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Els treballadors de Delphi,
optimistes per l'interès de 15
empreses en la planta de Sant
Cugat
Els alcaldes de l'entorn els han traslladat el seu suport | El municipi obre la porta
a incentius fiscals per futurs inversors però "no a qualsevol preu"

Els alcaldes vallesans en l'acte de suport als treballadors de Delphi. Foto: Juanma Peláez

Els treballadors de la planta de Delphi a Sant Cugat del Vallès s'han mostrat avui "optimistes" en
saber que unes quinze empreses estarien interessades a quedar-se amb les instal·lacions i la
plantilla, formada per 540 treballadors.
Els representants dels treballadors s'han reunit aquest dijous al matí amb la direcció en una
trobada que ha estat "cordial i constructiva", tot i que José Antonio Morán, president del comitè
d'empresa, ha lamentat que la direcció s'ha mostrat "poc flexible" i ha comunicat que a principis
d'abril "hi haurà excedents de plantilla" fet que es podria traduir en l'inici d'un expedient d'ocupació.
A la tarda ha estat el torn dels alcaldes de l'entorn, que s'han trobat amb els afectats.
El comitè d'empresa ha reclamat a la direcció "que no acceleri" el procés i que doni més marge
per a la negociació per tal que la fi de l'activitat de Delphi no es produeixi abans que l'inici del
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possible nou inversor sinó que es permeti coincidir en el temps tot el procés.
A partir d'ara, les reunions entre el comitè i l'empresa es faran de manera setmanal i els
representants dels treballadors han demanat "ser part i no només oients" en tota la negociació.
Suport dels alcaldes
La reunió de la tarda ha comptat amb el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i
alcalde de Castellar, Ignasi Giménez; i els alcaldes de Sabadell, Juli Fernàndez; Terrassa, Jordi
Ballart; Rubí, Ana Maria Martínez; Ripollet, Josep Maria Osuna, i les regidores de Cerdanyola, Elvi
Vila, i Barberà, Sandra Ramos, a més de Conesa. Els batlles han traslladat el seu suport en la
lluita per mantenir l'activitat i els llocs de treball.
Després de la trobada, el president del Consell Comarcal ha explicat que es convocarà de
manera urgent el Pacte per la segona reindustrialització al Vallès Occidental per tal de tractar
aquesta qüestió, així com la situació de la indústria a la comarca per evitar que es puguin produir
processos com aquest. A més, ha expressat el compromís de la comarca amb la indústria i ha
celebrat el missatge "potent" que ha donat Sant Cugat assegurant que els terrenys de Delphi no
es requalificaran i es permetrà cap activitat que no sigui la industrial.
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