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Mas-Colell creu que els reptes poden estar ben enfocats en un any 
“si fem bé les coses i Europa col·labora” 
 
El conseller creu que la crisi posa en evidència la insuficiència financera de 
Catalunya i que, per tant, el pacte fiscal és més necessari que mai 
 
El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha explicat aquest matí que “si 
fem bé les coses i Europa col·labora”, els reptes als quals han de fer front Catalunya, 
Espanya i la Unió Europea poden estar ben enfocats en un any. Mas-Colell ha fet aquestes 
declaracions en la inauguració de la 23a Trobada Empresarial al Pirineu que ha tingut lloc 
aquest divendres al matí a la Seu d’Urgell. 

Durant la seva intervenció, ha reflexionat sobre la situació econòmica actual i ha plantejat els 
tres àmbits que s’han d’abordar en els propers mesos: la crisi financera, l’estabilitat fiscal i el 
mercat laboral.  
Pel que fa al sistema financer i bancari, ha manifestat que la col·laboració d'Europa és molt 
important i que la situació és greu i requereix una resposta immediata. “No es pot viure gaire 
temps sense solució perquè afecta l’estabilitat d’Espanya i d’Europa”, ha dit. Quant a 
l’estabilitat fiscal, Mas-Colell assegura que la credibilitat s’hauria de guanyar amb reformes 
estructurals i no “amb un exercici espasmòdic de retallar en períodes curts”. Segons el 
responsable econòmic del govern català, cal que les reformes vagin donant els seus fruits, 
tot i que no seran a curt termini. En aquest sentit, ha dit que la crisi fa molt evident la 
insuficiència financera estructural de Catalunya i que el pacte fiscal és més necessari que 
mai. Encara que “seria ingenu si pensés que en un any tindrem la solució encarrilada”, ha 
afegit. 
 
El conseller també ha volgut transmetre un doble missatge d’optimisme. En primer lloc, ha 
posat de manifest que hi ha països del món que es troben en una millor situació i que 
“poden actuar com una força externa a la qual ens podem agafar”. En segon lloc, Mas-Colell 
ha recordat que “Catalunya no comença de zero” perquè durant els anys de bonança 
econòmica moltes empreses van treballar molt intensament i s’han convertit en companyies 
exportadores tan productives com les alemanyes. Finalment, el conseller s’ha mostrat 
defensor de l’euro “Catalunya té un bon futur i no contemplo cap altre horitzó que no sigui 
Europa i l’euro”.  

  
 
 


