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Conseller Giró: “Aquest govern farà uns bons pressupostos, ben 
negociats, que responguin a les necessitats socials i econòmiques 
del país” 

 

• El conseller d’Economia visita la 148a Fira de Sant Josep de Mollerussa, “un símbol 
del coratge, la valentia i el caràcter emprenedor del país” 

• Mostra el suport del govern en tots aquells àmbits que ajudin a la “dinamització 
econòmica i empresarial del país”, com són les fires sectorials 

 

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha assegurat que el govern treballarà per tenir 
uns “bons pressupostos, ben negociats i que responguin a les necessitats del país” 
durant una visita institucional que ha fet aquest divendres a la 148a Fira de Sant Josep de 
Mollerussa (Pla d’Urgell). Pel conseller, “el més realista” és que el govern comenci a treballar 
per elaborar uns comptes que puguin entrar en vigor a principis del 2022 i aprofitar la flexibilitat 
que permet la Llei de pressupostos per fer front a les necessitats excepcionals, com les que 
es deriven de la crisi econòmica i social de la Covid-19: “La Llei de pressupostos habilita 
el govern a adaptar la despesa i la inversió a les situacions excepcionals, com s’ha 
demostrat ja el 2020, per fer front a les necessitats de salut, ensenyament i benestar, i 
com farem aquests sis mesos que queden de l’any”, ha remarcat el conseller. 

La  Fira de Sant Josep és la primera gran fira comercial que se celebra des de l’inici de la 
pandèmia, ho fa uns mesos més tard del que és habitual i després que l’any passat s’hagués 
d’anul·lar. Per aquest motiu, el conseller d’Economia ha qualificat el certamen de “símbol del 
coratge, de la valentia, del caràcter emprenedor del país” i l’exemple que davant de les 
dificultats “hi ha dues possibilitats: la resignació i el conformisme o lluitar amb valentia 
perquè les coses surtin endavant”.  

Jaume Giró també ha aprofitat per mostrar el suport del govern en tots aquells àmbits que 
ajudin a la “dinamització econòmica i empresarial del país”, com són les fires sectorials 
com la de Mollerussa “on hi ha l’economia real i productiva, el teixit que Catalunya té 
com a principal factor de creixement”. 


