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Molt bon dia a totes i a tots. 

Catalunya tindrà un nou pressupost. El tindran els serveis públics, les empreses i el teixit 

productiu. En definitiva, el tindrem la ciutadania.  

N’hem parlat molt aquestes últimes setmanes i mesos de com d’important és per fer avançar 

el país que tots els recursos estiguin on han d’estar: contribuint a millorar la vida de la 

ciutadania. 

D’aquí la meva satisfacció amb els amplis acords polítics i socials que hem construït aquests 

mesos i que permeten que avui el Govern de la Generalitat aprovi el projecte de pressupost 

per al 2023, amb la seguretat de saber que tindrà el suport parlamentari per ser aprovat i que 

i no s’abocarà el país, en cap cas, a la paràlisi. 

Avui el Govern de la Generalitat aprovarà el pressupost més ambiciós dels últims anys. El 

més expansiu, més de 41.000 milions d’euros, i el que inclou més inversions. El que reforça 

més els serveis públics en un moment en què és molt necessari. El que té més vocació 

transformadora del país. I ,sobretot, el que millor respon a les necessitats de la ciutadania. 

Més escoles, més hospitals, més feina. Més inversions per la indústria, per la digitalització, 

per la ciència i la recerca. Més suport a la pagesia. Més energia verda. Més habitatge i 

transport públic. Més escoles, més hospitals, més feina i donant un paper central a la cultura 

i a la llengua catalanes; reforçant les polítiques feministes i contra les violències masclistes; 

reforçant bon servei del cos dels mossos d’esquadra per garantir seguretat a tota la ciutadania, 

i generant oportunitats per a tothom. Amb mesures molt importants com l’increment de les 

ajudes socials que reben les 170.000 persones que estan en situació de més vulnerabilitat a 

Catalunya o la consolidació de la gratuïtat de l’I2, el segon curs de l’escola bressol. 

Més escoles, més hospitals i més feina. En definitiva, més benestar i més prosperitat. D’això 

va el pressupost que avui aprova el Govern, de fer més fàcil la vida de la ciutadania, de ser 

útils a la gent. Perquè és així com el país avança i és així com es construeix un futur compartit.  

El pressupost 2023 no és un pressupost més, és un pressupost de país, perquè ha estat 

elaborat i rep el suport dels principals agents socioeconòmics, de les entitats socials, del món 

de la cultura, de les universitats i, evidentment, perquè té el suport polític i parlamentari 
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necessari per assegurar-ne l’aprovació. Un suport parlamentari que volem reforçar encara 

més en el tràmit que avui comença. 

Catalunya té pressupost i, amb ell, el Govern de la Generalitat reforça la seva vocació de 

servei al país, la solidesa, l’estabilitat i la fortalesa necessària per seguir impulsant les 

transformacions que el país i la ciutadania necessita. Ho farem com ho hem fet des del primer 

dia: parlant i estant amb la gent, amb la Catalunya sencera. Pensant en la ciutadania, 

treballant per a tothom, arribant a acords i construint consensos. 

Catalunya avança perquè ningú l’atura. Amb més oportunitats, benestar i prosperitat, amb 

més compromís feminista i més compromís amb el canvi climàtic. 

Catalunya avança. Sempre endavant, empoderant la ciutadania i construint llibertat.  

Per això aquest pressupost és un pas endavant que consolida el model de país que estem 

fent realitat. 

 

 

  


