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Jaume Giró: "Catalunya ha de ser un país reconegut arreu per la qualitat dels seus 
productes, que sigui una part indestriable del nostre capital cultural" 
 

• El conseller d’Economia i Hisenda visita la 59a Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra 
i les Garrigues, a les Borges Blanques  

 

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha reivindicat la importància per a l’economia del 
capital humà, el capital físic i el capital cultural, així com la necessitat que les administracions 
facilitin els recursos que afavoreixin l’excel·lència en els tres àmbits.  

“M’agradaria que Catalunya fos un país reconegut arreu per la qualitat dels seus productes 
a tots els nivells, que la qualitat sigui una part indestriable del nostre capital cultural, des 
de la qualitat de la producció industrial, fins la qualitat de l’oferta turística o dels productes 
alimentaris, com ja ho és en el cas de l’oli a Borges o el pa a Cervera”, ha destacat Giró 
durant la visita que ha fet aquest dissabte al vespre a les Borges Blanques, en el marc de la 59a 
Fira de l’Oli de Qualitat Verge Extra i les Garrigues, on ha participat en l’acte de proclamació dels 
Ambaixadors 2022 de l’Oli de Qualitat de Catalunya i en l’acte d’Agermanament amb la Fira del 
Pa i del Cereal de Cervera.  

En el marc de la visita, el conseller Giró ha destacat el paper de l’administració a l’hora d’invertir 
en infraestructures que afavoreixin l’economia i ha recordat que per aquest 2022 la Generalitat 
destinarà gairebé 105 milions d’euros a inversions en la vegueria de Lleida com al canal Segarra 
Garrigues, en el desplegament de la fibra òptica, a l’aeroport d’Alguaire o en la conservació de 
les carreteres. Igualment ha apuntat la necessitat de potenciar el talent, la recerca i l’experiència 
per fer que l’economia sigui més productiva “promovent un sistema públic d’educació i 
invertint en recerca i investigació”. 

Jaume Giró també s’ha referit a la sentència del TSJC que obliga a aplicar un 25% de les classes 
en castellà, que ha qualificat de “sentència política”: “Si als jutges els preocupa la salut del 
castellà ens hauríem de felicitar i no perseguir, haurien de llegir els informes Pisa i veuran 
que ens han de felicitar perquè a les escoles catalanes s’ensenya molt bé el castellà. Per 
això és una sentència política i no pedagògica”. 


