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Catalunya necessita pressupost i tindrà pressupost. I el tindrà en vigor l’1 de 
gener. Necessitem les eines per fer front a les conseqüències de la Covid-19 i 
la crisi que ha provocat. I les tindrem amb aquest pressupost.  
 
Tindrem els recursos per reactivar l’economia en clau transformadora, per 
afrontar el canvi de model productiu del nostre país, per estar al costat de les 
treballadores i dels treballadors, de les empreses i dels emprenedors. També 
dels serveis públics i dels treballadors dels serveis essencials.  
 
El Govern tenim com a objectiu millorar la vida de la ciutadania. Fer-la més fàcil, 
fer-la de més oportunitats, fer-la més justa. I necessitàvem pressupostos per 
això. I els tenim. 
 
Per això, el pressupost pel 2022, adaptat a les exigències del moment, avui 
tenim l’oportunitat de tenir-lo. I, per tant, celebro anunciar-los que, com a 
president de la Generalitat, he arribat a un acord amb el grup parlamentari d’En 
Comú Podem per aprovar el pressupost de l’any 2022. 
 
Amb aquest acord el que fem és millorar la proposta inicial del Govern. Oferim 
al país un pressupost ambiciós, transformador, que és capaç d’abordar les 
necessitats i les urgències del moment, però que, alhora, és en clau 
transformadora i ens permet dibuixar i començar a  implementar la Catalunya 
que volem per als propers 10 o 20 anys.  
 
Un pressupost que permetrà que comencem a garantir l’accés universal a 
l’educació entre 0 i 3 anys. I comencem per l’I2, que serà gratuït, i ho serà 
gràcies a aquest pressupost.  
 
Un pressupost que també augmenta de forma molt significativa la inversió en 
recerca i universitats. Un pressupost que dobla la inversió prevista en els 
pressupostos anteriors, amb l’impacte que té en l’economia de caràcter 
immediat. Per tant, permetrà la contractació de treballadors i treballadores per 
portar a terme aquestes inversions, però també l’element transformador que 
comporten. 
 
Un pressupost que permet baixar les ràtios a P3 i començar a situar clarament 
un salt en la millora de l’educació del nostre país. Que reforça el sistema de 
salut. Un bon pressupost, que destina 3 de cada 4 euros a reforçar l’estat del 
benestar i que recupera el pols inversor de la Generalitat. 
 
El Govern que presideixo és fruit d’un clar compromís amb la transformació 
social, verda, feminista i democràtica. I aquesta transformació no admet 



pròrrogues. No admet una pròrroga pressupostària. Necessitàvem pressupost 
i tenim pressupost. Objectiu aconseguit. O pressupost, o pressupost. I el 
pressupost ja és aquí.  
 
Per tant, vull agrair al grup d’En Comú Podem la predisposició per arribar a un 
acord que s’ha sobreposat a un context on sempre hi ha debat. I hem arribat a 
aquest acord amb l’objectiu compartit de millorar la vida de la ciutadania.  
 
També vull fer un agraïment al conjunt del Govern de Catalunya. A totes les 
conselleres i consellers i els seus equips que s’han implicat perquè aquest 
pressupost sigui una realitat. I, especialment, al conseller d’Economia  i 
Hisenda, el conseller Giró, que ha dissenyat un pressupost transformador que, 
sense cap mena de dubte, contribueix al progrés social i econòmic de 
Catalunya. Gràcies a tothom per la feina feta.  
 
Amb l’acord d’avui disposem d’una eina imprescindible per complir amb els 
compromisos que vam assumir. Els compromisos de la transformació social 
capaç de generar progrés i benestar per a tothom. Que passa per una 
transformació del model productiu; una transformació verda que reforci la lluita 
contra el canvi climàtic; una transformació feminista que eradiqui tota forma de 
violència i masclisme contra les dones, i una transformació democràtica que 
passa per afrontar la resolució del conflicte polític amb l’Estat en base al 
referèndum i a la fi de la repressió i en base a l’amnistia i l’autodeterminació.  
 
Aquests són els quatre compromisos irrenunciables que tenim com a Govern, 
que responen als consensos que hi ha a la societat catalana i que es 
reflecteixen amb les àmplies majories que donen suport a aquests objectius al 
Parlament. Una majoria  a favor de la resolució del conflicte polític amb l’Estat 
i de la millora de la vida de la ciutadania. Aquesta majoria s’ha de reforçar, 
enfortir, partint especialment de les formacions que em van donar suport en la 
investidura. 
 
Unes formacions d’una majoria independentista que avui, en aquest 
pressupost, es reforça amb les aportacions d’En Comú Podem per afrontar 
aquestes transformacions necessàries. Però cal saber i tenir molt present que 
la majoria de la investidura ha de continuar treballant també. 
 
Hi ha una repressió que no cessa. Com hem vist avui amb l’obligada declaració 
davant el TSJC de Pau Juvillà per la seva solidaritat davant la repressió que 
pateixen els presos polítics. Vull aprofitar aquesta compareixença per 
expressar tot el meu suport i solidaritat cap a Pau Juvillà.  
 
Avui, per tant, fem un pas endavant per superar la crisi provocada per la Covid-
19. I per fer-ho en clau transformadora, de canvi del país. Aprofitem, per tant, 
l’impuls del nou pressupost, reforcem l’autoestima col·lectiva i els grans 
objectius de país. Tindrem eines, tindrem pressupost l’1 de gener. I això és una 
molt bona notícia. 
 
La Covid-19 ens ha situat amb moltes reptes, però aquest país cada vegada 
que se li han plantejat reptes molt complexos els ha superat. I ho ha fet amb 



ambició, voluntat transformadora i amb grans aliances. Pensant en gran i 
creient-nos que tenim un país per construir al servei de la gent. I estic segur 
que amb el pas que fem avui això està més a prop que mai.  
 


