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Catalunya i les Illes Balears obren línies de col·laboració en matèria 
financera, de repte demogràfic i estratègies de reactivació 

• El conseller d’Economia, Jaume Giró, i la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors 
balear, Rosario Sánchez, celebren una primera reunió de treball amb els 
corresponents equips directius 

 

El conseller d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Jaume Giró, i la consellera 
d’Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, Rosario Sánchez, han mantingut 
una reunió aquest divendres a Barcelona per tractar diversos assumptes d’interès comú i han 
acordat establir línies de col·laboració amb grups de treball i anàlisi en matèria de finançament 
autonòmic, de repte demogràfic i del desplegament de les estratègies de reactivació econòmica 
i social. 

En aquesta trobada, una primera presa de contacte entre aquestes àrees, s’han abordat 
qüestions sobre la situació financera de Catalunya i les Illes Balears, de cara a iniciar treballs 
d’anàlisi conjunta en aquest àmbit de manera estable, especialment pel que fa al sistema de 
finançament autonòmic i els desequilibris que produeix a tots dos territoris, i sobre la necessitat 
d’augmentar els recursos estatals davant les conseqüències de l’impacte de la pandèmia. 

Així mateix, s’han abordat els reptes demogràfics existents, com l’alta densitat de població a 
determinades zones, l’augment de la població flotant i les seves conseqüències en la prestació 
dels serveis públics. Igualment, s’han valorat possibles vies de treball conjunt en el desplegament 
de les estratègies de reactivació social i econòmica de les Illes Balears i Catalunya. 

A la reunió també hi han participat, per part de la Generalitat, el secretari general del 
Departament, Jordi Cabrafiga; la secretària d’Hisenda, Marta Espasa, i la secretària d’Afers 
Econòmics i Fons Europeus, Matilde Villarroya; mentre que del Govern balear hi han participat 
els directors generals de Pressuposts, Joan Ignasi Morey, i de Finançament, Francisco Oliver, i 
el director de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques, Joan Carrió. 

 

 

 

 


