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Voldria començar les meves paraules en aquesta intervenció fent un record a totes les 
persones que, malauradament, en aquest any i tres mesos de pandèmia, ens han deixat. I 
també desitjar a les persones que avui encara s’estan recuperant, tant als hospitals de 
Catalunya en què tenim menys de 200 persones a les UCI, com també a la resta del planeta, 
que es puguin recuperar com més aviat millor. I desitjar també que la vacunació, que ens ha 
permès afrontar avui des de Catalunya una etapa, també gràcies a l’impagable feina dels 
treballadors i treballadores públiques en l’àmbit assistencial, especialment de la sanitat, però 
també gràcies a la responsabilitat de la ciutadania i a les decisions que s’han pres per part de 
les autoritats competents en matèria sanitària, voldria que aquesta vacunació, que avui ens 
permet celebrar aquesta jornada i que ens ha situat en un procés de sortida de la pandèmia, 
pugui arribar arreu del planeta. O ens en sortim tots o no estarem tots protegits.  

He volgut recuperar, abans de plantejar les reflexions que voldria compartir amb tots vostès, 
quina va ser la darrera vegada que vaig participar en les jornades del Cercle d’Economia. Va 
ser fa dos anys, a les darreres que es van celebrar a Sitges. I en aquella intervenció que vaig 
fer al seu moment com a vicepresident del Govern de Catalunya, vaig voler traslladar algunes 
idees, que crec que són plenament vigents i que, fins i tot, algunes han vist com el pas del 
temps en reforçava els motius i en visualitzava la necessitat d’apostar-hi d’una forma molt més 
clara.  

Feia referència al paisatge que hi havia a Catalunya després de la recuperació posterior a la 
gran recessió i, entre d’altres coses, situava en els reptes globals la necessitat de superar les 
tensions comercials –sembla que aquestes darreres setmanes es va en aquest sentit-, en la 
necessitat de superar els factors d’inestabilitat, de fer front a l’emergència climàtica i a la gestió 
adequada del fenomen migratori. 

Proposava una agenda catalana per a la prosperitat, basada en els valors de la llibertat 
republicana, posant com a centre del nostre projecte econòmic basat en el creixement, una 
millora de la productivitat. Créixer en valor més que no pas en volum. Per tant, una millora de 
la productivitat que pogués portar-nos a un augment salarial, a un augment de la formació del 
capital humà, i, per tant, una aposta per la formació professional; i també clarament una aposta 
per la innovació tecnològica. Necessitàvem instruments públics. 

Feia referència a l’estat emprenedor i el president ha fet referència a l’economista Mariana 
Mazzucato, la citava en aquell moment. I la potencialitat d’instruments com fons estructurals, 
la banca pública, poden tenir. I la sostenibilitat de l’estat del benestar. 
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I finalment, feia referència a què era l’hora de la política. I això el juny del 2019. Ha plogut molt 
des d’aleshores i han passat diversos cicles electorals des d’aleshores. La necessitat de 
vèncer l’immobilisme i la necessitat pel que fa al conflicte polític entre Catalunya i l’estat, 
superar una etapa de repressió i reemprendre la declaració de Pedralbes, i ho citava 
literalment com un dels elements urgents. Avui de nou som en aquesta oportunitat, crec que 
ho hem de posar en valor. I demanava la implicació de la societat civil. 

Crec que aquell plantejament és plenament vigent. Avui aprofundiré en alguns d’aquests 
aspectes, sobretot tenint en compte que la pandèmia ha intensificat el que són unes 
tendències de fons que estàvem vivint a la nostra societat, que no són alienes a les de la resta 
de societats del nostre entorn, però que a Catalunya s’ha manifestat en alguns aspectes 
negatius, com és l’augment de l’atur, que s’ha produït a causa de la pandèmia, en un 12,9% 
de taxa d’atur, malgrat que hem disminuït respecte al darrer trimestre de l’any 2020. Realment 
és una taxa encara elevada. 

Malauradament, una de les tendències també va en relació a l’augment de la precarietat vital 
de moltes famílies i només puc fer referència a les notícies que estem tenint setmanalment 
dels casos de desnonament, de famílies que perden l’habitatge. I que la fi de la moratòria dels 
desnonaments, però l’agreujament d’algunes de les conseqüències que estan havent-hi per a 
moltes famílies en aquest procés de sortida de la crisi provocada per la Covid 19 ens venen 
uns mesos en què, malauradament, aquest serà un dels reptes més importants.  

I una altra dada que potser no és tan coneguda però explica també com els confinaments han 
estat diferents en funció de la nostra classe social del gènere i de la tipologia o l’estructura 
familiar de xarxa familiar que podia haver-hi al darrera. Les desigualtats educatives a 
Catalunya han incrementat lleugerament. I crec que no és una tendència només de Catalunya 
sinó probablement de tots els països del nostre entorn. Hem de posar-hi tota la força per 
combatre-ho. A les proves d’avaluació de l’ESO, aquells alumnes que viuen en els districtes 
censals amb menor renda han vist empitjorat el que eren els seus resultats. Els que vivien 
amb major renda l’han vist millorat. Per tant, clarament, el confinament, en termes educatius, 
per al nostre jovent ha tingut un impacte diferent, també en relació al nivell econòmic. 

Però també hi ha oportunitats. En un moment d’una gran aturada, ara fa un any, també va 
haver-hi una posada en marxa de mesures, que crec que cal valorar com una gran oportunitat. 
En primer lloc, es va posar en valor que allò que és essencial és fonamentalment allò que és 
públic i compartit i, per tant, els serveis públics, element fonamental de l’estat el benestar, 
necessiten estar ben finançats i són un element clau de la redistribució no només de la riquesa 
sinó també de les oportunitats. Quan tot s’aturava hi havia una part que no s’aturava, que eren 
els serveis essencials i aquí l’estat del benestar, especialment la salut, com el model que tenim 
a Catalunya públic i d’accés universal, era fonamental. 

També una gran oportunitat en un pas endavant en el projecte europeu, mitjançant aquesta 
emissió de deute conjunt per part de la CE, que aquests darrers dies ja s’ha produït i ha tingut 
una primera bona acollida i que ha de servir com a primer pas per al finançament del fons 
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Next Generation, que és una gran oportunitat per a Catalunya i que històricament ens hauríem 
de remetre al que va suposar en el seu moment l’entrada a la CEE per trobar-hi una magnitud 
similar. La gran diferència és que serà en un període molt més curt de temps, que necessitarà 
molta més planificació, capacitat d’execució i assertivitat en el que són els objectius i els 
projectes a presentar. I aquí, com a Govern, estem plenament implicats. 

Ara hi ha l’oportunitat d’iniciar una nova etapa, una nova etapa a Catalunya. Hem dit sovint 
que Catalunya necessita una sacsejada, una posa al dia, que necessitem avançar de nou com 
a país i que com a Govern volem impulsar quatre grans transformacions, que poden trobar 
moltes complicitats en el que es debatrà aquests dies i també punts de divergència, que són 
naturals en una societat com la nostra, i que hem de ser capaços de convertir mitjançant el 
diàleg i la concertació social en punts d’acord.  

En primer lloc, la transformació social, la necessitat d’enfortir l’estat del benestar i els 
mecanismes de redistribució de la riquesa. En segon lloc, la transformació en clau del 
compromís feminista, tenim una societat avui encara profundament patriarcal, cal transformar-
ho, calen mesures valentes en aquest sentit i tenim molt clar que la discriminació per raó de 
gènere és molt més greu quan s’afegeix una situació de desigualtat per raons econòmiques, 
d’origen geogràfic, etc. Cal un compromís feminista del conjunt de la societat. En tercer lloc, 
la transformació verda, el canvi climàtic no espera. No hi ha excusa. I tots els projectes de 
futur que vulguem per millorar la competitivitat de la nostra economia han de tenir en compte 
la necessitat d’afrontar una transició energètica, però també de la preservació de la 
biodiversitat. I finalment, una transformació en clau democràtica. Necessitem institucions 
fortes. Les institucions que són capaces d’acompanyar, mitjançant processos de transició 
democràtica els canvis que es produeixen a la societat, són les que permeten generar 
oportunitats per al creixement econòmic i que aquest creixement sigui compartit. I això val per 
a molts aspectes, per a canvis en la governança, però també per afrontar sense demores una 
resolució en clau democràtica del conflicte entre Catalunya i l’estat. 

Hem d’avançar cap a un gran contracte social, on hi ha elements clau quatre àmbits que, 
degut també a aquestes profundes transformacions que estem vivint, necessita d’una política 
pública que vagi molt més enllà dels serveis de l’estat del benestar que havíem entès de forma 
clàssica, més enllà de la salut, de l’educació i de les pensions.  

En primer lloc, polítiques d’habitatge valentes, que necessiten d’una doble combinació: d’una 
major implicació pública en la promoció d’habitatge protegit, i aquí la Generalitat de Catalunya 
tenim deures pendents que farem, però també la necessitat d’entendre que l’habitatge és un 
bé de primera necessitat i que això passar per davant de que sigui un bé de mercat. I, per 
tant, en determinats casos és necessària la regulació, una intervenció de l’administració en el 
mercat en aquest sentit, com ho ha estat la necessària contenció dels preus dels lloguers, que 
s’ha de produir. I aquesta mateixa setmana el Govern de l’estat ha presentat un recurs sobre 
la llei catalana de regulació dels preus del lloguer. I aquesta és una mala notícia per a 
nosaltres, però no defallirem, perquè creiem que precisament l’augment de desnonaments 
que s’està produint en l’àmbit del lloguer és preocupant i ens obliga a implicar-nos-hi.  
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Segon àmbit: aigua i energia. La necessitat de poder accedir a aquests subministres bàsics i, 
per tant, cal assegurar a tothom l’accés mínim a aigua i energia per viure. 

Tercer: connectivitat. Lluitar contra l’exclusió digital. 

I, finalment, caldrà garantir una estructura d’ingressos mínims per a aquelles persones i llars 
que a causa precisament d’aquesta transformació productiva de consum de distribució que 
estem vivint poden veure’s privats dels seus ingressos del lloc de treball. Per tant, propostes 
com l’estudi d’una renda bàsica, però avançar amb l’ingrés mínim vital o la renda garantida de 
ciutadania. 

Evidentment tot això costat recursos i la pregunta és com ho pagarem? Doncs, amb una nova 
governança econòmica. Tenim molt clar que perquè es puguin recaptar impostos s’ha de crear 
riquesa, en base d’augment de la productivitat, d’augment del valor, no tant del volum i 
sobretot distribuint millor. No ens hem de limitar només a una funció redistributiva, sinó que 
amb aquesta idea d’estat emprenedor, amb instruments que tenim precisament per 
acompanyar les inversions a mig i llarg termini, millora la productivitat de la nostra economia, 
apostar clarament per la predistribució. I separar clarament el que són les dinàmiques 
especulatives de l’economia productiva. I el combat contra el frau fiscal.  

Cal un clar compromís de les administracions de facilitar l’emprenedoria de base i un 
compromís dels emprenedors en la millora de l’entorn. Tenim una gran oportunitat amb el que 
són els fons Next Generation. Han d’anar orientats fonamentalment a la transformació del 
model productiu. Per mesures contracícliques, d’impacte a curt termini i keynesianes tenim 
els pressupostos, especialment en un moment com l’actual en què els objectius d’estabilitat 
pressupostària a nivell comunitari s’han reduït i, per tant, han quedat en suspens. En aquest 
sentit, tenim l’oportunitat de fer una política expansiva. És absolutament necessària. No 
consumir els recursos dels fons europeus en el que ha de ser una major despesa corrent de 
les administracions, que pot tenir i tindrà un impacte positiu, com es va demostrar en el darrer 
any, en què la contribució de la despesa pública al PIB va ajudar a reduir el que era la caigua 
de l’activitat econòmica.  

Però cal diferenciar molt bé els dos instruments. Fons europeus per a la transformació 
estructural, en clau de digitalització, de transició verda, d’economia per a la vida, de la societat 
del coneixement, i pressupostos públics per a aquestes mesures de primer impacte, que són 
absolutament necessàries, com hem fet el Govern de Catalunya. De ben segur, insuficients, 
però que hem estat de tots els governs de comunitats autònomes els que ha destinat més 
recursos per habitant en ajudes directes als sectors afectat per la pandèmia: 230 euros per 
habitant davant d’una mitjana de 80. El 50% de les ajudes directes que s’han donat per part 
de les CCAA del conjunt de l’estat les ha donat la Generalitat de Catalunya. Política expansiva 
d’impacte a curt termini. I cal abocar els fons europeus al que ha de ser una transformació de 
l’estructura productiva.  

No creixerem si apostem pel volum. No creixerem si superem les crisis amb una política 
basada en anar reduint els salaris reals de la població. Això va passar el 2008-2013. No ho 
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podem tornar a fer. No podem tornar a basar-nos en aquesta forma de sortida de la crisi. 
Aquesta no pot ser la nostra forma de guanyar competitivitat, perquè les conseqüències en 
termes de desigualtat les estem patim avui i seran molt difícils de revertir. I l’única manera de 
fer front a tot això és augment de productivitat amb una clara implicació pública, fons europeus, 
reformes que s’hagin d’abordar, potenciar clarament la formació professional, els instruments 
clars de finançament públic, com l’Institut Català de Finances. Aquesta és una aposta que 
hem de tenir molt i molt present. I clarament hem d’acompanyar-ho de la predistribució i incidir 
també en el que són els aspectes de la negociació col·lectiva. Aquest ha de ser un país de 
grans acords.  

Vaig tenir l’oportunitat aquest passat dilluns de presentar el primer gran acord amb 
organitzacions empresarials i sindicats de Catalunya per la distribució dels recursos d’ajudes 
directes a empreses, que en aquest cas venien finançats específicament i molt condicionats 
per part del govern de l’estat, però en tot cas vam poder ampliar els sectors beneficiaris. I vam 
afegir-hi també ajuda directa als treballadors afectats per ERTO. És aquesta concertació el 
que ens pot fer avançar en la predistribució.  

I finalment, fiscalitat. Aquestes darreres setmanes hem tingut notícies a nivell mundial que 
s’està avançant cap a un impost de societats a nivell global. Estic convençut que Catalunya 
no pot competir a base de ser un paradís fiscal. No pot ser el nostre model en el qual fixar-
nos. Hi ha figures fiscals que han d’estar coordinades i en alguns casos fins i tot harmonitzades 
a nivell europeu. Probablement l’impost de societats és una d’elles. I en aquest sentit, el fet 
que s’hagi avançat en aquest acord per establir aquesta tarifa mínima a nivell global creiem 
que és un pas endavant. Però el nostre estat del benestar consumirà més recursos i el camí 
no és la reducció de fiscalitat sinó una fiscalitat millor, perquè aquest país és petit, no som rics 
en recursos naturals, però podem ser molt més rics encara en talent. Tenim una posició 
privilegiada des del punt de vista geogràfic, tenim una tradició industrial que hem de potenciar 
encara molt més. I som sobretot un país que ha de pensar en gran i amb la màxima ambició, 
no només política sinó com a societat.  

Malgrat el dèficit fiscal que tenim i que és absolutament imprescindible corregir o 
l’incompliment sistèmic de moltes inversions. Hi havia informes aquestes darreres setmanes i 
agraeixo el posicionament clar del Cercle d’Economia en aquest sentit, demanant que es 
compleixin les inversions previstes. Però cal també tenir molt present que Catalunya serà 
capaç de competir globalment si la Barcelona metropolitana competeix globalment i si ho fa 
sense sacrificar benestar, tenint molt clar que les polítiques de competitivitat global han d’anar 
intrínsecament lligades a polítiques per garantir habitatge per a tothom. No hem d’entrar a triar 
entre ser competitius a nivell internacional, atreure talent, inversions i visitants, i habitatges 
per a tothom. Per tant, cal una visió metropolitana. És absolutament imprescindible per dotar 
de màxima competitivitat i que al costat hi avanci el conjunt del país. I aquí hem d’abandonar 
idees antigues de fa molts anys i avançar cap a una major cooperació entre el Govern de 
Catalunya i els ajuntaments metropolitans, també amb la resta del país. Però avançar cap a 
una governança metropolitana. I en aquesta governança metropolitana, Barcelona com a 
metròpoli competim amb altres metròpolis. I hem de ser competitius en talent, en capital humà, 
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en serveis públics, en poder generar aquesta major productivitat. I, per tant, necessitem també 
que aquelles infraestructures clau, el nostre mascaró de proa de la competitivitat econòmica 
del país, es gestionin des del territori. Port, aeroport i Consorci de la Zona Franca són tres 
elements clau que han de ser gestionats des del territori, des de les institucions del territori. I 
per això també creiem que han de ser traspassades al Govern de la Generalitat de Catalunya.  

És absolutament imprescindible que es faci de forma compartida amb les administracions del 
territori i especialment les administracions locals. La gestió de proximitat és el que fa també – 
aquests dies que estem parlant de l’aeroport – ser més competitius amb aquelles metròpolis 
amb les quals competim, en què la gestió és molt més propera i no centralitzada. Creiem que 
aquesta nova governança metropolitana també és imprescindible que passi per aquests tres 
elements claus estratègics i que han d’anar plenament alineats amb una política econòmica 
de país, pensant en gran, pensant que hem de passar d’un país basat petites i mitjanes 
empreses fonamentalment a apostar clarament per visualitzar aquests campions ocults que 
tenim per avançar en poder tenir com moltes més empreses que facturin molt més. Tenim 
grans grups que estan a l’entorn d’un facturació de 2.000 milions d’euros. Tenim també molts 
més grups amb una facturació molt menor, entre 10 i 30, però hem de tenir moltes més 
empreses, centenars d’elles en aquell àmbit de mitjanes empreses a nivell europeu que estan 
al voltant d’una facturació de 150 milions d’euros. Ho podem fer i ens ho hem de marcar i 
clarament ha de ser aquesta idea de pensar en gran. 

I pensar en gran també requereix ser clars. Tenim una oportunitat en l’escenari polític de poder 
avançar en una gestió d’un conflicte polític que té unes arrels històriques profundes, en què 
hi ha unes posicions molt clares, en què també hi ha hagut una voluntat expressada per la 
ciutadania, i em puc remetre clarament al que és el resultat de les eleccions del 14 de febrer 
al Parlament de Catalunya. Davant d’aquesta situació és imprescindible que es pugui passar 
de no confrontar les propostes o de fer-ho només a nivell retòric a fer-ho a nivell pràctic. 
Mitjançant el diàleg i la negociació obrir una etapa en la que les diferents propostes de solució 
d’aquest conflicte polític es puguin posar sobre la taula.  

En aquest sentit vull ser molt clar i molt honest. Tinc tot el compromís amb una etapa de diàleg 
i de negociació. Volem una solució que pugui ser ratificada per la ciutadania de Catalunya i 
de la mateixa manera tinc molt clar el meu compromís. Les meves conviccions les coneixen 
perfectament: independentistes, republicanes i progressistes. I les defensarem. I volem poder 
defensar la que és, des del nostre punt de vista, la solució al conflicte polític que viu aquest 
país, que és una solució basada en l’autodeterminació i l’amnistia, amb una mesa de 
negociació. L’estat ha de defensar la seva. Crec que té l’obligació de presentar també la seva 
proposta. I ha partir d’aquí debatre. A partir d’aquí contraposar models, avançar en aquest 
procés que no serà fàcil, que serà extremadament complicat, que tindrà moltes dificultats, que 
requerirà de passos endavant i si es produeixen en les properes setmanes és una senyal que 
es pot avançar en aquest camí. Però també cal ser molt clars i conscients que les distàncies 
hi són, però que de la mateixa manera que hi ha aquestes distàncies amb posicionaments de 
partida polítics hi ha d’haver tota la voluntat i l’esforç de gestionar de manera diferent. Tenim 
l’oportunitat de gestionar de manera diferent el conflicte polític que tenim amb l’estat i avançar 
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cap a una solució i aquest és el compromís que nosaltres afrontem. Creiem que una societat 
madura com la catalana no ha de tenir por a abordar tots els debats. I l’obligació de les 
institucions és adaptar-nos a l’evolució de la societat, dels plantejaments des del punt de vista 
de la societat i de la realitat democràtica. El fet de no trobar camins d’expressió d’aquests 
canvis que s’han anat produint a la societat catalana en els darrers anys ens ha portat a la 
situació on som. Ara tenim l’oportunitat de fer-ho en un marc diferent, a partir de contraposar 
propostes. 

Fa dos anys en parlava. Agafem la declaració de Pedralbes. Aterrem-la, comencem a caminar. 
Això pot ser possible en les properes setmanes. Per part meva i del Govern de Catalunya hi 
ha tota la voluntat. En els propers dies veurem si es constata també que aquesta és la voluntat 
del govern de l’estat. Jo espero sincerament que sí, perquè crec que la ciutadania i el futur del 
nostre país ens demana poder resoldre d’una manera diferent les diferències i poder anar a 
la recerca d’acords que, des del meu punt de vista, sempre han de passar finalment per la 
decisió de la ciutadania. 

Per tant, reconstrucció, transformació i compromís per tenir molt clar que, malgrat les 
divergències que hi ha, que tenen totes les societats, malgrat els conflictes que ha anat patint 
aquest país, ens n’hem de sortir. Hem de pensar en gran. Aquest país té tot el futur per 
guanyar. Catalunya té tot el futur per guanyar i el Govern que presideixo estarà plenament 
compromès. I esperem l’acompanyament de tothom, també de la societat civil d’aquest país. 

 


