, menysprees els seus esforços, la seva dedicació i els resultats obtinguts; quan ja no tens vergonya, ignores els beneficis, la productivitat, el valor afegit i
simplement vols més, no importa el preu que paguen les persones. Quan ja no tens vergonya vens a fer política de “foto”, l’única que en sabeu, sense proposta,
sense continguts, sense solucions; quan ja no tens vergonya proposes mocions que, tot i dir que s’està en contra, justifica i acata el tancament de la planta de
Bosch; quan ja no tens vergonya assegures que és un text consensuat amb el comitè d’empresa; quan ja no tens vergonya enganyes la resta de partits que representen el ple esperant la seva aprovació desenraonada.
La nostra resposta la donem fent política real. Parlant i escoltant les persones, afectades, interessades, informades, treballant en el conjunt de la comarca en propostes reals. La nostra resposta la donem al Ple, al Parlament, al Congrés i a Europa. Apa, feliç Santa Jordina i Sant Jordi.

La planta de Bosch de Lliçà es rentable, pero la avaricia desmesurada y la ambición capitalista de esta multinacional, hace que quiera más beneficios aún. Como
dato importante decir, que esta multinacional obtuvo, en el 2020 (un año de crisis) MIL NOVECIENTOS MILLONES DE EUROS!!
Para esta empresa, esos beneficios no son suficientes, por lo que han tomado la decisión del cierre de la planta de Lliçà. Piensan únicamente en su cuenta de resultados, sin valorar, en absoluto, en el daño económico y social que hacen a cientos de familias.
A la preocupación de este hecho, se añade nuestra indignación al conocer los engaños de los que han sido víctimas la plantilla de ésta planta. Estas 336 personas trabajadoras llevan haciendo un gran esfuerzo económico en los últimos años, unos sacrificios que eran utilizados para alcanzar un beneficio millonario para esta multinacional.
No podemos permitir que se acabe materializando este despropósito, dejando a estas personas y sus familias en una delicada situación. Mientras, una vez más,
una patronal deshumanizada se enriquece. Ante esta situación, debemos hacerles saber de forma contundente a esta multinacional, las consecuencias que tendría
también para ellos esta decisión.
#BoschNoSeCierra #BoschNoEsTanca

Un nuevo mazazo a la industria catalana de la automoción, al empleo y a nuestra maltrecha economía.
Pero esta vez, esa herida afecta a nuestro pueblo. Bosch prentede cerrar la planta que tiene en nuestro municipio. Esto dejará a 336 trabajadores directos a la calle.
Podríamos dar 336 motivos para no cerrarla, como por ejemplo, los buenos resultados de la propia planta o las ganancias que el fabricante ha obtenido en el
último año.
Por otro lado, los gobiernos han de fomentar políticas que atraigan a las empresas, que generen empleo y riqueza. Tienen la responsabilidad de poner las soluciones que arreglen circustancias como las vividas. Ni que decir tiene que años de inestabilidad política en Cataluña, con Governs que no han puesto la economía
como prioridad, no han ayudado en absoluto.

Des del 25 de febrer que l’empresa Bosch va comunicar el tancament de la planta de Lliçà d’Amunt, el grup local Junts x Lliçà d’Amunt ha participat en diverses
reunions amb representants dels treballadors i ha estat en permanent contacte amb els departaments de govern per intentar trobar solucions per la continuïtat de
la planta de Bosch al nostre poble.
El dimecres 10 de març, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, el conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, i la directora general d’Indústria,
Matilde Villarroya, es van reunir amb els representants dels treballadors de Bosch. En la trobada van transmetre als representants sindicals el seu compromís per
treballar amb la resta d’Administracions per “afavorir la reindustrialització” de les instal·lacions “en cas que no sigui possible revertir la decisió de la companyia”.
El tancament afectaria els 336 treballadors de la planta, dels quals molts d’ells són vallesans, veïns de Lliçà d’Amunt, Parets, Granollers, les Franqueses o Mollet.
Des de Junts x Lliçà d’Amunt farem costat a tots els treballadors i instem a la direcció de l’empresa busqui una alternativa al tancament de la planta.
#BoschNoEsTanca

