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Intervenció del president de la Generalitat en el marc del sopar ofert 
amb motiu de la cimera del BCE 

Barcelona, 2 de maig de 2012 

 

Els dono la benvinguda a Barcelona com a President d’una de les més velles nacions 

d’Europa. En efecte, Catalunya era ja al segle IX, fa mil dos-cents anys, l’únic territori de la 

Península Ibèrica que pertanyia a l’Imperi de Carlemany, amb capital a Aquisgrà. Catalunya 

era aleshores la Marca Hispànica de l’imperi carolingi, i per tant la frontera amb els regnes 

musulmans. Aquest és el primer missatge que els vull donar: estan en un país, Catalunya, 

que no és europeu per un tractat d’adhesió o per una Constitució. Som europeus per 

història, identitat i vocació. 

 

El segon missatge és que Catalunya, i Barcelona, no són el resultat o el producte de l’obra 

d’un Estat, sinó d’una societat. Una societat que al llarg de segles ha progressat a base 

d’esforç, de creativitat, d’esperit de superació i de modernitat. Els posaré un exemple: el 

Palau que avui els acull va començar a construir-se fa sis-cents anys, just en el moment que 

a Barcelona naixia l’anomenada Taula de Canvi, que es pot considerar el primer banc públic 

d’Europa. I per tant, en algun sentit, un precursor de l’actual BCE. 

 

El tercer missatge és ben actual: estem compromesos amb l’austeritat com a valor i amb la 

necessitat de fer reformes estructurals. De fet, des del Govern de Catalunya donem suport a 

gairebé totes les decisions que prenen els governs espanyols, encara que siguin impopulars. 

Ho fem per responsabilitat, i en molts casos procurem donar exemple i liderar en el conjunt 

d’Espanya les polítiques de reducció del dèficit i de la despesa pública. 

 

No obstant, advertim d’un risc que pot convertir-se en un perill: en plena recessió econòmica 

no és aconsellable reduir el dèficit a un ritme que agreugi molt més la situació econòmica i 

social. Tan important és controlar els dèficits com fer-ho d’una manera que doni esperança a 

la població. Els ho diu el President d’un territori que no viu del subsidi sinó de l’esforç. Que 
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amb el 16% de la població espanyola representa el 19% del PIB, el 30% del comerç exterior 

espanyol, que concentra el 22% de les empreses innovadores d’Espanya i que representa 

l’1% de la producció científica mundial. 

 

Sabem que la tasca del Banc Central Europeu no és fàcil, perquè Europa està travessant 

una situació d’una gran complexitat. I l’Euro també. Sabem que sobre les seves espatlles 

pesa una gran responsabilitat. També sobre les nostres. De les nostres decisions comunes, 

de la seva eficàcia i de la seva justícia, en depenen el present i el futur de moltes persones 

que tenen sentiments de por o de manca d’esperança. Europa és dels pocs llocs del món 

que ha sabut posar l’economia al servei del benestar i de la justícia social, i no a l’inrevés. 

Aquesta conquesta l’hauríem de saber preservar, fins i tot en un món globalitzat com el que 

tenim. 

 

Vostès, amb les seves decisions, hi poden contribuir d’una manera molt destacada. Els 

desitjo que facin una bona feina, i que gaudeixin de la seva estada a Barcelona i a 

Catalunya. 

 

  


