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Junqueras: “L’economia catalana està en disposició d’assumir les responsabilitats 
d’ara i del futur, i és bo que el món ho sàpiga” 
 

• Sobre l’acord entre el PP i el PNB en matèria de pressupostos, el vicepresident 
recorda que “amb Catalunya els governs espanyols mai han complert els 
compromisos” 

 
El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Oriol Junqueras, 
assegura que “l’economia catalana està en disposició d’assumir les responsabilitats 
d’ara i del futur, i és bo que el món ho sàpiga”. Aquest és el missatge que el màxim 
responsable del Govern català en matèria econòmica ha volgut transmetre als mercats 
financers i als inversors institucionals de Nova York, en la segona parada del seu viatge 
institucional als EUA.  
 
Després d’un dinar amb personalitats catalanes ubicades a la “gran poma”, al qual també ha 
assistit la directora general d’Anàlisi Econòmica de la Generalitat, Natàlia Mas, el 
vicepresident ha volgut destacar que l’economia catalana creix a una velocitat superior als 
països del seu entorn. “El PIB va créixer el 2016 un 3,5%, gairebé quatre vegades més 
que el dèficit, que es va situar en el 0,9%”, ha assegurat.  
 
Per a Junqueras, la bona salut de l’economia catalana no es reflecteix en les valoracions 
que fan les agències de ràting, perquè “quan posen nota no avaluen l’economia catalana 
ni la nostra gestió”. Segons ha explicat, les agències qualifiquen “les relacions entre qui 
recapta el 95% de l’esforç fiscal, que és el govern espanyol, i qui té la responsabilitat 
de garantir els serveis socials fonamentals, que és el Govern català”. En canvi, quan 
examinen la salut de l’economia catalana i la feina del Govern “la valoració és 
necessàriament i inevitablement molt positiva”, ha reblat.  
 
 
“L’únic camí efectiu és disposar d’eines d’Estat” 
 
Preguntat sobre l’acord al qual han arribat el Govern espanyol i el PNB per aprovar els 
pressupostos generals de l’Estat per al 2017, Junqueras ha puntualitzat que “l’experiència 
ens ensenya que, d’acords, nosaltres també n’hem fet molts al llarg de la història i el 
govern espanyol mai no els ha complert“ i ha posat com a exemple el finançament 
autonòmic o l’Estatut d’Autonomia.  
 
Per aquest motiu, segons el vicepresident, “la gran majoria” de la societat catalana ha arribat 
al convenciment que “la millor manera de resoldre els reptes del futur és a través de la 
democràcia, el dret a decidir i el vot”. “L’única garantia que tenim per poder ajudar els 
nostres conciutadans és disposar de les millors eines possibles, que són les eines 
d’un Estat”, ha assegurat.  
 
 
 
 


