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Fitxer 6 

 

El president 

Es reprèn la sessió. 

Prossegueix el debat amb les intervencions els representants dels grups 

parlamentaris; l’ordre d’intervenció serà de major a menor. Té la paraula, en nom del 

Grup Parlamentari de Convergència i Unió, l’honorable senyor Artur Mas. 

El Sr. Mas i Gavarró 

Gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, senyores i senyors 

diputats, permeti’m que enceti la meva intervenció dient-li que, lògicament no podré 

respondre detall per detall la seva prolixa intervenció, entre altres coses perquè 

nosaltres tenim el temps limitat, a diferència de vostè, no?, però sí que m’agradaria, 

doncs, fer notar fins a quin punt m’ha sorprès una mica que el president de la 

Generalitat, amb la situació que està vivint el país, es presenti al Parlament de 

Catalunya a fer un debat sobre política econòmica, sobre economia, i que resulti que 

no hi hagi ni el més mínim gram d’autocrítica. És a dir, el Govern ho ha fet tot bé? Jo 

em pensava que vostè faria un balanç, perquè, normalment, quan les coses estan 

difícils a la vida el que es fa és dir miri, he fet això bé i això segurament no m’ha sortit 

tan bé, i allà on no m’ha sortit tan bé intentaré corregir. Ara, vostè es presenta aquí i 

diu que ha fet un munt de coses i que totes estan ben fetes, i que sort d’aquestes que 

s’han fet. I aleshores jo em pregunto, senyor president, el següent: vostè creu que la 

confiança que transmet el Govern al país, a Catalunya, és un element important de 

cara a superar aquestes dificultats que té el país? Jo crec que sí, la confiança és 

element molt important. I aleshores dius: i quin grau de confiança, quin nivell de 

confiança transmet el Govern que vostè presideix? 

Anem a les dades seves, les del Centre d’Estudis d’Opinió. Sap què diuen els 

catalans, senyor president? Un 55 per cent dels catalans, bastant més de la meitat, 

creu que el seu Govern no sap com resoldre els problemes del país; un 41,8 per cent 
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dels catalans, que són moltíssims, ha perdut confiança el darrer any en el Govern que 

vostè presideix i només un 6,7 per cent li ha guanyat confiança, i un 62,3 dels catalans 

creu que el Govern no administra bé els diners públics. Vostè ha fet grans proclames 

també de l’austeritat, ha fet referències en aquest sentit, però les dades són 

contundents –ei!, no són dades que s’inventa l’oposició, Convergència i Unió, són les 

dades que recullen en les enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió que depèn de la 

mateixa Generalitat de Catalunya. Davant d’aquesta situació que, per altra banda 

vostè coneix, hauria, vaja, hauria estat bé, s’hauria pogut esperar que el president del 

país vingués aquí a explicar què és el que el Govern no fa prou bé o on està fallant.  

Una mica vostè parlava de la modèstia, de les circumstàncies que són difícils, jo no li 

nego –no li nego– que les circumstàncies són molt difícils, ara, escolti’m, no és només 

un problema de modèstia, és un problema de reconèixer fins a quin punt l’actuació del 

Govern de la Generalitat en lloc de crear confiança està creant desconfiança en el 

conjunt del país –segons les seves pròpies dades. Després, jo no m’hi estendré 

massa per la limitació de temps, però, escolti’m, el balanç del país és el que és. Jo em 

sumo a vostè en la línia dels elements, diguem-ne, dels actius bons, sòlids que té 

Catalunya, que en té molts, afortunadament, ara bé, no ens enganyem, la situació és 

la que és i aquesta situació és un balanç i aquesta balanç comporta necessàriament 

una autocrítica que hauria de ser molt contundent, senyor president. 

I fixi’s, el balanç, ni m’hi estendré massa, però en l’últim any s’han perdut 268.000 

llocs a Catalunya , l’atur, segons l’EPA supera les 640.000 persones i està en el 17 

per cent, gairebé el doble de la mitjana de la Unió Europea. La crisi era per tothom, 

senyor president, i resulta que nosaltres l’impacte que tenim és molt superior, en 

termes d’atur, que és un dels indicadors més dramàtics, lògicament, per les 

conseqüències que té sobre les persones de qualsevol situació de dificultats 

econòmiques; l’atur juvenil, entre 16 i 24 anys, està en el 38 per cent, gairebé quatre 

de cada deu joves catalans entre 16 i 24 anys estan a l’atur en aquest moment; l’atur 

de llarga durada, aquell que dura més d’un any, està en 206.000 persones a 

Catalunya, que és un terç de tots els aturats del país, de més d’un any de durada, 

amb in increment en el darrer any de més del 50 per cent; les famílies que ja no tenen 

cap persona treballant són 172.000, amb un increment respecte l’any passat del 71 
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per cent, sense que cap membres de la família treballi; la precarietat laboral, és a dir, 

la contractació temporal, entre la gent jove està al 57 per cent, més de la meitat dels 

joves que tenen feina entre 16 i 24 anys resulta que tenen un contracte temporal, per 

tant, un treball precari i els treballadors afectats per ERO a Catalunya lideren, 

desgraciadament, malauradament, el rànquing de tot l’Estat amb el 25 per cent, i, 

lògicament, no ens correspondria tant perquè nosaltres no tenim ni el 25 per cent de la 

població, ni tan sols el 25 per cent de participació en el conjunt de la riquesa de l’Estat. 

Senyor president, jo comparteixo amb vostè signes de solidesa en el país, cregui’m, 

de veritat, ens el coneixem una mica i sabem que aquesta base hi és, afortunadament, 

aquí tenim una coincidència, ara bé, crec que no és de rebut, no és presentable, per 

entendre’ns, que el president de la Generalitat es personi, amb la situació que està 

vivint el país, al Parlament de Catalunya per parlar d’economia i que no faci una 

referència explícita a tot allò que no es deu fer bé, perquè si el Govern no genera 

confiança, com diuen els catalans, o molt poca, i resulta que a més a més tenim 

aquesta situació, a diferència del que tenen molts altres països i moltes altres regions 

europees que havent patint la crisi estan substancialment molt millor, doncs, escolti’m 

és que alguna cosa passa aquí, és que no tot es deu estar fent prou bé, ni vostè ni el 

Govern central, que és evident que té una incidència molt important en l’àmbit de la 

política econòmica en el seu conjunt. 

A més a més trobaríem un altre problema aquí, que és que la Generalitat de 

Catalunya, vostè diu que ja no contracta pràcticament a ningú, però no és veritat, la 

Generalitat de Catalunya segueix contractant gent. En els últims 6/7 anys s’ha passat 

de 140.000 empleats a més de 220.000 a finals de l’any 2010, amb un creixement 

superior al 50 per cent, i la població ha crescut un 15 per cent, i aquests són dades 

que són incontrovertibles... I, per tant, escolti, cada vegada hi ha més ocupació pública 

a Catalunya i cada vegada n’hi ha menys de privada; el sector públic es fa més gran i 

el sector privat es fa més petit. I, a més a més, com que vostès s’endeuten molt –

moltíssim–, en part té una lògica, però s’han endeutat molt en aquests darrers temps, 

doncs vol dir que  una part dels recursos disponibles van a les administracions perquè 

necessiten cobrir aquests deutes, finançar aquests deutes. I tot això no va als sectors 

privats, que són els que haurien d’estar creant riquesa, si el que volem és parlar d’un 
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model català des del punt de vista econòmic, una altra cosa és que tinguem una gran 

–gran– Administració pública, un sector privat relativament petit... Això no és un model 

català, això és una altra història, però anem cap aquí. Vostès porten el país en aquest 

moment cap aquí, i jo crec que això, lògicament, ho hem de dir. 

Per cert, parlant de model. Vostè diverses referències al model productiu, etcètera, 

vostès s’han mirat i s’han estudiat el model productiu que ens proposa el Govern 

central, del qual vostès, per cert, formen part, de cara a aquests propers 3, 4, 5 anys? 

S’ho han mirat seriosament? Perquè vostès en formen part d’aquest Govern, eh? Sap 

quina previsió fan per l’any 2013 de model econòmic? El creixement basat en el 

consum interior. Això és el que ens proposen. I vostè creu que aquest és el model que 

ens convé, un model basat en un creixement només en el consum interior? És a dir, 

consum, importacions i endeutament. Aquest és el model que vostès ens proposen. I 

no n’hi hauria un altre d’una mica millor que enlloc d’aquest hauria de ser inversió, 

exportació i estalvi, que aquest sí que podria ser un model català que sobresortís en el 

conjunt de l’Estat espanyol? 

Si resulta que el model és incrementar el consum, escolti, nosaltres som el 16 per cent 

de la població espanyola, serem un més de la tropa, serem un vagó al mig del comboi. 

Ara, si el model és exportació, és internacionalització en general, és indústria, és 

comerç, és turisme, és logística, és innovació, si el model és aquest, que aquest és el 

que ens convé, aleshores no som el 16 per cent de l’Estat espanyol, som el 25 o el 30, 

i aquí és on fem de locomotora, aquí és on som màquina de tren. I vostès participen 

d’un Govern que ens està proposant un model que està basat simplement que el 

consum interior tiri. És a dir, tornarem a caure, segons aquest model productiu, en els 

mateixos vicis que en bona part ens han portat fins a la situació actual. I vostès sobre 

això no diuen res, «ni ase ni bèstia», no és que no digui res, és que participen 

d’aquest model, perquè el Govern espanyol, que el defineix i que presenta a tot arreu 

vostès també hi són, és el seu Govern. I jo crec que aquí, sincerament, ens estem 

equivocant de model. 

Jo pretenc, senyor president, tenir un debat en profunditat avui, i vostè deia «no ha de 

ser de cara a la galeria, això no ha de ser un «pim, pam, pum», això no ha de ser un 
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cos a cos», absolutament d’acord. Jo li he de dir, vostè em creurà o no, però li dic amb 

tota claredat que nosaltres no venim aquí ni a guanyar ni a perdre el debat, ens és 

bastant indiferent en aquest sentit, i vostès ho veuran al llarg de la intervenció; altra 

cosa és que estic bastant sorprès de l’escalfament que vostès han fet  d’aquest debat 

els dies anteriors, no?, dient: «Sembla mentida que Convergència i Unió no estigui per 

la tasca, no ajudi el Govern; mira, veus, a Madrid sí que van a ajudar i en canvi a 

Catalunya no. Pobret tripartit estan aquí gairebé a la intempèrie i resulta que 

Convergència i Unió, que són els dolents de la pel·lícula, no ens ajuden gens 

etcètera.» Però no venim amb aquesta història, perquè el país, senyor president, no 

està esperant això –no està esperant això– està esperant un debat en profunditat en 

l’àmbit econòmic que necessàriament ha de tenir una doble visió, i vostè també ho 

deia, i la doble visió és que una part toca a Catalunya i l’altra part toca al conjunt de 

l’Estat, i des de Catalunya hem de ser presents allà, en aquest cas a Madrid, no 

només fent d’espectadors o contemplant, disculpi’m el llenguatge perquè jo no porta la 

intervenció escrita, o contemplant simplement les musaranyes, es tracta d’influir, es 

tracta si es pot de codirigir, es tracta de coliderar la política econòmica del conjunt de 

l’Estat, però no només pensant amb Espanya, que no seria el meu primer objectiu, 

sinó pensant en Catalunya, pensant en el teixit productiu català i pensant en la gent a 

Catalunya. 

Jo li proposo aquesta doble visió i, a més a més, permeti’m que li digui una cosa, en 

aquest terreny no hi ha excuses per intentar influir per part seva, perquè, escolti, hi ha 

un Govern socialista a Madrid, hi ha ministres catalans que són de seu partit, el senyor 

Zapatero no té majoria absoluta, per tant, està necessitat, diguem-ne, de suports, i a 

més a més vostès hi tenen vint-i-cinc diputats, que no és una xifra menyspreable, i si 

m’apuren molt vint-i-cinc i alguns més, perquè si el Govern de la Generalitat actués 

com hauria d’actuar, que és conjuntadament també en la seva influència a Madrid en 

lloc de vint-i-cinc en tindrien vint-i-nou. Fixi’s si hi ha coses i, per tant, no hi ha excuses 

aquí, es pot fer això, es pot. I després veurà perquè l’intento enfocar les coses 

d’aquesta manera. 

Fa temps, senyor president, diguem-ho clar, que Convergència i Unió ofereix arribar a 

acords en matèria de política econòmica, i vostè Govern sap, tant a Catalunya com a 
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Madrid. Els donaré unes dades que són bastant exemplificadores: en els darrers dos 

anys, no arriba –no arriba a dos anys– hem fet entre Catalunya i Madrid cent trenta-

vuit propostes... 

 

Fitxer 7 

...en matèria de política econòmica: 138. D’aquestes 138 se n’han debatut 122 –unes 

altres setze no s’han pogut ni debatre, no?; però 122 sí. Sap quantes se n’han aprovat 

a Catalunya per part de vostès? De les seixanta-set que hem presentat a Catalunya, 

que són el 55 per cent de totes les que hem presentat, d’aquestes seixanta-set se 

n’han aprovat vuit, un 12 per cent. Les altres cinquanta-cinc les hem presentades a 

Madrid; representen un 45 per cent de tot el que hem presentat. Sap quantes se n’han 

aprovades? Trenta-una, el 56 per cent. Resulta que el model català inspirat pel senyor 

president del a Generalitat és: tots units i tots fent força, tots junts. I, mira per on, a 

Madrid el mateix partit que vostè, amb un govern del qual vostè forma part, ens aprova 

56 per cent de les nostres propostes i vostès exactament el 12 per cent. 

Aleshores, conclusió, dius: «Escolti’m, aquí hi ha molt bla-bla-bla, aquí hi ha molta 

escenificació, aquí hi ha molta gesticulació però a l’hora de la veritat, disculpin 

l’expressió col·loquial... (Remor de veus.) 

El president 

Senyores diputades, senyors diputats, si us plau... 

El Sr. Mas i Gavarró 

...escolti’m, ni gairebé cinc de calaix, aquí.» Aquesta és la realitat. Ei, i les propostes 

que hem fet a Madrid i a Catalunya tenen la mateixa naturalesa, no és que siguin 

radicalment diferents –tenen la mateixa naturalesa–, d’acord amb les competències, 

lògicament, en matèria econòmica de cada un dels governs, no? 

Vostès, senyor president, ens han fet molt poc cas. No passa res, perquè vostès han 

tingut una majoria aquí, la tenen, l’han exercida bé o malament, això ja ho jutjaran els 

catalans d’aquí a uns mesos. I, escolti’m, no és que nosaltres ens queixem d’això, 

eh?, simplement constatem la realitat. Ara, el que no val és a sis mesos de les 
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eleccions venir aquí a dir: «Escolti’m, ara fem-ho tot junts» i haver-se passat tots 

aquests anys on vostès no ens han volgut, a nosaltres. I no passa res: no ens han 

volgut. Per exemple –després m’hi referiré–, aquest gran acord estratègic que vostès 

han fet ja des de fa quatre o cinc anys, si no ens hi han volgut mai. Prova d’això és 

que no hi som. Si ens hi haguessin volgut hi hauríem estat però no ens han volgut, 

s’ho han volgut, doncs, fer vostès sols. Vostès van dir en un moment determinat: 

«Aparteu les criatures, que ja ens ho farem nosaltres, això, que nosaltres som molt 

savis i ho farem molt bé.» I resulta que ara, doncs, s’han adonat que... (Remor de 

veus i pausa.) Ara s’han adonat que potser sí que necessiten una mica més de suport. 

El que passa, que se n’adonen tard, perquè falten sis mesos per a les eleccions i han 

passat més de sis anys i la situació és la que és, no? 

Dit això, nosaltres tenim, malgrat les circumstàncies que li he descrit, la màxima bona 

predisposició perquè hi pugui haver alguns tipus d’acords –la màxima bona 

predisposició–, com hem demostrat en tantes i tantes altres coses –i després a la 

rèplica, si tinc un moment, una oportunitat, doncs, li faré alguna repassada en aquest 

sentit, no? Convergència i Unió té un esperit positiu. Ara, deixi’m dir-li una cosa, vostè 

ho entendrà: a sis mesos d’unes eleccions i d’un Govern que ha portat el país on l’ha 

portat, en bona part, i que nosaltres som crítics respecte a com vostès han actuat, 

vostè comprendrà que, xecs en blanc, ni un i que, contractes d’adhesió sobre el que 

ha fet el Govern tripartit, tampoc ni un, perquè no ens sentim coresponsables del que 

vostès han fet; no ens hi han volgut, els responsables són vostès. Així és la 

democràcia, hi haurà unes eleccions d’aquí a uns mesos, la gent jutjarà i veurem què 

passa, no? Ara, dit això, sense xecs en blanc i sense contractes d’adhesió que no 

tindrien sentit, escolti’m, la nostra màxima predisposició per col·laborar. 

Deixi’m dir-li, de tota manera, que aixecar el país necessita actuar simultàniament a 

Catalunya i a Madrid –aixecar-lo des d’un punt de vista econòmic. Vostè ho ha dit i jo 

hi estic plenament d’acord, no? Ara, no només s’ha de dir, sinó que s’ha de fer. 

Quins són els àmbits però són cinc grans àmbits on nosaltres creiem que es poden 

arribar a acords en aquests mesos que queden?, que són pocs, no?, però són cinc 

grans àmbits que jo li voldria simplement, allò, recordar, perquè n’hem parlat d’altres 



 
  

Sessió núm. 71 / Ple del Parlament / 24 de febrer de 2010 

 

 

 
9 

vegades –i algun altre que s’hi podria afegir–, sempre que tinguem present que 

l’actuació ha de ser doble, a Catalunya i a Madrid, perquè algunes d’aquestes coses 

que li diré s’han de resoldre allà. Però des de Catalunya s’ha de liderar, s’ha d’influir 

allà. Ho havíem fet sempre; ara vostès ja no ho fan, però ho havíem fet sempre des 

del Govern de la Generalitat. 

Primer àmbit: moderació fiscal. Vostès creuen que en plena recessió econòmica i en 

plena crisi, quan la gent està passant el que està passant, en línies generals, és el 

moment d’apujar els impostos i concretament l’IVA? Vostès creuen que aquesta és la 

mesura que ens cal? Doncs, escolti’m, si creuen que no, impedim-ho des de 

Catalunya; ho podem fer. A mi m’agradaria que vostè ens donés una opinió, senyor 

president: sí o no s’han d’apujar els impostos i concretament l’IVA. Recordin una cosa: 

en aquest moment, per les filigranes que ha fet, electoralistes, el Partit Socialista en 

algun moment, com que s’han hagut de treure els quatre-cents euros que alegrament 

havien donat a moltíssima gent, ara resulta que molts treballadors d’aquest país i 

molts pensionistes quan tenen la nòmina del mes de gener estan cobrant menys que 

cobraven l’any passat. I tot això, vostès que parlen sempre que s’ha de tenir un sentit 

de país, etcètera, no?, tot això va ser per pur electoralisme, senyor president, i vostè 

hi va estar d’acord, perquè va fer campanya per això. I ara el resultat és que els 

pensionistes i els treballadors d’aquest país el mes de gener cobren menys diners del 

que cobraven l’any passat. Aquesta és la realitat. Per tant, si la situació és la que és i 

tenim sectors sencers de l’economia que estan pendents de les mesures de política 

econòmica que s’estan..., per exemple el turisme, que com vostè deia molt 

encertadament és un dels sectors que està aguantant, doncs, escolti’m, no els 

apugem l’IVA el mes de juliol. I això des de Catalunya es podria evitar –es podria 

evitar– si lideréssim. Ara, si fem d’espectadors, aleshores no, aleshores no ho 

evitarem, no? Primer punt. 

Segon punt. Vostè ha parlat del tema del crèdit i del finançament al teixit productiu. En 

aquest moment, senyor president, l’aixeta està molt tancada. Miri, Informe del Banc 

Central Europeu conjuntament amb la Comissió Europea. Sap què diu? Que les 

empreses espanyoles dintre de les grans economies del conjunt de la Unió Europea 

són de les que tenen més dificultats per accedir al crèdit. Això és el que ens diuen des 
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d’Europa. Vostè després ens diu que l’ICF ha fet un gran esforç. Docs miri, ha estat 

clarament insuficient. Però, en tot cas, hi ha una cosa que és clara, que és que la 

realitat és la que és i la realitat és que estem en un país on la dificultat d’accés al 

crèdit per funcionar –no per invertir, no, per funcionar en el dia a dia– és de les més 

altres d’Europa, la dificultat aquesta –de les més altes. I a les hores diem: «Home, 

escolti, això s’ha de resoldre d’alguna manera, no?» 

I és el servei financer el que està al servei de l’economia productiva o és al revés? 

Perquè ara ens trobarem amb una altra cosa, que no sé si vostès l’han observada, i és 

que tots aquests diners que vindran del Govern espanyol, del famós FROP, serviran 

en bona part per fer prejubilacions en el sector financer. És a dir, les entitats 

financeres, que no donen crèdit o que en donen poc als sectors productius, que ho 

passen molt malament, obtindran diners per fer prejubilacions, que és el que no 

interessa. Ei, i, a més a més, guanyen diners. Vol dir que això no és el món al revés? 

Doncs això és el que està passant –això és el que està passant, entre d’altres coses, 

no? 

Per tant, un possible acord quin és? Arrisquin més des del punt de vista de les 

dotacions de l’Institut Català de Finances i dels avals públics de la Generalitat i 

nosaltres els donarem suport. Però no és que els ho estiguem dient ara, és que els ho 

hem dit des de fa dos anys. Fixin-se, és que ho tenen molt fàcil, poden arriscar més 

perquè l’oposició no els criticarà. Tant de bo altres governs haguessin tingut una 

oposició d’aquesta mena. No, no, escolti’m, però si els ho he dit moltes vegades; no 

diguin que no els ho hem dit moltes vegades. Si està per escrit –els ho hem presentat 

per escrit en diverses ocasions i no n’han fet ni cas–, per agilitzar el crèdit i per ser 

molt més incidents i molt més incisius en aquest terreny on tanta i tanta gent ho està 

passant malament, no?, tantes empreses, tant teixit productiu. I estem parlant, 

escolti’m, no de les grans multinacionals; estem parlant dels autònoms, estem parlant 

de les microempreses, estem parlant de les pimes, estem parlant dels pagesos, estem 

parlant de tot això. 

Morositat –tercer gran acord. Morositat..., es pot fer molt més. Som dels pitjors països 

de la Unió Europea des del punt de vista dels pagaments. Sempre diem que hem de 
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ser europeus, i ho hem de ser, i ho som; ara, potser que agafem les bones pràctiques 

europees. A Europa les administracions, senyor president, paguen a trenta dies o a 

quaranta-cinc dies estirant molt. I aquí cada vegada pitjor. I això causa problemes de 

tresoreria molt importants a moltes petites empreses d’aquest país i a moltes 

persones. Això es podria resoldre si es volgués. Ara, no s’ha volgut; més aviat això 

s’ha deteriorat enlloc de millorar. 

Jo li faig una proposta, senyor president. Vostè diu que volen entendre’s amb 

nosaltres i que volen fer coses junts. Doncs, miri, tenen una cosa molt fàcil: demà 

retirin l’esmena a la totalitat de la proposta de llei que fa Convergència i Unió pel tema 

de la morositat. Com a mínim per poder-ne parlar en aquest Parlament. Això seria un 

gest de bona voluntat per part seva; seria creïble. Si realment ens hem d’entendre en 

alguna cosa, home, no ens presentin una esmena contra una iniciativa de 

Convergència i Unió que pretén que les administracions públiques d’aquest país 

paguin a trenta o quaranta-cinc dies.  I això és el que ens han fet. Demà mateix es 

votarà això. Vostès creuen que això és comprensible?, que en aquest moment el 

Govern de la Generalitat li digui «no» a Convergència i Unió a parlar d’això, quan 

resulta que tanta i tanta gent això ho està necessitant? 

Quart bloc de mesures: austeritat, aprimament i agilitat de l'Administració. Vostè s’hi 

ha referit. Deixi’m dir-li una cosa: quan en una família es perden ingressos, com està 

passant en aquest moment de manera corrent, què fa aquella família?, o aquella 

empresa? Doncs, escolti’m, s’estreny el cinturó i redueix les despeses –i redueix les 

despeses. I vostès, enlloc de fer això, s’han dedicat a gastar més. I si vostè realment 

vol fer un pla d’austeritat aleshores seguem junts, analitzem-ho, que pot servir per ara 

i per a la propera legislatura, per al proper govern, sigui el que sigui, i comencem a 

mirar organisme per organisme de la Generalitat quanta gent han contractat en 

aquests darrers cinc o sis anys i es quedaran escandalitzats..., vaja, vostès no, però el 

públic es quedarà escandalitzat. Comencem per aquí. I comencem a mirar els càrrecs 

de confiança. Quants n’han disminuït vostès, de càrrecs de confiança? Quan en una 

família es perden ingressos hi ha «apretada» de cinturó. I vostès? Quant personal de 

confiança han prescindit dels serveis en aquests darrers temps? 
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El Govern s’ha plantejat reduir el sou del Govern com a exemple de pedagogia en el 

conjunt del país, sabent –i ho he dit moltes vegades– que el Govern no està ben 

pagat. Fixin-se, ja ho dic jo, el Govern no està ben pagat, per les responsabilitats que 

té. Però arriba un moment en els països que hi ha coses més importants que si el 

Govern està ben pagat o no està ben pagat, que és l’exemple que es dóna al conjunt 

del país, si se li ha de demanar, com vostè diu, sacrificis. Si realment s’ha de dir: 

«Escolteu, aquí realment tothom s’haurà d’estrènyer el cinturó» –molta gent ja se 

l’està estrenyent–, doncs, miri, el Govern comença donant exemple, encara que no 

estigui ben pagat, que són jo que li ho dic. Miri que queda malament això, dit des de 

l’oposició, no?, perquè em seria més fàcil dir-ho d’una altra manera. Però la pedagogia 

és molt important. I la pedagogia liderada pel president del país encara ho és més. I 

això, senyor president, ho trobem a faltar. 

I cinquè gran bloc de propostes i de possibles acords –vostè també s’hi ha referit–: les 

grans reformes estructurals. Vostè ens deia que ja n’ha parlat algunes altres vegades. 

Vostè només les cita, aquestes reformes, però mai li he sentit ni una sola paraula 

sobre com pensa enfocar-les. I arriba un moment en què s’ha de passar de les 

paraules als fets –mai millor dit, no? I, vostè, moltes paraules en aquest terreny de les 

grans reformes estructurals però després, a l’hora de la veritat, jo no li conec ni una 

sola proposta, com a Govern. Aquesta és la realitat, no? Vostè parlava de sectors 

regulats, per exemple l’energia, el sistema de relacions laborals, l’educació... 

L’educació és un terreny on per exemple ens vàrem poder entendre –no amb el 

Govern sencer, perquè el seu Govern no va poder aguantar un pacte sobre educació; 

imaginin-s’ho, no? Però sí que ens vàrem entendre, almenys majoritàriament, en el 

conjunt del país, no? 

Bé, escolti’m, jo hi estic d’acord, en la majoria d’aquestes reformes, en el fet que s’han 

de fer. Però és que, a més a més, s’han de fer ara ja per pura necessitat. És que ja no 

ens podem permetre el luxe de deixar-ho més pendent, perquè ens ho està dient 

tothom, que s’han de fer. I s’han perdut dos anys preciosos. I sap per què s’han 

perdut? Perquè el seu partit –«el seu partit», vull dir el Partit Socialista en general, 

PSC, el PSOE, etcètera– no s’ha volgut enfrontar a la realitat. I qui dia passa any 

empeny. I d’aquesta manera s’ha anat destruint ocupació en el país i ha anat pujant el 
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nombre d’aturats i en aquest moment estem desgraciadament en aquest terreny com 

a líders del conjunt de la Unió Europea i de tota l’OCDE. I tot això  per la por a fer de 

govern. I això és molt lamentable i és molt reprovable –les dues coses juntes, no? Per 

tant, sí, senyor, s’han de fer. 

La pregunta és: vostès, com a Govern, estan preparats –vostès, eh?, com a Govern 

de la Generalitat– per fer propostes serioses en aquest terreny, amb totes les seves 

conseqüències, encara que algunes coses no siguin agradables de sentir? Vostès, 

com a Govern, de veritat, mirant-los a  vostès, no?, la seva composició, el tripartit, 

estan preparats per fer un debat sobre l’energia d’aquest país? (Remor de veus i 

pausa.) De veritat? Vostès, com a Govern, estan preparats per fer un debat sobre el 

sistema de relacions laborals? Ei, «com a Govern» vol dir que hi hagi una música 

conjunta dintre del Govern, que no surti aquest per un costat, l’altre per un altre, un 

altre darrere d’una pancarta en contra del Govern al qual ell dóna suport, etcètera, 

no?, que és l’espectacle permanent, no? (Remor de veus.) No, no, si no és només un 

cas, si són molts –són molts, no? 

Per tant, d’acord, senyor president –d’acord–, si cal ens hi posem, però... (Remor de 

veus.) Si cal ens hi posem, però a mi m’agradaria saber si vostès realment estan 

disposats a fixar una posició en aquest sentit. Ei, parlant-ne; paralant-ne amb 

nosaltres, amb els agents socials, com vostè deia. No es tracta d’imposar un criteri per 

sobre d’un altre. Però el Govern ha de tenir una opinió. Perquè si no té una opinió no 

pot liderar res a l’hora de la veritat, no? Per tant, jo li ho torno a dir, sobre aquests cinc 

punts i sobre alguns altres –es podria afegir aquí, doncs, tot el tema de la política 

industrial, per exemple; es podria afegir tot el tema d’infraestructures i logística...  

 

Fitxer 8 

...#això, Convergència i Unió està disposat a parlar-ne i a arribar a acords, aquí i a 

Madrid, encara que aquí només quedin sis mesos per a les eleccions. Fixi’s si la 

nostra predisposició és positiva i és conseqüent amb la situació que està vivint el país, 

no? 
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Ara, necessitem saber quin marge d’actuació vostès tenen, quin marge de maniobra 

tenen; si tot això serà purament un bla bla bla per quedar bé i per fer-nos unes 

quantes fotos o si realment en sortirà alguna cosa que després sincerament valgui la 

pena. 

I la darrera cosa que li volia dir, perquè veig que el temps s’està exhaurint. Vostè ens 

ha fet un oferiment, que, sincerament, ens ha sorprès un pèl, sobre que ens 

incorporarem ara en la Comissió –no sé exactament com se’n diu– de Seguiment de 

l’Acord d’Estratègia. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, perquè fa cinc anys que 

ho demanàvem i ens deien que no. Sí, no ens hi han volgut mai. Prova d’això és que 

s’han fet tots els acords i nosaltres no hi hem sigut mai –no hi hem sigut mai. 

Escolti’m, si és la pura realitat. 

I, a més a més, encara que el conseller Castells tenia algunes ganes en algun 

moment d’incorporar-nos, vostè li va dir que no. I, per tant, va ser que no, perquè 

vostè mana. Vostè mana, no? Escolti’m, si no... (Remor de veus.) Sí, sí, sí. Escolti’m, 

si no cal perdre-hi gaire més temps, perquè és la pura evidència que nosaltres no hi 

som. És la pura evidència. Oi que hem estat en el Pacte per l’educació? Escolti’m, 

doncs, a la Comissió de Seguiment de l’Acord Estratègic no hi som, perquè vostès no 

ens hi han volgut. Ara vostès diuen que convocaran una reunió d’aquesta comissió i 

que ens hi convidaran. 

Bé, escolti’m, doncs, deixi’m fer una cosa, si no li sap greu, eh? Abans de dir-li que sí, 

de sentir-me convidat a un lloc on no hi érem, com que no hi són vostès sols, sinó que 

hi han també els altres, hi han els agents socials i els agents econòmics, deixi’m que 

parli amb ells, per veure si realment entre tots aquest cop ens hi volen. I aleshores 

nosaltres hi serem. Però no passa res, no? 

Sap per què no passa res? Per una cosa, senyor president. Perquè jo li proposo 

d’anar molt més enllà que això. No es tracta ara, a sis mesos d’unes eleccions, 

simplement de convocar una reunió i «aquí sí que ara hi convidarem a Convergència i 

Unió». Jo li proposo d’anar molt més enllà. Volen fer un programa seriós –volen fer un 

programa seriós– per treure el país de la crisi amb resultats concrets i tangibles? Jo li 

he posat cinc punts sobre la taula. Arribem a acords en aquests cinc punts. Demà 
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vostès tenen la primera oportunitat per saber si realment estan disposats a arribar-hi 

en el tema de la morositat. Parlem d’aquells cinc punts: moderació fiscal, crèdit a les 

empreses i al teixit productiu, tot el tema de la morositat, tot allò que li he dit abans, 

no?, les grans reformes estructurals, etcètera. Parlem d’això; nosaltres estem 

disposats a arribar a acords. 

Ara, fem-ho seriosament. I seriosament, què vol dir? Doncs, vol dir una cosa. Fem-ho 

a Catalunya i estenem-ho a Madrid. A Catalunya i a Madrid. I aleshores, què vol dir «a 

Catalunya i a Madrid»? Vol dir que tot allò que puguem fer a Catalunya ho fem a 

Catalunya, si ens posem d’acord. I vostès s’afegeixen a una estratègia catalana a 

Madrid, per influir decisivament sobre la política econòmica del conjunt de l’Estat. I 

quan dic «vostès», dic el Govern de la Generalitat i, si m’ho permet, el PSC. Perquè 

no és el mateix que el PSC estigui a dintre del PSOE simplement seguint les directrius 

del PSOE en matèria de política econòmica, o que realment es vulgui fer una 

estratègia catalana, que vol dir que el PSC ha d’estar al costat de les forces polítiques 

catalanes que vulguin influir en la política econòmica espanyola –clarament, 

Convergència i Unió. 

Jo li proposo això, que va molt més enllà d’una reunió a Catalunya d’una comissió de 

seguiment d’un acord estratègic. Junts a Catalunya, junts a Madrid. Ara, això 

requereix que el PSC estigui en el front català, estigui en l’estratègia catalana, estigui 

en la via catalana; no pot estar simplement en el PSOE. S’ha de desmarcar, no per 

oposar-se a tot, no li estic dient això; però s’ha de desmarcar per poder fixar una 

posició catalana. Aquest seria el fons d’un acord realment seriós, que influís en 

matèria de política econòmica en el conjunt de l’Estat; ei, i després també a 

Catalunya, amb la traducció que hagi de tenir, en aquests cinc punts que jo li he 

suggerit, o fins i tot algun altre. Jo li suggereixo això. Vostè té la paraula. 

Fixi’s que vostè ens deien: «No, és que Convergència i Unió no ens ofereix res a 

nosaltres.» No, escolti’m, si els ho hem ofert des de fa molt temps. Ja li ho he dit 

abans: només ens han aprovat un 12 per cent de les iniciatives que hem presentat en 

aquest Parlament –només un 12 per cent– en matèria de política econòmica. Ara, 

escolti’m, si ens n’oblidem, d’això. Si ens és... No és que ens sigui igual, però, miri, les 
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coses són com són. No ens queixem d’això. L’única cosa que li diem és: volem fer 

acords seriosos que comportin fets, que marquin una estratègia catalana en el conjunt 

de la política econòmica de l’Estat i que, a més a més, tinguin traducció directa a 

Catalunya? Convergència i Unió, disposada a fer-ho. Però ha de ser amb totes les 

conseqüències, perquè estem a sis mesos d’unes eleccions, i ara el que cal preparar 

no és una cita electoral, sinó el programa de país de cara als propers anys. 

Moltes gràcies. 

El president 

Té la paraula el molt honorable president de la Generalitat. 

El president de la Generalitat 

Sí, gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats... Vostè ha començat la 

seva intervenció, senyor Mas, dient que jo no havia fet cap autocrítica, pràcticament el 

meu discurs havia estat un discurs... No ho ha dit, és veritat, triomfalista, però com si 

hagués obviat els seus problemes. I hi ha hagut autocrítica i al·lusions a la limitació 

també dels nostres recursos i dels nostres instruments. I també referències a com 

hem d’abordar aquestes coses que s’han de fer amb humilitat, no sé si mirant a la 

cara o mirant-se al mirall, però, en qualsevol cas, amb humilitat. 

Vostè ha parlat de les dades del CEO. Vull dir, és obvi que la confiança en aquest 

moment, desgraciadament, aquí i en molts altres indrets, sobre la política i sobre les 

seves limitacions per actuar i per resoldre els problemes dels ciutadans..., posen en 

qüestió aquesta confiança dels ciutadans en la política, en els polítics i en les 

institucions, en tots, i a tot arreu. No sé si amb el seu discurs els ciutadans avui tindran 

una mica més de confiança; també ho dubto. 

Miri, si tot estigués fet –si tot estigués fet–, m’hauria pogut estalviar una part 

substancial del meu discurs, quan he explicat les coses que estem fent, que hem 

començat a fer ara, i les coses noves que farem. Senyal que no tot està fet. Però 

també he explicat les coses que hem fet, perquè és, evidentment, la meva obligació 

fer-ho. 
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Vostès ha parlat de l’atur. Escolti, jo he parlat de l’atur i del creixement que ha tingut 

l’atur, un creixement important, és veritat. És veritat que les xifres del mercat de treball 

no són bones, ni a Catalunya ni a Espanya. Fins i tot ni a altres països d’Europa; 

tenen altres xifres. La veritat és que tenen una altra estructura. Però, clar, alguns 

també d’aquests països, que són referents, veuen amb preocupació com el seu índex 

d’atur se’ls ha triplicat, per exemple. Ho feia parlant amb una ministra de Finlàndia, tot 

just ara amb motiu de la fira de mòbils. 

El problema de l’atur no és un problema en aquest moment exclusiu nostre. Sí que és 

més nostre que d’altres països, però el creixement s’ha produït i s’està produint a tot 

arreu, malgrat que suposo que tots fan els esforços per tractar de pal·liar-ho. Però, 

escolti, malgrat això, jo li donaré algunes xifres que crec que són positives; no per 

confortar-nos, és a dir, admetent el problema, i que la prioritat bàsica d’aquest Govern 

ha de ser la lluita contra l’atur. 

A Catalunya és on tenim més persones ocupades. Més d’un milió de persones 

ocupades, més que a la crisi del 93. El sector industrial, per exemple, ha tornat a crear 

ocupació el quart trimestre. Els efectes de la crisi de la destrucció d’ocupació han estat 

aquí més alts, més intensius; també perquè som els primers en ocupació i en afiliació 

a la seguretat social. Perquè ens ha afectat la crisi d’algun sector dels serveis de la 

construcció. Però també del sector industrial, que es pot recuperar i que es recuperarà 

en la mesura en què millori també el context internacional, i les nostres empreses 

puguin millorar també les seves exportacions. 

Vostè ha tornat a parlar d’un tema recurrent, no?, que és el de l’austeritat i també el 

del personal de l’Administració. I ho fa sempre fent trampes. Vostè ho fa fent trampes, 

però vostès saben que utilitzen unes estadístiques que s’han anat modificant en funció 

de l’aplicació de la norma SEC, consolidant el sector públic. Escolti, ara hi figuren, sí, 

els treballadors de l’Hospital de Sant Pau i de l’Hospital Clínic, que no hi figuraven, en 

aquest moment, però hi eren, eh? O no hi eren? No hi havien metges al Clínic? I a 

Sant Pau? Fins i tot el Liceu, i fins i tot el Palau de la Música, hi figuren ara. Hi figura 

absolutament tot. Per què? Perquè s’ha anat consolidant, diguem-ne, el sector públic 

en aplicació d’aquestes normes. Faci les comparacions amb una mica de rigor. 
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Personal eventual. Escolti, desembre –o novembre, com vostè vulgui– del 2003: 222 

persones. Personal, càrrecs eventuals, avui: 221 –221. Escolti, hi ha un registre. Això, 

ho pot comprovar. No sé per què es dediquen vostès a fer trampes amb això, a fer jo 

crec que una demagògia que no ve al cas, que no porta absolutament, penso, enlloc. 

Vostè ha parlat també que no sé qui té un model que està basat en el consum interior, 

diguem-ne. Jo no sé de qui parla, perquè, evidentment, aquest no és el nostre model. 

Si de cas, el model aquest de creixement basat en el consum intern, la demanda 

interna, com vostè sap, és el que ha caracteritzat Espanya i Catalunya durant molts 

anys, en una etapa expansiva, també quan vostè era conseller d’Economia i quan era 

conseller en cap. Però no és aquesta, precisament, la nostra aposta, ni el nostre 

model. 

El nostre model té relació amb les nostres prioritats i amb les coses que hem anat 

presentant aquí, i les que es recullen al pressupost. I quan hem propiciat un pacte per 

la recerca, el desenvolupament i la innovació, i hem incrementat substancialment el 

recurs, és perquè volem un altre model de creixement. Un altre model de creixement 

basat en el suport de les petites i mitjanes empreses. No devem fer les coses tan 

malament quan ens efectuen aquests reconeixements a Europa, dic jo. També, entre 

altres coses, pel gran esforç d’internacionalització que estan fent les empreses, en 

col·laboració amb el Govern de Catalunya i amb el departament que dirigeix el 

conseller Huguet, destinant recursos i tractant que el nostre sector productiu tingui 

més valor afegit cada vegada. 

Per tant... Vull dir, si ho fa vostè perquè és una crítica al Govern d’Espanya, doncs, 

escolti, no ho sé, potser intercanviï el paper amb el senyor Duran. (Rialles.) Si és que 

enyora el fet de tenir aquesta posició. Però si ens critica perquè tenim un model basat 

en la demanda interna, vull dir, ho sento, s’ha equivocat de govern; no és aquest, ni és 

el nostre projecte ni la nostra aposta. 

Vostè diu que Convergència i Unió fa temps que ofereix acords. I aquest Govern. Mai 

un govern de la Generalitat havia ofert tants acords. Vostè té memòria. A veure si ho 

troba a les hemeroteques, o aquí, al butlletí del Parlament. I en algunes coses ens 

hem pogut posar d’acord; en acords com la immigració o com la recerca. Ens hem 
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posat d’acord també en la Llei d’educació, certament. I ens hem posat d’acord... Vostè 

diu: «No, un 12 per cent, perquè la resta han estat rebutjades.» O recollides en part, 

mitjançant transaccionals. Jo tinc també un estudi una mica més acurat que el de 

vostè: a l’entorn d’un terç de les seves propostes, escolti. Ara, n’hi ha algunes que no, 

eh? És veritat, eh? Especialment perquè, fent un estudi de les seves propostes, si 

haguéssim incrementat la despesa en la mesura que vostès proposaven i haguéssim 

reduït els ingressos en la mida que vostès proposen... Perquè, escolti, s’ho ha de fer 

mirar, eh? Miri les propostes que ha fet de baixades d’impostos. Tindríem un dèficit 

no... 

 

Fitxer 9 

...tenim, sinó bastant més del doble del que tenim –bastant més del doble del que 

tenim. I això no és rigor ni és serietat –no és serietat això. 

Acords aquí? Tots els possibles, i avui ho he tornat..., ho hem fet al llarg de tota 

aquesta legislatura, escolti, ho hem fet al llarg de tota aquesta legislatura i ho 

continuarem fent malgrat faltin uns mesos, perquè el país ho necessita. I perquè és la 

nostra vocació, la de treballar en aquests temes de país units en la mida del possible. 

La prova és que aquí hi ha hagut acord entre vostès i nosaltres, entre tots, amb els 

agents econòmics i socials, també, desgraciadament en altres indrets aquests acords 

no s’han produït, per alguna cosa serà, algun mèrit tindrà el Govern, algun, no dic tot, 

eh? Ho podem compartir, però algun mèrit tindrem, dic jo. 

Jo no demano ni contractes d’adhesió ni xecs en blanc, vull dir, seria ridícul per la 

meva part, no? No els demanem. Vostè ha parlat d’una sèrie d’àmbits on podríem 

arribar..., jo li he proposat més, vint-i-tres àmbits són els que figuren en el document 

de l’acord estratègic. No li he demanat que s’incorpori a una cosa a la que, per cert, 

vostès no havien demanat mai la incorporació, mai! La de comissió seguiment 

funciona des de fa dos anys, mai, vostè no m’ha interpel·lat a mi mai sobre aquest 

aspecte! (Remor de veus.) 
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El que li proposo és fer una cimera amb les institucions de l’acord estratègic i els 

grups parlamentaris, per parlar de tot aquest llistat, vint-i-tres temes que cal revisar, 

que cal actualitzar, on hi figuren, per cert, els que vostè ha dit, hi figuren els que vostè 

ha dit i molts que no ha dit. Miri, vaig més enllà, malgrat faltin [#] uns mesos. Però 

vostè va als temes conjunturals i tàctics, escolti. No, ara la pujada de l’IVA i tal. 

(Remor de veus.) La pujada de l’IVA. 

Molt bé miri, vostès són uns especialistes a proposar baixada d’impostos i incrementar 

la despesa i a més a més de quadrar els comptes. Miri, sap vostè el que vol dir un 

punt menys d’IVA? Per a nosaltres, eh?, no parlo per al Govern central. Amb la part 

que ens correspondria d’un punt d’IVA, de la part corresponent com vostè sap de la 

cistella, miri, seria com per fer seixanta centres d’assistència primària, o 

alternativament dos hospitals, o cinquanta escoles, o trenta-vuit instituts, o vint-i-tres 

residències, d’això està vostè parlant suposo. Suposo que avui no ens ha obsequiat 

tampoc amb l’oferiment que pactem, després de la proposició que va presentar el 

Govern, també d’eliminar l’impost a les grans podríem dir fortunes, perquè amb la 

proposta que el Govern ha presentat poca gent ho pagarà, però ho pagaran aquells 

que tenen molts diners –aquells que tenen molts diners–, aquells que segurament ara 

amb la crisi, home, doncs també no va malament que s’«apretin» una mica el cinturó, 

o se l’ha d’«apretar» exclusivament la gent que perd la feina? Que té vostè a dir a 

això? Continuaran aquest propòsit d’eliminar-lo per a tothom? Per als milionaris? 

Estaria bé que ho digués. 

Miri, ens ha parlat d’un dels altres temes, del crèdit, del crèdit que està malament a 

Europa i està pitjor aquí, diu vostè. Nosaltres hem utilitzar l’Institut Català de Finances 

jo crec que amb sentit de la responsabilitat però al màxim, vostè ho hauria de saber. 

Segurament també he dit a la meva intervenció, si la repassa ho veurà, ja som 

conscients que no hem arribat a tot arreu, que es pot fer més, però un reconeixement, 

perquè entre altres coses mai s’havia fet un esforç d’aquestes característiques, i vostè 

sap que l’Institut Català de Finances el que no podrà suplir és el paper que ha de fer el 

sistema financer, la banca i les caixes. 
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Morositat –morositat. Escolti, la Generalitat no paga malament. És més, jo li donaré 

algunes dades per una mica... El mes de gener, la mitjana ponderada de pagament de 

la Generalitat el mes de gener de l’any 2010, és de vuitanta-sis dies, a partir de la data 

de la factura o de la certificació d’obra. Sap vostè a quant pagava la Generalitat a l’any 

98? Vostè era conseller d’Economia, igual se’n recorda, d’Economia i Finances, a dos-

cents noranta  dies, i no teníem la crisi que tenim ara –no teníem la crisi que tenim 

ara–, ni va tenir l’ocurrència de proposar una llei de morositat, tampoc. Entre l’any 

2000 i 2003 ja havia millorat, però encara superava els cent dies. 

Vostè diu que parlem de les reformes però no diem quines hem de fer o el contingut 

de les mateixes. Jo crec que sí, que hem parlat..., en algunes coses segurament 

tampoc coincidirem. Jo l’únic que li he escoltat a vostè és proposar un contracte, un 

nou contracte amb menys indemnització, que ja existia, des de fa uns quants anys, i 

proposar l’abaratiment de l’acomiadament, com si aquest fos el problema del mercat 

de treball en aquest moment. Però si les empreses acomiaden pràcticament a cost 

zero, si la majoria són contractes temporals, si el que han fet és acomiadar els 

contractes temporals amb baixes indemnitzacions, aquest no és el problema del 

mercat de treball, no és el de sortida, és el d’entrada.  Per això no l’he escoltat 

absolutament a vostè cap proposta, fins ara, igual ara les té. 

Jo crec que les coses no van per aquí, aquest no és el problema del..., sí que és el de 

millorar el sistema de relacions laborals i el donar més facilitats a la negociació 

col·lectiva i al paper de les empreses i dels sindicats, en aquest sentit, per flexibilitzar 

certament el sistema, massa encarcarat, que ve del passat. I de l’energia, sí –sí–,fer 

canvis millorant la regulació energètica. Però evidentment no abaratir l’acomiadament. 

I tenim opinió, vostè ha parlat també quan ha fet al·lusió als temes que podien..., ha 

fet referència a la morositat, ha parlat de la liquiditat i també ha parlat després de la 

recerca, de la logística. Escolti, vostès són genials, perquè parlen de logística, però 

allà on hi ha un projecte de logística s’hi oposen, això és el que... Aquí grans paraules 

i al territori en contra, diguem-ne. Parlo d’aquest tema però podria parlar d’altres, eh?, 

o sigui que no és..., com vostè sap, de logística però podríem parlar també d’altres 

infraestructures. 
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Per tant, disposats, escolti, a parlar de tot –a parlar de tot. I de fer-ho..., com que 

volem un acord entre tots no es tracta que ens posen d’acord vostè i jo, el país no som 

vostè i jo, hi ha bastanta més gent i hem de comptar amb tots, amb totes les 

formacions polítiques i amb els agents econòmics i socials. El que, per cert, 

evidentment que quan he fet aquest oferiment és perquè he parlat abans també amb 

els agents econòmics i socials. Vostès poden parlar, jo ho he fet, és un acord que hi 

ha amb ells i seria de mala educació que coneguessin la proposa pels mitjans de 

comunicació, i els sembla molt bé, és el que m’han dit, o que no tenen objeccions amb 

diferents... Per tant... 

Vostè sap, i amb això acabo, que aquesta voluntat d’arribar a acords l’he expressada 

des del primer moment, que ja al gener de 2007 en la primera reunió que vam 

mantenir, sent jo president, parlant dels pactes, tres pactes, vostè en va proposar un 

quart que es va afegir, desgraciadament després vostès no van voler signar, perquè el 

traçat d’un tram d’una de les no està decidit, eh? Vull dir una manera jo diria que 

bastant poc hàbil de descolgar-se d’un projecte d’infraestructures per al país a mitjà i 

llarg termini que és absolutament necessari. 

Però, miri, des de llavors, Convergència i Unió ha rebut, crec, un tractament..., no ho 

dic per mi, però la resta de grups de la cambra, generós per part dels grups de la 

majoria per acordar els grans temes de país. Els que han de donar estabilitat a l’acció 

institucional i governamental més enllà d’una o una altra majoria política, això és el 

que hem pretès. No anar a veure si ara els agafo per aquí perquè hi ha un Ple no sé 

quin dia a Madrid i faig que entrin en contradicció..., o sigui, no per buscar jugadetes 

tàctiques de curta volada, no per això, per acordar grans temes que van més enllà 

d’una legislatura. 

Bé, no m’allargo més, suposo que tindré l’ocasió d’intervenir novament. I tant de bo, 

escolti, fóssim capaços tots plegats d’extraure conclusions i positives per transmetre a 

la ciutadania, entre altres coses, per això al que vostè feia al·lusió en la primera part 

de la seva intervenció, que és confiança. Francament, ho he de dir, m’hagués agradat 

en la seva intervenció que hagués aportat més elements perquè tots plegats fóssim 

capaços de traslladar a la ciutadania de Catalunya arguments a favor de tenir més 
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confiança, no en el Govern, en les institucions, no en l’acció de Govern, en la política i 

en els institucions. Això ho hem de fer plegats, depèn de nosaltres, també de vostè –

també de vostè. 

Jo segurament els miro i encara espero que puguem arribar a un acord, vostè mirava i 

feia un cert grau, una afirmació d’un cert escepticisme, jo encara hi confio, perquè 

malgrat les dificultats que té el país i que tenim tots plegats, escolti, ens en sortirem, 

treballant plegats, amb qui vulgui treballar plegats. 

(Aplaudiments.) 

El president 

Senyor Mas, té la paraula. 

El Sr. Mas i Gavarró 

Gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, jo ja li avanço que no 

em trobarà en el terreny, diguem-ne, de les provocacions, no ens hi trobarà, és que 

vostè ho pot anar intentant, vagi picant, però picarà en ferro fred. Estem ja en un altre 

moment, estem en una altra etapa i no hem vingut, i ja li he dit abans, a barallar-nos 

amb vostè. 

Jo li he subratllat això de l’autocrítica, però no s’ho prengui malament, si la resposta 

que vostè dóna quan nosaltres li dèiem, escolti, vostè diu que ho ha fet tot bé, encara 

que li queden coses per fer, però que tot el que ha fet està bé, només diem una cosa, 

diem, home, l’autocrítica no és assenyalar que hi han problemes, assenyalar que hi 

han problemes és fer de cronista, vostè es dedica a descriure la realitat i diu: «Hi han 

problemes.» Clar, és que si no hagués fet ni això, escolti’m, el país hauria quedat 

absolutament bocabadat i esmaperdut, menys mal –menys mal– que sí, que vostè ha 

dit que hi han problemes, però és que només fa falta passar-se pel carrer. 

Però, atenció, l’autocrítica, senyor president, no és assenyalar que hi han problemes, 

l’autocrítica és dir: «Miri, nosaltres aquí hem fallat, aquí no ho hem fet prou bé, aquí 

ens hem quedat curts, aquí vam errar l’estratègia, allà no hem sigut prou influents, 

aquest tema no l’hem resolt bé, aquí... 
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Fitxer 10 

i hem empitjorat», això és l'autocrítica i, al costat, lògicament, les coses que vostè 

cregui que ha fet bé, que no li dic que no n'hagi fet cap de bé. Jo, moltes vegades..., a 

mi, em pregunten els periodistes: «Escolti, han fet alguna cosa bé el...?» Clar, que en 

fan de coses de bé el Govern –clar, que en fan de coses de bé– i no passa res per 

reconèixer-ho i, a més a més, els suposo bona intenció en les coses que fan, fins i tot, 

allà on s'equivoquen, jo els he de suposar bona intenció, no pas diferent, no? Ara, 

l'autocrítica és una cosa diferent, no? 

Jo li parlava del model productiu –disculpi'm, perquè no podré estendre'm gaire en la 

resposta, no ho consideri un signe de mala educació, simplement, és també per un 

problema de temps, no?–, perquè jo sé que vostès estan fent alguns intents, des del 

Govern de la Generalitat, d'anar per una altra via. Només li deia una cosa, li dic: 

«Escolti'm, si estem d'acord» –com vostè deia, no?– «que el Govern espanyol..., les 

decisions que pren influeixen decisivament en el que ens està passant a Catalunya en 

economia, com a mínim en economia, i vostè participa, a més a més, d'aquest Govern 

espanyol, perquè, home, el seu partit hi és en allà –no em dirà pas que no–,» –doncs, 

jo només li deia una cosa– «vostès s'han mirat quin és el Programa d'estabilitat 2009-

2013 i que presenta el Govern del qual vostès formen part?» Vostès se l'han mirat o 

no aquest programa? Sap què diu aquest programa? Que, quan tornem a créixer, en 

el 2012 i el 2013, creixerem pel consum intern. Sap què aporta el sector exterior, és a 

dir, la diferència entre exportacions i importacions, sobre un creixement previst a l'any 

2013 del 3,1 per cent? Què diria? El 0,1. Sap què aporta el consum interior, segons 

aquestes previsions, que ja veurem si es compleixen? El 3,3. Escolti'm, jo no sé si 

vostès hi estan d'acord o no, però seria bo –seria bo– que coneguéssim l'opinió del 

president de la Generalitat respecte a una planificació que ens fa un govern del qual 

vostès participen, no? 

En el tema de les mesures d'austeritat i tot això, miri... Escolti'm, segurament, aquí, no 

ens posarem d'acord, perquè vostès diuen que ho fan tot bé i que han reduït el 

personal i que no han incrementat i és que nosaltres no sabem comptar i no sé 

quantes altres coses i, si s'agafen el pressupost i miren el que es pagava per nòmines 



 
  

Sessió núm. 71 / Ple del Parlament / 24 de febrer de 2010 

 

 

 
25 

fa uns anys enrere i el que es paga ara, doncs, veuran que no té res a veure. I no és 

només un problema que s'hagin incrementat les nòmines, és que s'ha incrementat, i 

moltíssim, el personal; una part està justificat, perquè la població ha pujat, una altra, 

no, perquè vostès han de repartir entre molts partits i han anat posant gent a tot arreu. 

Aquesta és la realitat i els agradarà més o menys, però aquesta és la realitat, 

almenys, és la nostra opinió, tampoc ens discutirem per això. 

Ara, tres o quatre coses sí que li volia dir. Miri, sobretot, una. Jo esperava respostes 

per part seva. Jo li he fet unes preguntes molt clares i unes propostes molt clares; no 

m'ha respost a res, senyor president, i algunes coses que li demanem ens les 

ridiculitza. Vostè diu: «És que això d'intentar que no pugi l'IVA, això, és un tema tàctic 

això, això és com si no interessés a ningú.» Escolti'm, vostè considera que aquella 

gent que estan cobrant menys a aquest any del que cobraven l'any passat per culpa 

de polítiques del Partit Socialista, en aquest cas, clarament, a aquesta gent els hi és 

igual? El consideren un tema tàctic que els pugi el rebut de la llum, per exemple, o el 

rebut de l'aigua o el rebut del gas, perquè puja l'IVA, entre altres coses? Això és un 

tema tàctic, això? En el pensionista que cobra una mica menys ara, li és un tema 

tàctic que li pugi l'IVA? En el sector turisme d'aquest país i molts altres sectors que 

s'han d'enfrontar a unes campanyes difícils els hi és igual que els hi pugin l'IVA? 

Jo he sentit el seu conseller d'Economia que, fa uns mesos enrere, deia que no 

s'havia de pujar l'IVA i que no s'havien de pujar impostos. En què quedem? Jo li he fet 

una proposta concreta: anem junts... Vostè diu: «Grans pactes», no? Anem junts a 

intentar, a Madrid, aturar una pujada que no convé. I sap quina és la seva resposta? 

«Oh, i sap com impactaria això sobre la Generalitat de Catalunya?» Però, escolti'm, si 

l'IVA encara no ha pujat, en què quedem? Si l'IVA encara no ha pujat, quedaria igual. 

En canvi, impacta molt sobre el país, sobre aquest pensionista, sí que impacte; sobre 

aquest treballador, sí que impacta; sobre el que està a l'atur i cobra uns subsidi, sí que 

impacte i, sobre la petita i mitjana empresa també impacta i sobre el sector turístic i 

sobre la pagesia i sobre tantes altres coses, aquí, sí que impacta, senyor president. 

No val la pena, aquí, intentar-ho? Quan, a més a més, molts analistes ens estan dient 

això, que no són de Convergència i Unió? 
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I no em faci demagògia, senyor president, amb el tema dels impostos, no ens faci 

demagògia, perquè, escolti, posats a parlar d'això, ja que vostè parla tant de l'impost 

de successions i donacions... Vostès saben quina és la nostra idea, nosaltres la 

defensarem, és legítima, no?; vostès consideren que no, nosaltres, doncs, tenim una 

altra opinió. Ara, demagògia, no, eh?, perquè, qui va suprimir l'impost del patrimoni en 

aquest país, senyor president? M'ho pot contestar? Que no el devien pagar els menys 

afavorits, no?, l'impost del patrimoni? Que, per cert, era un impost extraordinari, eh?, 

de l'any 78. Però, escolti'm, és que el van suprimir vostès, eh?, aquests que fan 

demagògia en matèria fiscal i que emplacen els demés a pronunciar-se sobre no sé 

què resulta que són els que suprimeixen l'impost del patrimoni. Prou demagògia, 

senyor president, prou demagògia en aquest tema. Vostès tenen unes idees, nosaltres 

en podem tenir unes altres, però demagògies, no, eh? 

Una altra proposta que li he fet, que no té resposta. Vostès, demà, estan disposats, 

senyor president –miri que és fàcil respondre això, eh?, perquè és un sí o és un no–, a 

retirar la seva esmena perquè, en aquest Parlament, es pugui debatre el tema que les 

administracions públiques –concretament, la Generalitat– paguin millor? Sí o no? I 

vostè em parla de l'any 98, ha de recórrer a l'any 98. Jo recordo perfectament què em 

vaig trobar, quan vaig arribar al Departament d'Economia, i recordo els esforços que 

vam haver de fer perquè es pagués més a temps. 

Però, vostè diu que la Generalitat paga a vuitanta-sis dies? Vol que ens passegem 

vostè i jo un dia, només un dia, pel país i ho comencem a preguntar, si la Generalitat 

paga a vuitanta-sis dies? Comencem pels ajuntaments? Comencem pels diners que 

han de rebre els ajuntaments de la Generalitat, per exemple, per a les llars d'infants? 

Vol que anem a veure a les associacions de discapacitats d'aquest país i els 

explicaran que, fa més d'un any, algunes que no cobren? Associacions de 

discapacitats –associacions de discapacitats–, psíquics també –també–, que deuen 

ser gent que fan una gran feina en aquest país, no?, perquè resulta que incorporen en 

el mercat, moltes vegades, laboral, doncs, una determinada gent que no hi podria ser, 

si no fessin un immens esforç. Vol que ens anem a passejar per allà? A mi m'ho diuen, 

eh? No sé què li expliquen a vostè; potser, a vostè, potser, li passen estadístiques, 
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però nosaltres veiem la realitat de cada dia, perquè anem a tot arreu i ens ho explica 

la gent tot això. 

I jo el que li dic és: «Vostè està disposat que demà es retiri aquesta esmena seva del 

tripartit en el seu conjunt per poder parlar d'aquest tema?» Demà, no arribarien a cap 

acord encara, eh? Per poder-ne parlar? Ni tan sols això? Vostè ve aquí i ens diu: «La 

mà estesa, acords, fem les coses junts.» Escolti'm, si és bastant elemental, estem 

parlant de pagar millor, pagar a temps, com fan els europeus, cap altra cosa diferent, 

no? 

El tema de les grans reformes. Vostè ho simplifica una altra vegada i fa demagògia i 

diu: «Escolti, jo només li conec a vostè una proposta», suposo que es refereix al que 

vaig dir un dia en una universitat davant dels joves, no? «Només li conec això.» 

Doncs, miri, és que vostè només es mira el titular del diari, cosa que pot ser, potser, 

no té temps de mirar-se les altres coses amb més deteniment, però, si hagués estat 

atent a coses que hem presentat, per exemple a Madrid, des de Convergència i Unió, 

sabria que això no és exactament així, que n'hem fet un munt de propostes en aquest 

sentit. I sap què diu el Govern espanyol, que també és el seu, perquè hi té ministres? 

Que el contracte dels trenta-tres dies, que ja no són els quaranta-cinc, s'ha de 

generalitzar. Ara, el senyor Montilla ve aquí i ens diu: «Escoltin, no facin aquestes 

coses, eh?, perquè això és...» Però, si ho fan vostès i ho faran, a més a més –i ho 

faran i ho faran–. I és clar que això no és el tema més important, estic totalment 

d'acord amb vostès, és clar que no, però reformar el mercat de relacions laborals és 

fonamental en aquest país, perquè, escolti, si no #, i porten dos anys, vostès, marejant 

la perdiu amb tot això. I, quan dic «vostès», en aquest cas, vull dir «el seu partit», i 

vostè, ni piu, només de tan en tan: «Sí, s'hauria de parlar de la reforma del sistema 

laboral», però res més i, mentrestant, els seus ministres a Madrid –i algun d'ells, per 

cert, hi té una especialitat gran en aquesta matèria de l'àmbit laboral–, doncs, 

escolti'm, re de re, esperant a veure si sindicats i patronal es posaven d'acord. I, 

mentrestant, sap què passa? 17 per cent d'atur a Catalunya i 19 per cent a Espanya, 

aquesta és la realitat. I sap què passa més? Que som el furgó de cua de tot Europa i 

de tot l'OCDE, aquest és el resultat de les seves polítiques socials. Ja sé que vostès 
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sols no poden fer-ho tot per arreglar això, ja ho sé; ara, que algunes coses no les 

deuen estar fent prou bé, deu ser bastant evident, perquè ho diu gairebé tothom, eh? 

Ho torno a dir, vostè no ens respon, senyor president. Jo vull respostes i crec que tinc 

dret a demanar-les, no a exigir-les, evidentment, però sí a demanar-les, no? 

I, finalment, jo li he fet una reflexió. Vostè hem diu: «Convocarem una cimera per 

parlar de moltes d'aquestes coses.» Si vostè considera que, a tants pocs mesos de les 

eleccions, ara, hem de fer una cimera, doncs, la farem, no hi tinc cap problema, és a 

dir... Vostè recorda alguna vegada que ens hagi convidat a algun lloc i que nosaltres 

no hi hàgim volgut ser? Si hi serem, i hi serem, a més a més, amb un esperit positiu. 

Ara, jo li deia: «Senyor president, a part de convocar una reunió, a part de convocar 

una cimera, vostè està disposat a anar més enllà? Senyor president, està disposat a 

anar més enllà?» Jo li feia un plantejament molt concret, que tampoc ha tingut 

resposta. No és només el tema de «aturem una pujada d'impostos que no convé», no 

és només el tema de «parlem de morositat en aquest Parlament, que demà en tenim 

una possibilitat», no és només el tema de «comencem», vaja «comencem», «dibuixem 

com han de ser les grans reformes estructurals que s'han de fer en l'economia 

espanyola des de Catalunya», dibuixem-ho això, encara que tingui un risc, des del 

punt de vista electoral, que, evidentment, el té, ja li asseguro que socis seus no hi 

estaran d'acord amb això; haurà d'estar disposat a fer com va fer amb la Llei 

d'educació, si vol caminar seriosament, no sé si m'entén. Haurà d'estar disposat a fer 

com amb la Llei d'educació, perquè el seu Govern no el seguirà en aquests temes i 

vostè ho sap molt bé que no el seguiran. La pregunta és: «Està disposat vostè a fer 

com amb la Llei d'Educació, a deixar algun seu soci de Govern que no seguirà en 

aquests temes una mica de banda o no?» Doncs, miri, una cosa que hauríem de 

saber, no? 

Però, sobretot, una altra, senyor president, que tampoc ha respost –tampoc ha 

respost–, no? El president de la Generalitat i, en aquest cas, el seu partit –el PSC–, 

que té un pes a Madrid molt important en aquest moment, que governa a la 

Generalitat de Catalunya –vostè és el president i és del PSC–, el PSC està disposat a 

fer una estratègia catalana a Madrid perquè junts puguem fer sentir una veu catalana, 
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des del punt de vista de la recuperació econòmica, i influir decisivament sobre la 

política econòmica que es fa en el conjunt de l'Estat? Està disposat o no està disposat 

a fer-ho? Demà hi haurà una reunió important a Madrid sobre aquestes coses, per 

parlar d'economia, hi haurà Convergència i Unió, hi haurà Esquerra Republicana, hi 

hauran altres partits, hi haurà el Partit Nacionalista Basc, hi haurà el Govern. Vostè 

està disposat que el PSC hi sigui, en allà? No, demà, sinó en els propers mesos? I 

això que li demano jo, que és evident que suma, des d'un punt de vista de la veu 

catalana i de la força catalana, això no només li demano jo, també li demanen 

consellers del seu Govern, per tant, no és una dèria del senyor Mas o de 

Convergència i Unió, li demanen una part dels seus i la pregunta és: «Vostè està 

disposat a fer aquest pas en benefici de treure el país de la situació de dificultats 

econòmiques que té i, per tant, a arriscar, perquè, qui no risca, senyor president, no 

pisca? Està disposat a fer-ho això? 

I aquest és l'oferiment que nosaltres li fem i aquest oferiment encara, a hores d'ara, no 

ha tingut resposta i jo li demano molt educadament, i amb tota la cordialitat, que, sobre 

tots aquests temes, ens respongui d'una manera concreta. 

El president 

Senyor president, té la paraula. 

El president de la Generalitat 

Senyor president. Senyores i senyors diputats. Res més lluny de la meva intenció que 

provocar i menys a vostè, diguem-ne, a vostès, no? Tot el respecte, jo tinc tot el 

respecte per vostè, eh? Vostè ha parlat ha molt de lideratge, durant molts mesos, 

lidera una formació política important, Convergència i Unió; jo tinc tot el respecte per 

vostè i suposo que vostè per mi. Per tant, res més lluny de la meva intenció que 

provocar ni barallar-nos, perquè crec que, precisament, no és aquesta la imatge ni és 

això el que espera la societat catalana d'un debat com aquest, tot el contrari, és que 

siguem capaços d'avançar, si és possible, plegat, d'acordar, en aquelles coses que 

siguin possibles, anteposant sempre l'interès col·lectiu i general a l'interès de part, que 

també és legítim. 
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Vostè ha dit que jo no he fet autocrítica. Bé, jo és que, segurament..., a aquest 

respecte, la crítica és més pròpia de l'oposició, vull dir, ja sé que hi havia formacions 

polítiques en el passat que feien això de l'autocrítica i tal, però, vull dir, no..., jo no tinc 

problemes en reconèixer que hi ha coses que les haguéssim pogut fer millor, algunes 

que segur que ens hem equivocat, segur, i algunes que les haguéssim hagut de fer 

abans, també, fins i tot, malgrat, en el tema de la crisi, vàrem reaccionar amb 

promptitud i... Segurament, eh?, alguns dels paquets de mesures que vam adoptar 

mesos més tard, doncs, els haguéssim hagut d'adoptar més al principi, és possible –

és possible–, vull dir, som humans i segur que hem comès errors. 

Per sortir aquí i fer una autocrítica o una crítica, bé, vull dir, és una mica sorprenent. 

Reconèixer errors, evidentment, i fer, a més a més, amb humilitat també l'explicació 

d'aquelles coses que hem fet, de les coses que segur que hem encertat i les coses 

que, segurament, no hem encertat tant. 

Model productiu. Vull dir, novament, vostè em parla, i suposo que utilitza el quadret 

aquest del Pla d'estabilitat... Escolti 
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però aquí hi ha coses que... És que el consum intern, en aquest moment, és negatiu. 

No volem que creixi? Li expliquem els nostres botiguers que la gent no anirà a 

comprar, diguem-ne, que això de la demanda interna que se n’oblidin? Que tanquin? 

Vull dir... Però de què estem parlant? Evidentment que un creixement en la passada 

etapa molt basat en la demanada interna i en el crèdit barat és el que no ha de tornar, 

especialment en alguns sectors. Però en altres..., oh!, la demanda interna és 

important. Escolti, en una economia com la nostra, que té un component molt 

important de serveis, com el turisme, és... Per tant. Però l’aposta, evidentment ha de 

ser per anar treballant per un canvi de model productiu. L’acord estratègic entre altres 

coses, és això, és una concertació entre els agents socials i econòmics per treballar 

en un canvi de model, per anar més enllà de les coses conjunturals. També hem 

acordat coses conjunturals. Les trenta mesures ara, per a l’any 2010, fa dos mesos. 

Però l’acord estratègic té relació amb aquest canvi de model de què vostè parla. I amb 
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aquestes reformes estructurals de què vostè parla, i que són necessàries. Per tant, 

quan plantegem, quan faig l’oferiment d’aquesta cimera, malgrat hi hagi les eleccions 

a uns mesos, això no «opta» perquè hem de treballar, fer la cimera, les reunions que 

calguin i els esforços i les iniciatives que calguin en pro de la millora de l’economia del 

país i de l’ocupació. Però, parlem de reformes estructurals, en aquest fòrum. Perquè 

estem parlant, hem parlat, de reformes estructurals i si ens posem d’acord, portem-les 

a Madrid; d’acord, junts. No vostè i jo, no. Tots. O la resta no compta? No som 

Catalunya? No volem representar Catalunya. Doncs, fem-ho en aquest fòrum.  

Vostè ha tornat a treure el tema de la fiscalitat. Miri, no hi ha res–suposo– que agradi 

més a la gent que dir que baixes els impostos. Quedes bé. Quan dius que els apuges, 

jo..., que tinc una certa experiència d’això en un altre àmbit, que he tingut 

manifestacions per pujades d’impostos i més d’una. I eren necessàries, les pujades. I 

les explicàvem, malgrat que òbviament la gent no aplaudeix cap pujada d’impostos, 

per molta explicació i per molt raonada que estigui –per molt raonada que estigui–. 

Que li ho expliquin als grecs, les manifestacions que hi ha. Ara, amb la pujada 

d’impostos que la Unió Europea els obliga. Ningú és partidari d’entrada d’apujar 

impostos. Jo he parlat de l’impacte sobre la Generalitat perquè vostè sap que hi ha 

una cistella d’impostos, el 50 per cent, l’IVA. No ens ha de donar igual, diguem-ne, si 

cau la recaptació o no cau. En fi, no és una cosa que... I té impacte sobre les 

polítiques. Sobre les polítiques socials i sobre les polítiques que tenen relació amb 

l’ocupació. 

Vostè sap que miri, aquí parlem d’Europa. Vostè ha utilitzat i jo també, eh?, moltes 

vegades, la referència a Europa, a l’hora d’analitzar i de posar en relleu diversos 

paràmetres. Parlem també de fiscalitat, a Europa. Amb qui ens comparem? Amb 

França? Estem a molts punts, eh? Amb Itàlia? Què va. Són governs de dretes, però..., 

una fiscalitat molt més elevada. Amb Alemanya? Tampoc. Ja no parlem dels nòrdics. 

Sap vostè quants punts ha baixat la pressió fiscal, durant els darrers dos anys? Déu 

n’hi do, eh? Menys impostos i més serveis és la quadratura del cercle quadrar. A més 

a més, si es pretén quadrar els comptes i no fer dèficit. Jo no faré concessions a la 

galeria en això. No estic plantejant apujar impostos. De fet hem baixat l’impost –com 

vostès saben– de successions. Però el cant fàcil, diguem-ne, a les baixades 
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d’impostos, sols cal veure les seves propostes, aquestes a les quals vostè feia 

referència en els darrers mesos. Quantes propostes de baixades d’impostos han fet 

vostès? I quantes propostes d’increment de la despesa que han fet vostès? 

Impossible quadrar els comptes. Una mica més de rigor, ni que sigui dient coses als 

ciutadans que no els agrada escoltar. Però les hem de dir –les hem de dir–. No 

podem, amb els impostos més baixos d’Europa, donar serveis de la mitjana d’Europa. 

Ho tindrem complicat. 

Per cert, l’impost de patrimoni, jo vaig defensar la seva eliminació i fins en campanya 

electoral, diguem-ne, abans de les... Per què? Perquè és un impost residual –com 

vostè sap– que existeix –si no m’equivoco–, en aquest moment, a dos països 

d’Europa, a dos. Per alguna cosa serà. Vostè diu que respongui sí o no. Les coses no 

són sí o no. No són blanques o negres; hi han molts matisos.  

Vostè ha parlat de la morositat i dels pagaments... Jo li he parlat de la mitjana 

ponderada de pagaments. No li he dit «aproximadament», «a l’entorn de»... Li he fet 

«gener», un determinats dies en mitjana ponderada i són aquestes. Fins i tot, si ho vol 

per a proveïdors concertats, setanta-un dies. Bé, hi ha els del confirmin [#], també, 

eh?. Però, bé, pagaments de contacte d’obra pública? Aquests més: cent dinou dies. 

Pagaments a ajuntaments: cent setze dies. Escolti. La mitjana ponderada –com li he 

dit abans–, vuitanta-sis dies, a partir de la data de la factura o de la certificació de 

l’obra. Aquesta és la realitat. Vostè trobarà no-sé-qui. Segur, jo també, jo m’hi he 

trobat, eh? I, a vegades, si la gent, en una visita a un poble, ve i reclama que no han 

cobrat... M’interesso, diguem-ne, òbviament. No dic que no hi hagi casos. N’hi ha, 

però la mitjana és aquesta.  

I escolti, parlant d’autocrítica. Ho hem de millorar. Si és possible, ho hem de millorar. 

D’acord –d’acord–. No cal fer una llei per això. Ho hem de millorar. 

Reformes i propostes. Segurament perquè és una discussió que és una mica 

tramposa, no?, en què tots plegats entrem, no? Parlar del mercat laboral és parlar de 

noves modalitats de contractació per reduir l’acomiadament. Això no és quedar-se 

amb el titular, eh? L’altre dia també vaig escoltar un altre líder polític –no català– que 

també feia una proposta molt suggerent, d’una cosa que també existeix. El tema del 
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mercat laboral no és els costos d’acomiadament. Segurament és simplificar el model 

de contractes. És veure com evitem la dualitat que hi ha. Aquest sí que és un 

problema, la dualitat del mercat de treball. La temporalitat. La dualitat, la temporalitat. 

Donar més llibertat a les parts, que això és un canvi necessari. Més llibertat a les 

parts. Jo, en això estic d’acord. I em consta també que hi ha agents socials i 

econòmics que hi estan d’acord. I és important comptar amb la seva opinió. (Pausa.) 

El problema és –quan feia aquest oferiment– és que és parlar de les reformes 

estructurals en aquest marc, amb aquests vint-i-tres eixos de l’acord estratègic. Ho 

podem fer. Si el que volem és això. És fer una ullada, diem: «Sí, sí hi ha eleccions 

d’aquí a uns mesos, però treballem.» I estem disposats a treballar plegats aquí, primer 

posant-nos d’acord aquí i després ens posem d’acord aquí, allà. El PSC també hi 

estarà. Però..., i no pensant ara perquè hi ha eleccions a cinc mesos. No, no, no, un 

horitzó més llarg –més llarg–. Hem de pensar, si parlem de reformes estructurals, que 

persegueixen un objectiu que no és conjuntural, no és quedar bé per veure què diu el 

titular del diari demà, sinó perquè volem que hi hagi canvis, que es vagin  produint 

canvis en l’estructura de l’economia catalana per assegurar millor l’ocupació, la 

generació de riquesa.  

I, per tant, si vostè hi està d’acord, sense que siguin xecs en blanc ni contractes 

d’adhesió. Cap. Cadascú amb les seus criteris però amb aquesta voluntat de sumar. 

Som-hi. Crec que és possible arribar a acords aquí. I també en aquells temes que 

afectin, diguem-ne, a l’Estat, portar-los després a Madrid. Si treballem plegats amb 

sinceritat en aquests objectius ens hi trobarà. Ens hi trobarà a tots. Cadascú fent les 

seves aportacions i amb el seu perfil. Jo no miro de posar en relleu sempre el que em 

distancia dels altres. No cal veure on hi ha la discrepància, sinó a veure com som 

capaços d’apropar les posicions. No per posar en relleu les discrepàncies, sinó tot el 

contrari, per tractar d’apropar les posicions, perquè la veritat –com vostè sap– en 

definitiva o no existeix o si existeix està molt repartida. Ningú la té al cent per cent. Jo 

almenys no la tinc.  

El president 

Senyor Mas... 
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El Sr. Mas i Gavarró  

Bé, gràcies. Gràcies, senyor president. Jo li agraeixo aquest darrer to de la 

intervenció, perquè en la segona intervenció seva em sembla que vostè havia 

descarrilat una pèl des del punt de vista del to i aquest no era un debat per acabar-lo 

d’aquella manera, em dóna la impressió. Per tant, jo li agraeixo, diguem-ne, aquest 

petit gir, encara que sigui petit, i no cal dir que el mateix respecte que vostè diu que 

ens té –que em consta que és així–, doncs, a vostè també li consta que nosaltres li 

tenim  a vostè i en general els en tenim. Altra cosa és que hi han discrepàncies. Són 

inevitables i, a més a més, deixi’m dir-li que són bones. Les discrepàncies són bones. 

Perquè si en democràcia el que hi ha és uniformisme pur i dur, escolti això ja no és 

democràcia, no? I a més, des del punt de vista de les alternatives de Govern, també 

són bones les discrepàncies, si són civilitzades i si són correctes. Vostè deia: «d’aquí 

a uns mesos hi haurà les eleccions». Doncs, miri, els catalans hauran de triar. El 

conjunt de la ciutadania catalana haurà de triar. I ha de saber, doncs, que en un lloc hi 

ha una cosa i en l’altra n’hi ha una altra. I cadascú, doncs, intentarà lògicament sumar 

els punts que pugui, no? 

Ara, tres o quatre comentaris sí que ràpidament li volia fer. Miri, com vostè 

comprendrà, des del punt de vista de model productiu, nosaltres no és que estiguem 

en contra que el consum pugi. Això seria absurd, seria estúpid està en contra que les 

botigues no venguin o que els hotels no s’omplin o que als restaurants no hi vagi la 

gent. Seria estúpid, no? El que li dèiem és que hi ha un Govern que és un Govern del 

Partit Socialista –no del PP, no, del Partit Socialista– que quan fixa un model de 

creixement per als propers anys –i vostès en formen part–, doncs, diu: «Creixerem pel 

consum.» I llavors només diem una cosa nosaltres. Diem: «Escolti, aquest model s’ha 

de combatre.» S’ha de combatre. No per afavorir el consum, sinó per afavorir la 

sortida sana de la crisi. I no ens enganyem, senyor president, si hem de sortir bé 

d’aquesta crisi –que jo estic segur que ens en sortirem, eh?; el que passa és que està 

trigant molt–, però si n’hem de sortir bé, n’hem de sortir amb austeritat interna, molta 

austeritat interna –a tot arreu, a tot l’Estat, també a Catalunya– i molta competitivitat 

exterior. Aquest és el binomi. Austeritat interna –i això comporta sacrificis– i 
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competitivitat exterior, que vol dir situar-nos bé en el món. Aquest crec que és el 

model que ens convé en aquests moments.  

Per a la resta, senyor president, segueix sense haver-hi respostes. Hi ha coses que sí 

que són sí o no. Disculpi’m, eh? Hi ha coses que sí que són sí o no. Miri, si demà 

vostès votaran en contra o no de la nostra proposta que els pagaments a 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya vagin més de pressa, això és un sí o un 

no. No hi ha massa «floritures» aquí. O diran que sí o diran que no. I jo li he demanat 

una resposta i vostè no me la dóna. Per tant, interpreto que és que no –interpreto que 

és que no, no?– Quan vostè em parla del tema dels impostos, doncs, també és sí o és 

no. Jo li he dit –i ho deia el conseller Castells– el 6 de setembre –li explicaré la data–, 

el 6 de setembre de l’any 2009 –és una data precisa, eh?, 6 de setembre de l’any 

2009–  el conseller d’Economia –no el senyor Castells–, el conseller d’Economia de la 

Generalitat de Catalunya del seu Govern deia que era inapropiat i es feia a destemps 

la pujada d’impostos que plantejava el Govern socialista, del qual vostès formen part. I 

jo els dic, si això és inapropiat i hi estem d’acord 
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...com diu el conseller d’Economia, doncs, fem alguna cosa per intentar-ho aturar, no 

fem d’espectadors, com vostès fan, dem de... exercim el lideratge. Vostè diu: ja hi 

anirem, junts a Madrid. No, es que hi hem d’anar ara, senyor president, es que no 

podem esperar quatre mesos més. O hi anem, o no hi anem, perquè s’estan fent ara 

les converses sobre tot el programa econòmic amb el Govern central. Hi hem d’anar 

ara, no es pot esperar quatre mesos més, perquè ja portem esperant dos anys amb 

tota aquesta història, i les coses van com van. S’ha de fer ara, senyor president. Ara 

no podem estar aquí fent mil reunions de cara als propers mesos... Les idees les 

hauríem de tenir clares, quan hi ha un 17 per cent d’atur en el país, a Catalunya, i un 

19 per cent en el conjunt de l’Estat espanyol. Ja les hauríem de tenir clares a hores 

d’ara, no?  

I, per tant, hi ha coses que són sí o no, n’hi ha d’altres que, evidentment, requereixen 

altres matisacions, no? I, escolti’m, jo constato una cosa: vostè, en el tema dels 
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impostos, tot això, està fent tota una sèrie d’explicacions... Escolti, no ens faci 

discursos, sobre això, sincerament, perquè es que els que ho han fet són vostès. Qui 

va fer el dels quatre-cents euros? Oi que era agradable, rebaixar quatre-cents euros 

en les retencions de les nòmines i de les pensions de la gent? Era agradable, això. 

Sap qui s’hi va oposar? Nosaltres vàrem dir que no hi estàvem d’acord amb això. Jo 

vaig dir públicament moltes vegades que no hi estàvem d’acord. Ei!, per una raó, per 

una raó: perquè sabíem que encara que fos agradable, això no portava gaire enlloc, 

des del punt de vista de gastar uns diners que ara, a més a més, s’han hagut de posar 

d’una altra manera. Ara els han hagut de tornar a treure el que els van donar fa poc 

temps, parlem de fa un anys i mig. Tot això ho fa el Partit Socialista.  

I darrera cosa, com a resum per part nostra, no? Miri, vostè ens diu: Els convocaren 

en una reunió per parlar de determinades coses. La nostra resposta és sí. Aquesta és 

la predisposició de Convergència i Unió. Quan nosaltres els demanem a vostès que 

ens acompanyin en determinades coses a Madrid i a Catalunya, la seva resposta és 

no. Aquesta és la diferència. El resum d’avui és aquest: nosaltres, quan vostè ens 

convida a fer alguna cosa, diguem sí, que és la bona predisposició. I quan nosaltres 

els demanem a vostès de fer una sèrie de coses, que són bastant elementals i bastant 

de sentit comú, doncs vostès diuen que no. Doncs, nosaltres seguirem amb el sí, 

perquè creiem que ara és més el temps de podar dir que sí que no pas simplement 

d’excuses i excuses per no donar respostes clares, que és el que nosaltres, senyor 

president, avui li demanàvem.  
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	Gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, senyores i senyors diputats, permeti’m que enceti la meva intervenció dient-li que, lògicament no podré respondre detall per detall la seva prolixa intervenció, entre altres coses perquè nosaltres tenim el temps limitat, a diferència de vostè, no?, però sí que m’agradaria, doncs, fer notar fins a quin punt m’ha sorprès una mica que el president de la Generalitat, amb la situació que està vivint el país, es presenti al Parlament de Catalunya a fer un debat sobre política econòmica, sobre economia, i que resulti que no hi hagi ni el més mínim gram d’autocrítica. És a dir, el Govern ho ha fet tot bé? Jo em pensava que vostè faria un balanç, perquè, normalment, quan les coses estan difícils a la vida el que es fa és dir miri, he fet això bé i això segurament no m’ha sortit tan bé, i allà on no m’ha sortit tan bé intentaré corregir. Ara, vostè es presenta aquí i diu que ha fet un munt de coses i que totes estan ben fetes, i que sort d’aquestes que s’han fet. I aleshores jo em pregunto, senyor president, el següent: vostè creu que la confiança que transmet el Govern al país, a Catalunya, és un element important de cara a superar aquestes dificultats que té el país? Jo crec que sí, la confiança és element molt important. I aleshores dius: i quin grau de confiança, quin nivell de confiança transmet el Govern que vostè presideix?
	Anem a les dades seves, les del Centre d’Estudis d’Opinió. Sap què diuen els catalans, senyor president? Un 55 per cent dels catalans, bastant més de la meitat, creu que el seu Govern no sap com resoldre els problemes del país; un 41,8 per cent dels catalans, que són moltíssims, ha perdut confiança el darrer any en el Govern que vostè presideix i només un 6,7 per cent li ha guanyat confiança, i un 62,3 dels catalans creu que el Govern no administra bé els diners públics. Vostè ha fet grans proclames també de l’austeritat, ha fet referències en aquest sentit, però les dades són contundents –ei!, no són dades que s’inventa l’oposició, Convergència i Unió, són les dades que recullen en les enquestes del Centre d’Estudis d’Opinió que depèn de la mateixa Generalitat de Catalunya. Davant d’aquesta situació que, per altra banda vostè coneix, hauria, vaja, hauria estat bé, s’hauria pogut esperar que el president del país vingués aquí a explicar què és el que el Govern no fa prou bé o on està fallant. 
	Una mica vostè parlava de la modèstia, de les circumstàncies que són difícils, jo no li nego –no li nego– que les circumstàncies són molt difícils, ara, escolti’m, no és només un problema de modèstia, és un problema de reconèixer fins a quin punt l’actuació del Govern de la Generalitat en lloc de crear confiança està creant desconfiança en el conjunt del país –segons les seves pròpies dades. Després, jo no m’hi estendré massa per la limitació de temps, però, escolti’m, el balanç del país és el que és. Jo em sumo a vostè en la línia dels elements, diguem-ne, dels actius bons, sòlids que té Catalunya, que en té molts, afortunadament, ara bé, no ens enganyem, la situació és la que és i aquesta situació és un balanç i aquesta balanç comporta necessàriament una autocrítica que hauria de ser molt contundent, senyor president.
	I fixi’s, el balanç, ni m’hi estendré massa, però en l’últim any s’han perdut 268.000 llocs a Catalunya , l’atur, segons l’EPA supera les 640.000 persones i està en el 17 per cent, gairebé el doble de la mitjana de la Unió Europea. La crisi era per tothom, senyor president, i resulta que nosaltres l’impacte que tenim és molt superior, en termes d’atur, que és un dels indicadors més dramàtics, lògicament, per les conseqüències que té sobre les persones de qualsevol situació de dificultats econòmiques; l’atur juvenil, entre 16 i 24 anys, està en el 38 per cent, gairebé quatre de cada deu joves catalans entre 16 i 24 anys estan a l’atur en aquest moment; l’atur de llarga durada, aquell que dura més d’un any, està en 206.000 persones a Catalunya, que és un terç de tots els aturats del país, de més d’un any de durada, amb in increment en el darrer any de més del 50 per cent; les famílies que ja no tenen cap persona treballant són 172.000, amb un increment respecte l’any passat del 71 per cent, sense que cap membres de la família treballi; la precarietat laboral, és a dir, la contractació temporal, entre la gent jove està al 57 per cent, més de la meitat dels joves que tenen feina entre 16 i 24 anys resulta que tenen un contracte temporal, per tant, un treball precari i els treballadors afectats per ERO a Catalunya lideren, desgraciadament, malauradament, el rànquing de tot l’Estat amb el 25 per cent, i, lògicament, no ens correspondria tant perquè nosaltres no tenim ni el 25 per cent de la població, ni tan sols el 25 per cent de participació en el conjunt de la riquesa de l’Estat.
	Senyor president, jo comparteixo amb vostè signes de solidesa en el país, cregui’m, de veritat, ens el coneixem una mica i sabem que aquesta base hi és, afortunadament, aquí tenim una coincidència, ara bé, crec que no és de rebut, no és presentable, per entendre’ns, que el president de la Generalitat es personi, amb la situació que està vivint el país, al Parlament de Catalunya per parlar d’economia i que no faci una referència explícita a tot allò que no es deu fer bé, perquè si el Govern no genera confiança, com diuen els catalans, o molt poca, i resulta que a més a més tenim aquesta situació, a diferència del que tenen molts altres països i moltes altres regions europees que havent patint la crisi estan substancialment molt millor, doncs, escolti’m és que alguna cosa passa aquí, és que no tot es deu estar fent prou bé, ni vostè ni el Govern central, que és evident que té una incidència molt important en l’àmbit de la política econòmica en el seu conjunt.
	A més a més trobaríem un altre problema aquí, que és que la Generalitat de Catalunya, vostè diu que ja no contracta pràcticament a ningú, però no és veritat, la Generalitat de Catalunya segueix contractant gent. En els últims 6/7 anys s’ha passat de 140.000 empleats a més de 220.000 a finals de l’any 2010, amb un creixement superior al 50 per cent, i la població ha crescut un 15 per cent, i aquests són dades que són incontrovertibles... I, per tant, escolti, cada vegada hi ha més ocupació pública a Catalunya i cada vegada n’hi ha menys de privada; el sector públic es fa més gran i el sector privat es fa més petit. I, a més a més, com que vostès s’endeuten molt –moltíssim–, en part té una lògica, però s’han endeutat molt en aquests darrers temps, doncs vol dir que  una part dels recursos disponibles van a les administracions perquè necessiten cobrir aquests deutes, finançar aquests deutes. I tot això no va als sectors privats, que són els que haurien d’estar creant riquesa, si el que volem és parlar d’un model català des del punt de vista econòmic, una altra cosa és que tinguem una gran –gran– Administració pública, un sector privat relativament petit... Això no és un model català, això és una altra història, però anem cap aquí. Vostès porten el país en aquest moment cap aquí, i jo crec que això, lògicament, ho hem de dir.
	Per cert, parlant de model. Vostè diverses referències al model productiu, etcètera, vostès s’han mirat i s’han estudiat el model productiu que ens proposa el Govern central, del qual vostès, per cert, formen part, de cara a aquests propers 3, 4, 5 anys? S’ho han mirat seriosament? Perquè vostès en formen part d’aquest Govern, eh? Sap quina previsió fan per l’any 2013 de model econòmic? El creixement basat en el consum interior. Això és el que ens proposen. I vostè creu que aquest és el model que ens convé, un model basat en un creixement només en el consum interior? És a dir, consum, importacions i endeutament. Aquest és el model que vostès ens proposen. I no n’hi hauria un altre d’una mica millor que enlloc d’aquest hauria de ser inversió, exportació i estalvi, que aquest sí que podria ser un model català que sobresortís en el conjunt de l’Estat espanyol?
	Si resulta que el model és incrementar el consum, escolti, nosaltres som el 16 per cent de la població espanyola, serem un més de la tropa, serem un vagó al mig del comboi. Ara, si el model és exportació, és internacionalització en general, és indústria, és comerç, és turisme, és logística, és innovació, si el model és aquest, que aquest és el que ens convé, aleshores no som el 16 per cent de l’Estat espanyol, som el 25 o el 30, i aquí és on fem de locomotora, aquí és on som màquina de tren. I vostès participen d’un Govern que ens està proposant un model que està basat simplement que el consum interior tiri. És a dir, tornarem a caure, segons aquest model productiu, en els mateixos vicis que en bona part ens han portat fins a la situació actual. I vostès sobre això no diuen res, «ni ase ni bèstia», no és que no digui res, és que participen d’aquest model, perquè el Govern espanyol, que el defineix i que presenta a tot arreu vostès també hi són, és el seu Govern. I jo crec que aquí, sincerament, ens estem equivocant de model.
	Jo pretenc, senyor president, tenir un debat en profunditat avui, i vostè deia «no ha de ser de cara a la galeria, això no ha de ser un «pim, pam, pum», això no ha de ser un cos a cos», absolutament d’acord. Jo li he de dir, vostè em creurà o no, però li dic amb tota claredat que nosaltres no venim aquí ni a guanyar ni a perdre el debat, ens és bastant indiferent en aquest sentit, i vostès ho veuran al llarg de la intervenció; altra cosa és que estic bastant sorprès de l’escalfament que vostès han fet  d’aquest debat els dies anteriors, no?, dient: «Sembla mentida que Convergència i Unió no estigui per la tasca, no ajudi el Govern; mira, veus, a Madrid sí que van a ajudar i en canvi a Catalunya no. Pobret tripartit estan aquí gairebé a la intempèrie i resulta que Convergència i Unió, que són els dolents de la pel·lícula, no ens ajuden gens etcètera.» Però no venim amb aquesta història, perquè el país, senyor president, no està esperant això –no està esperant això– està esperant un debat en profunditat en l’àmbit econòmic que necessàriament ha de tenir una doble visió, i vostè també ho deia, i la doble visió és que una part toca a Catalunya i l’altra part toca al conjunt de l’Estat, i des de Catalunya hem de ser presents allà, en aquest cas a Madrid, no només fent d’espectadors o contemplant, disculpi’m el llenguatge perquè jo no porta la intervenció escrita, o contemplant simplement les musaranyes, es tracta d’influir, es tracta si es pot de codirigir, es tracta de coliderar la política econòmica del conjunt de l’Estat, però no només pensant amb Espanya, que no seria el meu primer objectiu, sinó pensant en Catalunya, pensant en el teixit productiu català i pensant en la gent a Catalunya.
	Jo li proposo aquesta doble visió i, a més a més, permeti’m que li digui una cosa, en aquest terreny no hi ha excuses per intentar influir per part seva, perquè, escolti, hi ha un Govern socialista a Madrid, hi ha ministres catalans que són de seu partit, el senyor Zapatero no té majoria absoluta, per tant, està necessitat, diguem-ne, de suports, i a més a més vostès hi tenen vint-i-cinc diputats, que no és una xifra menyspreable, i si m’apuren molt vint-i-cinc i alguns més, perquè si el Govern de la Generalitat actués com hauria d’actuar, que és conjuntadament també en la seva influència a Madrid en lloc de vint-i-cinc en tindrien vint-i-nou. Fixi’s si hi ha coses i, per tant, no hi ha excuses aquí, es pot fer això, es pot. I després veurà perquè l’intento enfocar les coses d’aquesta manera.
	Fa temps, senyor president, diguem-ho clar, que Convergència i Unió ofereix arribar a acords en matèria de política econòmica, i vostè Govern sap, tant a Catalunya com a Madrid. Els donaré unes dades que són bastant exemplificadores: en els darrers dos anys, no arriba –no arriba a dos anys– hem fet entre Catalunya i Madrid cent trenta-vuit propostes...
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	...en matèria de política econòmica: 138. D’aquestes 138 se n’han debatut 122 –unes altres setze no s’han pogut ni debatre, no?; però 122 sí. Sap quantes se n’han aprovat a Catalunya per part de vostès? De les seixanta-set que hem presentat a Catalunya, que són el 55 per cent de totes les que hem presentat, d’aquestes seixanta-set se n’han aprovat vuit, un 12 per cent. Les altres cinquanta-cinc les hem presentades a Madrid; representen un 45 per cent de tot el que hem presentat. Sap quantes se n’han aprovades? Trenta-una, el 56 per cent. Resulta que el model català inspirat pel senyor president del a Generalitat és: tots units i tots fent força, tots junts. I, mira per on, a Madrid el mateix partit que vostè, amb un govern del qual vostè forma part, ens aprova 56 per cent de les nostres propostes i vostès exactament el 12 per cent.
	Aleshores, conclusió, dius: «Escolti’m, aquí hi ha molt bla-bla-bla, aquí hi ha molta escenificació, aquí hi ha molta gesticulació però a l’hora de la veritat, disculpin l’expressió col·loquial... (Remor de veus.)
	El president
	Senyores diputades, senyors diputats, si us plau...
	El Sr. Mas i Gavarró
	...escolti’m, ni gairebé cinc de calaix, aquí.» Aquesta és la realitat. Ei, i les propostes que hem fet a Madrid i a Catalunya tenen la mateixa naturalesa, no és que siguin radicalment diferents –tenen la mateixa naturalesa–, d’acord amb les competències, lògicament, en matèria econòmica de cada un dels governs, no?
	Vostès, senyor president, ens han fet molt poc cas. No passa res, perquè vostès han tingut una majoria aquí, la tenen, l’han exercida bé o malament, això ja ho jutjaran els catalans d’aquí a uns mesos. I, escolti’m, no és que nosaltres ens queixem d’això, eh?, simplement constatem la realitat. Ara, el que no val és a sis mesos de les eleccions venir aquí a dir: «Escolti’m, ara fem-ho tot junts» i haver-se passat tots aquests anys on vostès no ens han volgut, a nosaltres. I no passa res: no ens han volgut. Per exemple –després m’hi referiré–, aquest gran acord estratègic que vostès han fet ja des de fa quatre o cinc anys, si no ens hi han volgut mai. Prova d’això és que no hi som. Si ens hi haguessin volgut hi hauríem estat però no ens han volgut, s’ho han volgut, doncs, fer vostès sols. Vostès van dir en un moment determinat: «Aparteu les criatures, que ja ens ho farem nosaltres, això, que nosaltres som molt savis i ho farem molt bé.» I resulta que ara, doncs, s’han adonat que... (Remor de veus i pausa.) Ara s’han adonat que potser sí que necessiten una mica més de suport. El que passa, que se n’adonen tard, perquè falten sis mesos per a les eleccions i han passat més de sis anys i la situació és la que és, no?
	Dit això, nosaltres tenim, malgrat les circumstàncies que li he descrit, la màxima bona predisposició perquè hi pugui haver alguns tipus d’acords –la màxima bona predisposició–, com hem demostrat en tantes i tantes altres coses –i després a la rèplica, si tinc un moment, una oportunitat, doncs, li faré alguna repassada en aquest sentit, no? Convergència i Unió té un esperit positiu. Ara, deixi’m dir-li una cosa, vostè ho entendrà: a sis mesos d’unes eleccions i d’un Govern que ha portat el país on l’ha portat, en bona part, i que nosaltres som crítics respecte a com vostès han actuat, vostè comprendrà que, xecs en blanc, ni un i que, contractes d’adhesió sobre el que ha fet el Govern tripartit, tampoc ni un, perquè no ens sentim coresponsables del que vostès han fet; no ens hi han volgut, els responsables són vostès. Així és la democràcia, hi haurà unes eleccions d’aquí a uns mesos, la gent jutjarà i veurem què passa, no? Ara, dit això, sense xecs en blanc i sense contractes d’adhesió que no tindrien sentit, escolti’m, la nostra màxima predisposició per col·laborar.
	Deixi’m dir-li, de tota manera, que aixecar el país necessita actuar simultàniament a Catalunya i a Madrid –aixecar-lo des d’un punt de vista econòmic. Vostè ho ha dit i jo hi estic plenament d’acord, no? Ara, no només s’ha de dir, sinó que s’ha de fer.
	Quins són els àmbits però són cinc grans àmbits on nosaltres creiem que es poden arribar a acords en aquests mesos que queden?, que són pocs, no?, però són cinc grans àmbits que jo li voldria simplement, allò, recordar, perquè n’hem parlat d’altres vegades –i algun altre que s’hi podria afegir–, sempre que tinguem present que l’actuació ha de ser doble, a Catalunya i a Madrid, perquè algunes d’aquestes coses que li diré s’han de resoldre allà. Però des de Catalunya s’ha de liderar, s’ha d’influir allà. Ho havíem fet sempre; ara vostès ja no ho fan, però ho havíem fet sempre des del Govern de la Generalitat.
	Primer àmbit: moderació fiscal. Vostès creuen que en plena recessió econòmica i en plena crisi, quan la gent està passant el que està passant, en línies generals, és el moment d’apujar els impostos i concretament l’IVA? Vostès creuen que aquesta és la mesura que ens cal? Doncs, escolti’m, si creuen que no, impedim-ho des de Catalunya; ho podem fer. A mi m’agradaria que vostè ens donés una opinió, senyor president: sí o no s’han d’apujar els impostos i concretament l’IVA. Recordin una cosa: en aquest moment, per les filigranes que ha fet, electoralistes, el Partit Socialista en algun moment, com que s’han hagut de treure els quatre-cents euros que alegrament havien donat a moltíssima gent, ara resulta que molts treballadors d’aquest país i molts pensionistes quan tenen la nòmina del mes de gener estan cobrant menys que cobraven l’any passat. I tot això, vostès que parlen sempre que s’ha de tenir un sentit de país, etcètera, no?, tot això va ser per pur electoralisme, senyor president, i vostè hi va estar d’acord, perquè va fer campanya per això. I ara el resultat és que els pensionistes i els treballadors d’aquest país el mes de gener cobren menys diners del que cobraven l’any passat. Aquesta és la realitat. Per tant, si la situació és la que és i tenim sectors sencers de l’economia que estan pendents de les mesures de política econòmica que s’estan..., per exemple el turisme, que com vostè deia molt encertadament és un dels sectors que està aguantant, doncs, escolti’m, no els apugem l’IVA el mes de juliol. I això des de Catalunya es podria evitar –es podria evitar– si lideréssim. Ara, si fem d’espectadors, aleshores no, aleshores no ho evitarem, no? Primer punt.
	Segon punt. Vostè ha parlat del tema del crèdit i del finançament al teixit productiu. En aquest moment, senyor president, l’aixeta està molt tancada. Miri, Informe del Banc Central Europeu conjuntament amb la Comissió Europea. Sap què diu? Que les empreses espanyoles dintre de les grans economies del conjunt de la Unió Europea són de les que tenen més dificultats per accedir al crèdit. Això és el que ens diuen des d’Europa. Vostè després ens diu que l’ICF ha fet un gran esforç. Docs miri, ha estat clarament insuficient. Però, en tot cas, hi ha una cosa que és clara, que és que la realitat és la que és i la realitat és que estem en un país on la dificultat d’accés al crèdit per funcionar –no per invertir, no, per funcionar en el dia a dia– és de les més altres d’Europa, la dificultat aquesta –de les més altes. I a les hores diem: «Home, escolti, això s’ha de resoldre d’alguna manera, no?»
	I és el servei financer el que està al servei de l’economia productiva o és al revés? Perquè ara ens trobarem amb una altra cosa, que no sé si vostès l’han observada, i és que tots aquests diners que vindran del Govern espanyol, del famós FROP, serviran en bona part per fer prejubilacions en el sector financer. És a dir, les entitats financeres, que no donen crèdit o que en donen poc als sectors productius, que ho passen molt malament, obtindran diners per fer prejubilacions, que és el que no interessa. Ei, i, a més a més, guanyen diners. Vol dir que això no és el món al revés? Doncs això és el que està passant –això és el que està passant, entre d’altres coses, no?
	Per tant, un possible acord quin és? Arrisquin més des del punt de vista de les dotacions de l’Institut Català de Finances i dels avals públics de la Generalitat i nosaltres els donarem suport. Però no és que els ho estiguem dient ara, és que els ho hem dit des de fa dos anys. Fixin-se, és que ho tenen molt fàcil, poden arriscar més perquè l’oposició no els criticarà. Tant de bo altres governs haguessin tingut una oposició d’aquesta mena. No, no, escolti’m, però si els ho he dit moltes vegades; no diguin que no els ho hem dit moltes vegades. Si està per escrit –els ho hem presentat per escrit en diverses ocasions i no n’han fet ni cas–, per agilitzar el crèdit i per ser molt més incidents i molt més incisius en aquest terreny on tanta i tanta gent ho està passant malament, no?, tantes empreses, tant teixit productiu. I estem parlant, escolti’m, no de les grans multinacionals; estem parlant dels autònoms, estem parlant de les microempreses, estem parlant de les pimes, estem parlant dels pagesos, estem parlant de tot això.
	Morositat –tercer gran acord. Morositat..., es pot fer molt més. Som dels pitjors països de la Unió Europea des del punt de vista dels pagaments. Sempre diem que hem de ser europeus, i ho hem de ser, i ho som; ara, potser que agafem les bones pràctiques europees. A Europa les administracions, senyor president, paguen a trenta dies o a quaranta-cinc dies estirant molt. I aquí cada vegada pitjor. I això causa problemes de tresoreria molt importants a moltes petites empreses d’aquest país i a moltes persones. Això es podria resoldre si es volgués. Ara, no s’ha volgut; més aviat això s’ha deteriorat enlloc de millorar.
	Jo li faig una proposta, senyor president. Vostè diu que volen entendre’s amb nosaltres i que volen fer coses junts. Doncs, miri, tenen una cosa molt fàcil: demà retirin l’esmena a la totalitat de la proposta de llei que fa Convergència i Unió pel tema de la morositat. Com a mínim per poder-ne parlar en aquest Parlament. Això seria un gest de bona voluntat per part seva; seria creïble. Si realment ens hem d’entendre en alguna cosa, home, no ens presentin una esmena contra una iniciativa de Convergència i Unió que pretén que les administracions públiques d’aquest país paguin a trenta o quaranta-cinc dies.  I això és el que ens han fet. Demà mateix es votarà això. Vostès creuen que això és comprensible?, que en aquest moment el Govern de la Generalitat li digui «no» a Convergència i Unió a parlar d’això, quan resulta que tanta i tanta gent això ho està necessitant?
	Quart bloc de mesures: austeritat, aprimament i agilitat de l'Administració. Vostè s’hi ha referit. Deixi’m dir-li una cosa: quan en una família es perden ingressos, com està passant en aquest moment de manera corrent, què fa aquella família?, o aquella empresa? Doncs, escolti’m, s’estreny el cinturó i redueix les despeses –i redueix les despeses. I vostès, enlloc de fer això, s’han dedicat a gastar més. I si vostè realment vol fer un pla d’austeritat aleshores seguem junts, analitzem-ho, que pot servir per ara i per a la propera legislatura, per al proper govern, sigui el que sigui, i comencem a mirar organisme per organisme de la Generalitat quanta gent han contractat en aquests darrers cinc o sis anys i es quedaran escandalitzats..., vaja, vostès no, però el públic es quedarà escandalitzat. Comencem per aquí. I comencem a mirar els càrrecs de confiança. Quants n’han disminuït vostès, de càrrecs de confiança? Quan en una família es perden ingressos hi ha «apretada» de cinturó. I vostès? Quant personal de confiança han prescindit dels serveis en aquests darrers temps?
	El Govern s’ha plantejat reduir el sou del Govern com a exemple de pedagogia en el conjunt del país, sabent –i ho he dit moltes vegades– que el Govern no està ben pagat. Fixin-se, ja ho dic jo, el Govern no està ben pagat, per les responsabilitats que té. Però arriba un moment en els països que hi ha coses més importants que si el Govern està ben pagat o no està ben pagat, que és l’exemple que es dóna al conjunt del país, si se li ha de demanar, com vostè diu, sacrificis. Si realment s’ha de dir: «Escolteu, aquí realment tothom s’haurà d’estrènyer el cinturó» –molta gent ja se l’està estrenyent–, doncs, miri, el Govern comença donant exemple, encara que no estigui ben pagat, que són jo que li ho dic. Miri que queda malament això, dit des de l’oposició, no?, perquè em seria més fàcil dir-ho d’una altra manera. Però la pedagogia és molt important. I la pedagogia liderada pel president del país encara ho és més. I això, senyor president, ho trobem a faltar.
	I cinquè gran bloc de propostes i de possibles acords –vostè també s’hi ha referit–: les grans reformes estructurals. Vostè ens deia que ja n’ha parlat algunes altres vegades. Vostè només les cita, aquestes reformes, però mai li he sentit ni una sola paraula sobre com pensa enfocar-les. I arriba un moment en què s’ha de passar de les paraules als fets –mai millor dit, no? I, vostè, moltes paraules en aquest terreny de les grans reformes estructurals però després, a l’hora de la veritat, jo no li conec ni una sola proposta, com a Govern. Aquesta és la realitat, no? Vostè parlava de sectors regulats, per exemple l’energia, el sistema de relacions laborals, l’educació... L’educació és un terreny on per exemple ens vàrem poder entendre –no amb el Govern sencer, perquè el seu Govern no va poder aguantar un pacte sobre educació; imaginin-s’ho, no? Però sí que ens vàrem entendre, almenys majoritàriament, en el conjunt del país, no?
	Bé, escolti’m, jo hi estic d’acord, en la majoria d’aquestes reformes, en el fet que s’han de fer. Però és que, a més a més, s’han de fer ara ja per pura necessitat. És que ja no ens podem permetre el luxe de deixar-ho més pendent, perquè ens ho està dient tothom, que s’han de fer. I s’han perdut dos anys preciosos. I sap per què s’han perdut? Perquè el seu partit –«el seu partit», vull dir el Partit Socialista en general, PSC, el PSOE, etcètera– no s’ha volgut enfrontar a la realitat. I qui dia passa any empeny. I d’aquesta manera s’ha anat destruint ocupació en el país i ha anat pujant el nombre d’aturats i en aquest moment estem desgraciadament en aquest terreny com a líders del conjunt de la Unió Europea i de tota l’OCDE. I tot això  per la por a fer de govern. I això és molt lamentable i és molt reprovable –les dues coses juntes, no? Per tant, sí, senyor, s’han de fer.
	La pregunta és: vostès, com a Govern, estan preparats –vostès, eh?, com a Govern de la Generalitat– per fer propostes serioses en aquest terreny, amb totes les seves conseqüències, encara que algunes coses no siguin agradables de sentir? Vostès, com a Govern, de veritat, mirant-los a  vostès, no?, la seva composició, el tripartit, estan preparats per fer un debat sobre l’energia d’aquest país? (Remor de veus i pausa.) De veritat? Vostès, com a Govern, estan preparats per fer un debat sobre el sistema de relacions laborals? Ei, «com a Govern» vol dir que hi hagi una música conjunta dintre del Govern, que no surti aquest per un costat, l’altre per un altre, un altre darrere d’una pancarta en contra del Govern al qual ell dóna suport, etcètera, no?, que és l’espectacle permanent, no? (Remor de veus.) No, no, si no és només un cas, si són molts –són molts, no?
	Per tant, d’acord, senyor president –d’acord–, si cal ens hi posem, però... (Remor de veus.) Si cal ens hi posem, però a mi m’agradaria saber si vostès realment estan disposats a fixar una posició en aquest sentit. Ei, parlant-ne; paralant-ne amb nosaltres, amb els agents socials, com vostè deia. No es tracta d’imposar un criteri per sobre d’un altre. Però el Govern ha de tenir una opinió. Perquè si no té una opinió no pot liderar res a l’hora de la veritat, no? Per tant, jo li ho torno a dir, sobre aquests cinc punts i sobre alguns altres –es podria afegir aquí, doncs, tot el tema de la política industrial, per exemple; es podria afegir tot el tema d’infraestructures i logística... 
	Fitxer 8
	...#això, Convergència i Unió està disposat a parlar-ne i a arribar a acords, aquí i a Madrid, encara que aquí només quedin sis mesos per a les eleccions. Fixi’s si la nostra predisposició és positiva i és conseqüent amb la situació que està vivint el país, no?
	Ara, necessitem saber quin marge d’actuació vostès tenen, quin marge de maniobra tenen; si tot això serà purament un bla bla bla per quedar bé i per fer-nos unes quantes fotos o si realment en sortirà alguna cosa que després sincerament valgui la pena.
	I la darrera cosa que li volia dir, perquè veig que el temps s’està exhaurint. Vostè ens ha fet un oferiment, que, sincerament, ens ha sorprès un pèl, sobre que ens incorporarem ara en la Comissió –no sé exactament com se’n diu– de Seguiment de l’Acord d’Estratègia. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, perquè fa cinc anys que ho demanàvem i ens deien que no. Sí, no ens hi han volgut mai. Prova d’això és que s’han fet tots els acords i nosaltres no hi hem sigut mai –no hi hem sigut mai. Escolti’m, si és la pura realitat.
	I, a més a més, encara que el conseller Castells tenia algunes ganes en algun moment d’incorporar-nos, vostè li va dir que no. I, per tant, va ser que no, perquè vostè mana. Vostè mana, no? Escolti’m, si no... (Remor de veus.) Sí, sí, sí. Escolti’m, si no cal perdre-hi gaire més temps, perquè és la pura evidència que nosaltres no hi som. És la pura evidència. Oi que hem estat en el Pacte per l’educació? Escolti’m, doncs, a la Comissió de Seguiment de l’Acord Estratègic no hi som, perquè vostès no ens hi han volgut. Ara vostès diuen que convocaran una reunió d’aquesta comissió i que ens hi convidaran.
	Bé, escolti’m, doncs, deixi’m fer una cosa, si no li sap greu, eh? Abans de dir-li que sí, de sentir-me convidat a un lloc on no hi érem, com que no hi són vostès sols, sinó que hi han també els altres, hi han els agents socials i els agents econòmics, deixi’m que parli amb ells, per veure si realment entre tots aquest cop ens hi volen. I aleshores nosaltres hi serem. Però no passa res, no?
	Sap per què no passa res? Per una cosa, senyor president. Perquè jo li proposo d’anar molt més enllà que això. No es tracta ara, a sis mesos d’unes eleccions, simplement de convocar una reunió i «aquí sí que ara hi convidarem a Convergència i Unió». Jo li proposo d’anar molt més enllà. Volen fer un programa seriós –volen fer un programa seriós– per treure el país de la crisi amb resultats concrets i tangibles? Jo li he posat cinc punts sobre la taula. Arribem a acords en aquests cinc punts. Demà vostès tenen la primera oportunitat per saber si realment estan disposats a arribar-hi en el tema de la morositat. Parlem d’aquells cinc punts: moderació fiscal, crèdit a les empreses i al teixit productiu, tot el tema de la morositat, tot allò que li he dit abans, no?, les grans reformes estructurals, etcètera. Parlem d’això; nosaltres estem disposats a arribar a acords.
	Ara, fem-ho seriosament. I seriosament, què vol dir? Doncs, vol dir una cosa. Fem-ho a Catalunya i estenem-ho a Madrid. A Catalunya i a Madrid. I aleshores, què vol dir «a Catalunya i a Madrid»? Vol dir que tot allò que puguem fer a Catalunya ho fem a Catalunya, si ens posem d’acord. I vostès s’afegeixen a una estratègia catalana a Madrid, per influir decisivament sobre la política econòmica del conjunt de l’Estat. I quan dic «vostès», dic el Govern de la Generalitat i, si m’ho permet, el PSC. Perquè no és el mateix que el PSC estigui a dintre del PSOE simplement seguint les directrius del PSOE en matèria de política econòmica, o que realment es vulgui fer una estratègia catalana, que vol dir que el PSC ha d’estar al costat de les forces polítiques catalanes que vulguin influir en la política econòmica espanyola –clarament, Convergència i Unió.
	Jo li proposo això, que va molt més enllà d’una reunió a Catalunya d’una comissió de seguiment d’un acord estratègic. Junts a Catalunya, junts a Madrid. Ara, això requereix que el PSC estigui en el front català, estigui en l’estratègia catalana, estigui en la via catalana; no pot estar simplement en el PSOE. S’ha de desmarcar, no per oposar-se a tot, no li estic dient això; però s’ha de desmarcar per poder fixar una posició catalana. Aquest seria el fons d’un acord realment seriós, que influís en matèria de política econòmica en el conjunt de l’Estat; ei, i després també a Catalunya, amb la traducció que hagi de tenir, en aquests cinc punts que jo li he suggerit, o fins i tot algun altre. Jo li suggereixo això. Vostè té la paraula.
	Fixi’s que vostè ens deien: «No, és que Convergència i Unió no ens ofereix res a nosaltres.» No, escolti’m, si els ho hem ofert des de fa molt temps. Ja li ho he dit abans: només ens han aprovat un 12 per cent de les iniciatives que hem presentat en aquest Parlament –només un 12 per cent– en matèria de política econòmica. Ara, escolti’m, si ens n’oblidem, d’això. Si ens és... No és que ens sigui igual, però, miri, les coses són com són. No ens queixem d’això. L’única cosa que li diem és: volem fer acords seriosos que comportin fets, que marquin una estratègia catalana en el conjunt de la política econòmica de l’Estat i que, a més a més, tinguin traducció directa a Catalunya? Convergència i Unió, disposada a fer-ho. Però ha de ser amb totes les conseqüències, perquè estem a sis mesos d’unes eleccions, i ara el que cal preparar no és una cita electoral, sinó el programa de país de cara als propers anys.
	Moltes gràcies.
	El president
	Té la paraula el molt honorable president de la Generalitat.
	El president de la Generalitat
	Sí, gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats... Vostè ha començat la seva intervenció, senyor Mas, dient que jo no havia fet cap autocrítica, pràcticament el meu discurs havia estat un discurs... No ho ha dit, és veritat, triomfalista, però com si hagués obviat els seus problemes. I hi ha hagut autocrítica i al·lusions a la limitació també dels nostres recursos i dels nostres instruments. I també referències a com hem d’abordar aquestes coses que s’han de fer amb humilitat, no sé si mirant a la cara o mirant-se al mirall, però, en qualsevol cas, amb humilitat.
	Vostè ha parlat de les dades del CEO. Vull dir, és obvi que la confiança en aquest moment, desgraciadament, aquí i en molts altres indrets, sobre la política i sobre les seves limitacions per actuar i per resoldre els problemes dels ciutadans..., posen en qüestió aquesta confiança dels ciutadans en la política, en els polítics i en les institucions, en tots, i a tot arreu. No sé si amb el seu discurs els ciutadans avui tindran una mica més de confiança; també ho dubto.
	Miri, si tot estigués fet –si tot estigués fet–, m’hauria pogut estalviar una part substancial del meu discurs, quan he explicat les coses que estem fent, que hem començat a fer ara, i les coses noves que farem. Senyal que no tot està fet. Però també he explicat les coses que hem fet, perquè és, evidentment, la meva obligació fer-ho.
	Vostès ha parlat de l’atur. Escolti, jo he parlat de l’atur i del creixement que ha tingut l’atur, un creixement important, és veritat. És veritat que les xifres del mercat de treball no són bones, ni a Catalunya ni a Espanya. Fins i tot ni a altres països d’Europa; tenen altres xifres. La veritat és que tenen una altra estructura. Però, clar, alguns també d’aquests països, que són referents, veuen amb preocupació com el seu índex d’atur se’ls ha triplicat, per exemple. Ho feia parlant amb una ministra de Finlàndia, tot just ara amb motiu de la fira de mòbils.
	El problema de l’atur no és un problema en aquest moment exclusiu nostre. Sí que és més nostre que d’altres països, però el creixement s’ha produït i s’està produint a tot arreu, malgrat que suposo que tots fan els esforços per tractar de pal·liar-ho. Però, escolti, malgrat això, jo li donaré algunes xifres que crec que són positives; no per confortar-nos, és a dir, admetent el problema, i que la prioritat bàsica d’aquest Govern ha de ser la lluita contra l’atur.
	A Catalunya és on tenim més persones ocupades. Més d’un milió de persones ocupades, més que a la crisi del 93. El sector industrial, per exemple, ha tornat a crear ocupació el quart trimestre. Els efectes de la crisi de la destrucció d’ocupació han estat aquí més alts, més intensius; també perquè som els primers en ocupació i en afiliació a la seguretat social. Perquè ens ha afectat la crisi d’algun sector dels serveis de la construcció. Però també del sector industrial, que es pot recuperar i que es recuperarà en la mesura en què millori també el context internacional, i les nostres empreses puguin millorar també les seves exportacions.
	Vostè ha tornat a parlar d’un tema recurrent, no?, que és el de l’austeritat i també el del personal de l’Administració. I ho fa sempre fent trampes. Vostè ho fa fent trampes, però vostès saben que utilitzen unes estadístiques que s’han anat modificant en funció de l’aplicació de la norma SEC, consolidant el sector públic. Escolti, ara hi figuren, sí, els treballadors de l’Hospital de Sant Pau i de l’Hospital Clínic, que no hi figuraven, en aquest moment, però hi eren, eh? O no hi eren? No hi havien metges al Clínic? I a Sant Pau? Fins i tot el Liceu, i fins i tot el Palau de la Música, hi figuren ara. Hi figura absolutament tot. Per què? Perquè s’ha anat consolidant, diguem-ne, el sector públic en aplicació d’aquestes normes. Faci les comparacions amb una mica de rigor.
	Personal eventual. Escolti, desembre –o novembre, com vostè vulgui– del 2003: 222 persones. Personal, càrrecs eventuals, avui: 221 –221. Escolti, hi ha un registre. Això, ho pot comprovar. No sé per què es dediquen vostès a fer trampes amb això, a fer jo crec que una demagògia que no ve al cas, que no porta absolutament, penso, enlloc.
	Vostè ha parlat també que no sé qui té un model que està basat en el consum interior, diguem-ne. Jo no sé de qui parla, perquè, evidentment, aquest no és el nostre model. Si de cas, el model aquest de creixement basat en el consum intern, la demanda interna, com vostè sap, és el que ha caracteritzat Espanya i Catalunya durant molts anys, en una etapa expansiva, també quan vostè era conseller d’Economia i quan era conseller en cap. Però no és aquesta, precisament, la nostra aposta, ni el nostre model.
	El nostre model té relació amb les nostres prioritats i amb les coses que hem anat presentant aquí, i les que es recullen al pressupost. I quan hem propiciat un pacte per la recerca, el desenvolupament i la innovació, i hem incrementat substancialment el recurs, és perquè volem un altre model de creixement. Un altre model de creixement basat en el suport de les petites i mitjanes empreses. No devem fer les coses tan malament quan ens efectuen aquests reconeixements a Europa, dic jo. També, entre altres coses, pel gran esforç d’internacionalització que estan fent les empreses, en col·laboració amb el Govern de Catalunya i amb el departament que dirigeix el conseller Huguet, destinant recursos i tractant que el nostre sector productiu tingui més valor afegit cada vegada.
	Per tant... Vull dir, si ho fa vostè perquè és una crítica al Govern d’Espanya, doncs, escolti, no ho sé, potser intercanviï el paper amb el senyor Duran. (Rialles.) Si és que enyora el fet de tenir aquesta posició. Però si ens critica perquè tenim un model basat en la demanda interna, vull dir, ho sento, s’ha equivocat de govern; no és aquest, ni és el nostre projecte ni la nostra aposta.
	Vostè diu que Convergència i Unió fa temps que ofereix acords. I aquest Govern. Mai un govern de la Generalitat havia ofert tants acords. Vostè té memòria. A veure si ho troba a les hemeroteques, o aquí, al butlletí del Parlament. I en algunes coses ens hem pogut posar d’acord; en acords com la immigració o com la recerca. Ens hem posat d’acord també en la Llei d’educació, certament. I ens hem posat d’acord... Vostè diu: «No, un 12 per cent, perquè la resta han estat rebutjades.» O recollides en part, mitjançant transaccionals. Jo tinc també un estudi una mica més acurat que el de vostè: a l’entorn d’un terç de les seves propostes, escolti. Ara, n’hi ha algunes que no, eh? És veritat, eh? Especialment perquè, fent un estudi de les seves propostes, si haguéssim incrementat la despesa en la mesura que vostès proposaven i haguéssim reduït els ingressos en la mida que vostès proposen... Perquè, escolti, s’ho ha de fer mirar, eh? Miri les propostes que ha fet de baixades d’impostos. Tindríem un dèficit no...
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	...tenim, sinó bastant més del doble del que tenim –bastant més del doble del que tenim. I això no és rigor ni és serietat –no és serietat això.
	Acords aquí? Tots els possibles, i avui ho he tornat..., ho hem fet al llarg de tota aquesta legislatura, escolti, ho hem fet al llarg de tota aquesta legislatura i ho continuarem fent malgrat faltin uns mesos, perquè el país ho necessita. I perquè és la nostra vocació, la de treballar en aquests temes de país units en la mida del possible.
	La prova és que aquí hi ha hagut acord entre vostès i nosaltres, entre tots, amb els agents econòmics i socials, també, desgraciadament en altres indrets aquests acords no s’han produït, per alguna cosa serà, algun mèrit tindrà el Govern, algun, no dic tot, eh? Ho podem compartir, però algun mèrit tindrem, dic jo.
	Jo no demano ni contractes d’adhesió ni xecs en blanc, vull dir, seria ridícul per la meva part, no? No els demanem. Vostè ha parlat d’una sèrie d’àmbits on podríem arribar..., jo li he proposat més, vint-i-tres àmbits són els que figuren en el document de l’acord estratègic. No li he demanat que s’incorpori a una cosa a la que, per cert, vostès no havien demanat mai la incorporació, mai! La de comissió seguiment funciona des de fa dos anys, mai, vostè no m’ha interpel·lat a mi mai sobre aquest aspecte! (Remor de veus.)
	El que li proposo és fer una cimera amb les institucions de l’acord estratègic i els grups parlamentaris, per parlar de tot aquest llistat, vint-i-tres temes que cal revisar, que cal actualitzar, on hi figuren, per cert, els que vostè ha dit, hi figuren els que vostè ha dit i molts que no ha dit. Miri, vaig més enllà, malgrat faltin [#] uns mesos. Però vostè va als temes conjunturals i tàctics, escolti. No, ara la pujada de l’IVA i tal. (Remor de veus.) La pujada de l’IVA.
	Molt bé miri, vostès són uns especialistes a proposar baixada d’impostos i incrementar la despesa i a més a més de quadrar els comptes. Miri, sap vostè el que vol dir un punt menys d’IVA? Per a nosaltres, eh?, no parlo per al Govern central. Amb la part que ens correspondria d’un punt d’IVA, de la part corresponent com vostè sap de la cistella, miri, seria com per fer seixanta centres d’assistència primària, o alternativament dos hospitals, o cinquanta escoles, o trenta-vuit instituts, o vint-i-tres residències, d’això està vostè parlant suposo. Suposo que avui no ens ha obsequiat tampoc amb l’oferiment que pactem, després de la proposició que va presentar el Govern, també d’eliminar l’impost a les grans podríem dir fortunes, perquè amb la proposta que el Govern ha presentat poca gent ho pagarà, però ho pagaran aquells que tenen molts diners –aquells que tenen molts diners–, aquells que segurament ara amb la crisi, home, doncs també no va malament que s’«apretin» una mica el cinturó, o se l’ha d’«apretar» exclusivament la gent que perd la feina? Que té vostè a dir a això? Continuaran aquest propòsit d’eliminar-lo per a tothom? Per als milionaris? Estaria bé que ho digués.
	Miri, ens ha parlat d’un dels altres temes, del crèdit, del crèdit que està malament a Europa i està pitjor aquí, diu vostè. Nosaltres hem utilitzar l’Institut Català de Finances jo crec que amb sentit de la responsabilitat però al màxim, vostè ho hauria de saber. Segurament també he dit a la meva intervenció, si la repassa ho veurà, ja som conscients que no hem arribat a tot arreu, que es pot fer més, però un reconeixement, perquè entre altres coses mai s’havia fet un esforç d’aquestes característiques, i vostè sap que l’Institut Català de Finances el que no podrà suplir és el paper que ha de fer el sistema financer, la banca i les caixes.
	Morositat –morositat. Escolti, la Generalitat no paga malament. És més, jo li donaré algunes dades per una mica... El mes de gener, la mitjana ponderada de pagament de la Generalitat el mes de gener de l’any 2010, és de vuitanta-sis dies, a partir de la data de la factura o de la certificació d’obra. Sap vostè a quant pagava la Generalitat a l’any 98? Vostè era conseller d’Economia, igual se’n recorda, d’Economia i Finances, a dos-cents noranta  dies, i no teníem la crisi que tenim ara –no teníem la crisi que tenim ara–, ni va tenir l’ocurrència de proposar una llei de morositat, tampoc. Entre l’any 2000 i 2003 ja havia millorat, però encara superava els cent dies.
	Vostè diu que parlem de les reformes però no diem quines hem de fer o el contingut de les mateixes. Jo crec que sí, que hem parlat..., en algunes coses segurament tampoc coincidirem. Jo l’únic que li he escoltat a vostè és proposar un contracte, un nou contracte amb menys indemnització, que ja existia, des de fa uns quants anys, i proposar l’abaratiment de l’acomiadament, com si aquest fos el problema del mercat de treball en aquest moment. Però si les empreses acomiaden pràcticament a cost zero, si la majoria són contractes temporals, si el que han fet és acomiadar els contractes temporals amb baixes indemnitzacions, aquest no és el problema del mercat de treball, no és el de sortida, és el d’entrada.  Per això no l’he escoltat absolutament a vostè cap proposta, fins ara, igual ara les té.
	Jo crec que les coses no van per aquí, aquest no és el problema del..., sí que és el de millorar el sistema de relacions laborals i el donar més facilitats a la negociació col·lectiva i al paper de les empreses i dels sindicats, en aquest sentit, per flexibilitzar certament el sistema, massa encarcarat, que ve del passat. I de l’energia, sí –sí–,fer canvis millorant la regulació energètica. Però evidentment no abaratir l’acomiadament.
	I tenim opinió, vostè ha parlat també quan ha fet al·lusió als temes que podien..., ha fet referència a la morositat, ha parlat de la liquiditat i també ha parlat després de la recerca, de la logística. Escolti, vostès són genials, perquè parlen de logística, però allà on hi ha un projecte de logística s’hi oposen, això és el que... Aquí grans paraules i al territori en contra, diguem-ne. Parlo d’aquest tema però podria parlar d’altres, eh?, o sigui que no és..., com vostè sap, de logística però podríem parlar també d’altres infraestructures.
	Per tant, disposats, escolti, a parlar de tot –a parlar de tot. I de fer-ho..., com que volem un acord entre tots no es tracta que ens posen d’acord vostè i jo, el país no som vostè i jo, hi ha bastanta més gent i hem de comptar amb tots, amb totes les formacions polítiques i amb els agents econòmics i socials. El que, per cert, evidentment que quan he fet aquest oferiment és perquè he parlat abans també amb els agents econòmics i socials. Vostès poden parlar, jo ho he fet, és un acord que hi ha amb ells i seria de mala educació que coneguessin la proposa pels mitjans de comunicació, i els sembla molt bé, és el que m’han dit, o que no tenen objeccions amb diferents... Per tant...
	Vostè sap, i amb això acabo, que aquesta voluntat d’arribar a acords l’he expressada des del primer moment, que ja al gener de 2007 en la primera reunió que vam mantenir, sent jo president, parlant dels pactes, tres pactes, vostè en va proposar un quart que es va afegir, desgraciadament després vostès no van voler signar, perquè el traçat d’un tram d’una de les no està decidit, eh? Vull dir una manera jo diria que bastant poc hàbil de descolgar-se d’un projecte d’infraestructures per al país a mitjà i llarg termini que és absolutament necessari.
	Però, miri, des de llavors, Convergència i Unió ha rebut, crec, un tractament..., no ho dic per mi, però la resta de grups de la cambra, generós per part dels grups de la majoria per acordar els grans temes de país. Els que han de donar estabilitat a l’acció institucional i governamental més enllà d’una o una altra majoria política, això és el que hem pretès. No anar a veure si ara els agafo per aquí perquè hi ha un Ple no sé quin dia a Madrid i faig que entrin en contradicció..., o sigui, no per buscar jugadetes tàctiques de curta volada, no per això, per acordar grans temes que van més enllà d’una legislatura.
	Bé, no m’allargo més, suposo que tindré l’ocasió d’intervenir novament. I tant de bo, escolti, fóssim capaços tots plegats d’extraure conclusions i positives per transmetre a la ciutadania, entre altres coses, per això al que vostè feia al·lusió en la primera part de la seva intervenció, que és confiança. Francament, ho he de dir, m’hagués agradat en la seva intervenció que hagués aportat més elements perquè tots plegats fóssim capaços de traslladar a la ciutadania de Catalunya arguments a favor de tenir més confiança, no en el Govern, en les institucions, no en l’acció de Govern, en la política i en els institucions. Això ho hem de fer plegats, depèn de nosaltres, també de vostè –també de vostè.
	Jo segurament els miro i encara espero que puguem arribar a un acord, vostè mirava i feia un cert grau, una afirmació d’un cert escepticisme, jo encara hi confio, perquè malgrat les dificultats que té el país i que tenim tots plegats, escolti, ens en sortirem, treballant plegats, amb qui vulgui treballar plegats.
	(Aplaudiments.)
	El president
	Senyor Mas, té la paraula.
	El Sr. Mas i Gavarró
	Gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, jo ja li avanço que no em trobarà en el terreny, diguem-ne, de les provocacions, no ens hi trobarà, és que vostè ho pot anar intentant, vagi picant, però picarà en ferro fred. Estem ja en un altre moment, estem en una altra etapa i no hem vingut, i ja li he dit abans, a barallar-nos amb vostè.
	Jo li he subratllat això de l’autocrítica, però no s’ho prengui malament, si la resposta que vostè dóna quan nosaltres li dèiem, escolti, vostè diu que ho ha fet tot bé, encara que li queden coses per fer, però que tot el que ha fet està bé, només diem una cosa, diem, home, l’autocrítica no és assenyalar que hi han problemes, assenyalar que hi han problemes és fer de cronista, vostè es dedica a descriure la realitat i diu: «Hi han problemes.» Clar, és que si no hagués fet ni això, escolti’m, el país hauria quedat absolutament bocabadat i esmaperdut, menys mal –menys mal– que sí, que vostè ha dit que hi han problemes, però és que només fa falta passar-se pel carrer.
	Però, atenció, l’autocrítica, senyor president, no és assenyalar que hi han problemes, l’autocrítica és dir: «Miri, nosaltres aquí hem fallat, aquí no ho hem fet prou bé, aquí ens hem quedat curts, aquí vam errar l’estratègia, allà no hem sigut prou influents, aquest tema no l’hem resolt bé, aquí...
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	i hem empitjorat», això és l'autocrítica i, al costat, lògicament, les coses que vostè cregui que ha fet bé, que no li dic que no n'hagi fet cap de bé. Jo, moltes vegades..., a mi, em pregunten els periodistes: «Escolti, han fet alguna cosa bé el...?» Clar, que en fan de coses de bé el Govern –clar, que en fan de coses de bé– i no passa res per reconèixer-ho i, a més a més, els suposo bona intenció en les coses que fan, fins i tot, allà on s'equivoquen, jo els he de suposar bona intenció, no pas diferent, no? Ara, l'autocrítica és una cosa diferent, no?
	Jo li parlava del model productiu –disculpi'm, perquè no podré estendre'm gaire en la resposta, no ho consideri un signe de mala educació, simplement, és també per un problema de temps, no?–, perquè jo sé que vostès estan fent alguns intents, des del Govern de la Generalitat, d'anar per una altra via. Només li deia una cosa, li dic: «Escolti'm, si estem d'acord» –com vostè deia, no?– «que el Govern espanyol..., les decisions que pren influeixen decisivament en el que ens està passant a Catalunya en economia, com a mínim en economia, i vostè participa, a més a més, d'aquest Govern espanyol, perquè, home, el seu partit hi és en allà –no em dirà pas que no–,» –doncs, jo només li deia una cosa– «vostès s'han mirat quin és el Programa d'estabilitat 2009-2013 i que presenta el Govern del qual vostès formen part?» Vostès se l'han mirat o no aquest programa? Sap què diu aquest programa? Que, quan tornem a créixer, en el 2012 i el 2013, creixerem pel consum intern. Sap què aporta el sector exterior, és a dir, la diferència entre exportacions i importacions, sobre un creixement previst a l'any 2013 del 3,1 per cent? Què diria? El 0,1. Sap què aporta el consum interior, segons aquestes previsions, que ja veurem si es compleixen? El 3,3. Escolti'm, jo no sé si vostès hi estan d'acord o no, però seria bo –seria bo– que coneguéssim l'opinió del president de la Generalitat respecte a una planificació que ens fa un govern del qual vostès participen, no?
	En el tema de les mesures d'austeritat i tot això, miri... Escolti'm, segurament, aquí, no ens posarem d'acord, perquè vostès diuen que ho fan tot bé i que han reduït el personal i que no han incrementat i és que nosaltres no sabem comptar i no sé quantes altres coses i, si s'agafen el pressupost i miren el que es pagava per nòmines fa uns anys enrere i el que es paga ara, doncs, veuran que no té res a veure. I no és només un problema que s'hagin incrementat les nòmines, és que s'ha incrementat, i moltíssim, el personal; una part està justificat, perquè la població ha pujat, una altra, no, perquè vostès han de repartir entre molts partits i han anat posant gent a tot arreu. Aquesta és la realitat i els agradarà més o menys, però aquesta és la realitat, almenys, és la nostra opinió, tampoc ens discutirem per això.
	Ara, tres o quatre coses sí que li volia dir. Miri, sobretot, una. Jo esperava respostes per part seva. Jo li he fet unes preguntes molt clares i unes propostes molt clares; no m'ha respost a res, senyor president, i algunes coses que li demanem ens les ridiculitza. Vostè diu: «És que això d'intentar que no pugi l'IVA, això, és un tema tàctic això, això és com si no interessés a ningú.» Escolti'm, vostè considera que aquella gent que estan cobrant menys a aquest any del que cobraven l'any passat per culpa de polítiques del Partit Socialista, en aquest cas, clarament, a aquesta gent els hi és igual? El consideren un tema tàctic que els pugi el rebut de la llum, per exemple, o el rebut de l'aigua o el rebut del gas, perquè puja l'IVA, entre altres coses? Això és un tema tàctic, això? En el pensionista que cobra una mica menys ara, li és un tema tàctic que li pugi l'IVA? En el sector turisme d'aquest país i molts altres sectors que s'han d'enfrontar a unes campanyes difícils els hi és igual que els hi pugin l'IVA?
	Jo he sentit el seu conseller d'Economia que, fa uns mesos enrere, deia que no s'havia de pujar l'IVA i que no s'havien de pujar impostos. En què quedem? Jo li he fet una proposta concreta: anem junts... Vostè diu: «Grans pactes», no? Anem junts a intentar, a Madrid, aturar una pujada que no convé. I sap quina és la seva resposta? «Oh, i sap com impactaria això sobre la Generalitat de Catalunya?» Però, escolti'm, si l'IVA encara no ha pujat, en què quedem? Si l'IVA encara no ha pujat, quedaria igual. En canvi, impacta molt sobre el país, sobre aquest pensionista, sí que impacte; sobre aquest treballador, sí que impacta; sobre el que està a l'atur i cobra uns subsidi, sí que impacte i, sobre la petita i mitjana empresa també impacta i sobre el sector turístic i sobre la pagesia i sobre tantes altres coses, aquí, sí que impacta, senyor president. No val la pena, aquí, intentar-ho? Quan, a més a més, molts analistes ens estan dient això, que no són de Convergència i Unió?
	I no em faci demagògia, senyor president, amb el tema dels impostos, no ens faci demagògia, perquè, escolti, posats a parlar d'això, ja que vostè parla tant de l'impost de successions i donacions... Vostès saben quina és la nostra idea, nosaltres la defensarem, és legítima, no?; vostès consideren que no, nosaltres, doncs, tenim una altra opinió. Ara, demagògia, no, eh?, perquè, qui va suprimir l'impost del patrimoni en aquest país, senyor president? M'ho pot contestar? Que no el devien pagar els menys afavorits, no?, l'impost del patrimoni? Que, per cert, era un impost extraordinari, eh?, de l'any 78. Però, escolti'm, és que el van suprimir vostès, eh?, aquests que fan demagògia en matèria fiscal i que emplacen els demés a pronunciar-se sobre no sé què resulta que són els que suprimeixen l'impost del patrimoni. Prou demagògia, senyor president, prou demagògia en aquest tema. Vostès tenen unes idees, nosaltres en podem tenir unes altres, però demagògies, no, eh?
	Una altra proposta que li he fet, que no té resposta. Vostès, demà, estan disposats, senyor president –miri que és fàcil respondre això, eh?, perquè és un sí o és un no–, a retirar la seva esmena perquè, en aquest Parlament, es pugui debatre el tema que les administracions públiques –concretament, la Generalitat– paguin millor? Sí o no? I vostè em parla de l'any 98, ha de recórrer a l'any 98. Jo recordo perfectament què em vaig trobar, quan vaig arribar al Departament d'Economia, i recordo els esforços que vam haver de fer perquè es pagués més a temps.
	Però, vostè diu que la Generalitat paga a vuitanta-sis dies? Vol que ens passegem vostè i jo un dia, només un dia, pel país i ho comencem a preguntar, si la Generalitat paga a vuitanta-sis dies? Comencem pels ajuntaments? Comencem pels diners que han de rebre els ajuntaments de la Generalitat, per exemple, per a les llars d'infants? Vol que anem a veure a les associacions de discapacitats d'aquest país i els explicaran que, fa més d'un any, algunes que no cobren? Associacions de discapacitats –associacions de discapacitats–, psíquics també –també–, que deuen ser gent que fan una gran feina en aquest país, no?, perquè resulta que incorporen en el mercat, moltes vegades, laboral, doncs, una determinada gent que no hi podria ser, si no fessin un immens esforç. Vol que ens anem a passejar per allà? A mi m'ho diuen, eh? No sé què li expliquen a vostè; potser, a vostè, potser, li passen estadístiques, però nosaltres veiem la realitat de cada dia, perquè anem a tot arreu i ens ho explica la gent tot això.
	I jo el que li dic és: «Vostè està disposat que demà es retiri aquesta esmena seva del tripartit en el seu conjunt per poder parlar d'aquest tema?» Demà, no arribarien a cap acord encara, eh? Per poder-ne parlar? Ni tan sols això? Vostè ve aquí i ens diu: «La mà estesa, acords, fem les coses junts.» Escolti'm, si és bastant elemental, estem parlant de pagar millor, pagar a temps, com fan els europeus, cap altra cosa diferent, no?
	El tema de les grans reformes. Vostè ho simplifica una altra vegada i fa demagògia i diu: «Escolti, jo només li conec a vostè una proposta», suposo que es refereix al que vaig dir un dia en una universitat davant dels joves, no? «Només li conec això.» Doncs, miri, és que vostè només es mira el titular del diari, cosa que pot ser, potser, no té temps de mirar-se les altres coses amb més deteniment, però, si hagués estat atent a coses que hem presentat, per exemple a Madrid, des de Convergència i Unió, sabria que això no és exactament així, que n'hem fet un munt de propostes en aquest sentit. I sap què diu el Govern espanyol, que també és el seu, perquè hi té ministres? Que el contracte dels trenta-tres dies, que ja no són els quaranta-cinc, s'ha de generalitzar. Ara, el senyor Montilla ve aquí i ens diu: «Escoltin, no facin aquestes coses, eh?, perquè això és...» Però, si ho fan vostès i ho faran, a més a més –i ho faran i ho faran–. I és clar que això no és el tema més important, estic totalment d'acord amb vostès, és clar que no, però reformar el mercat de relacions laborals és fonamental en aquest país, perquè, escolti, si no #, i porten dos anys, vostès, marejant la perdiu amb tot això. I, quan dic «vostès», en aquest cas, vull dir «el seu partit», i vostè, ni piu, només de tan en tan: «Sí, s'hauria de parlar de la reforma del sistema laboral», però res més i, mentrestant, els seus ministres a Madrid –i algun d'ells, per cert, hi té una especialitat gran en aquesta matèria de l'àmbit laboral–, doncs, escolti'm, re de re, esperant a veure si sindicats i patronal es posaven d'acord. I, mentrestant, sap què passa? 17 per cent d'atur a Catalunya i 19 per cent a Espanya, aquesta és la realitat. I sap què passa més? Que som el furgó de cua de tot Europa i de tot l'OCDE, aquest és el resultat de les seves polítiques socials. Ja sé que vostès sols no poden fer-ho tot per arreglar això, ja ho sé; ara, que algunes coses no les deuen estar fent prou bé, deu ser bastant evident, perquè ho diu gairebé tothom, eh?
	Ho torno a dir, vostè no ens respon, senyor president. Jo vull respostes i crec que tinc dret a demanar-les, no a exigir-les, evidentment, però sí a demanar-les, no?
	I, finalment, jo li he fet una reflexió. Vostè hem diu: «Convocarem una cimera per parlar de moltes d'aquestes coses.» Si vostè considera que, a tants pocs mesos de les eleccions, ara, hem de fer una cimera, doncs, la farem, no hi tinc cap problema, és a dir... Vostè recorda alguna vegada que ens hagi convidat a algun lloc i que nosaltres no hi hàgim volgut ser? Si hi serem, i hi serem, a més a més, amb un esperit positiu. Ara, jo li deia: «Senyor president, a part de convocar una reunió, a part de convocar una cimera, vostè està disposat a anar més enllà? Senyor president, està disposat a anar més enllà?» Jo li feia un plantejament molt concret, que tampoc ha tingut resposta. No és només el tema de «aturem una pujada d'impostos que no convé», no és només el tema de «parlem de morositat en aquest Parlament, que demà en tenim una possibilitat», no és només el tema de «comencem», vaja «comencem», «dibuixem com han de ser les grans reformes estructurals que s'han de fer en l'economia espanyola des de Catalunya», dibuixem-ho això, encara que tingui un risc, des del punt de vista electoral, que, evidentment, el té, ja li asseguro que socis seus no hi estaran d'acord amb això; haurà d'estar disposat a fer com va fer amb la Llei d'educació, si vol caminar seriosament, no sé si m'entén. Haurà d'estar disposat a fer com amb la Llei d'educació, perquè el seu Govern no el seguirà en aquests temes i vostè ho sap molt bé que no el seguiran. La pregunta és: «Està disposat vostè a fer com amb la Llei d'Educació, a deixar algun seu soci de Govern que no seguirà en aquests temes una mica de banda o no?» Doncs, miri, una cosa que hauríem de saber, no?
	Però, sobretot, una altra, senyor president, que tampoc ha respost –tampoc ha respost–, no? El president de la Generalitat i, en aquest cas, el seu partit –el PSC–, que té un pes a Madrid molt important en aquest moment, que governa a la Generalitat de Catalunya –vostè és el president i és del PSC–, el PSC està disposat a fer una estratègia catalana a Madrid perquè junts puguem fer sentir una veu catalana, des del punt de vista de la recuperació econòmica, i influir decisivament sobre la política econòmica que es fa en el conjunt de l'Estat? Està disposat o no està disposat a fer-ho? Demà hi haurà una reunió important a Madrid sobre aquestes coses, per parlar d'economia, hi haurà Convergència i Unió, hi haurà Esquerra Republicana, hi hauran altres partits, hi haurà el Partit Nacionalista Basc, hi haurà el Govern. Vostè està disposat que el PSC hi sigui, en allà? No, demà, sinó en els propers mesos? I això que li demano jo, que és evident que suma, des d'un punt de vista de la veu catalana i de la força catalana, això no només li demano jo, també li demanen consellers del seu Govern, per tant, no és una dèria del senyor Mas o de Convergència i Unió, li demanen una part dels seus i la pregunta és: «Vostè està disposat a fer aquest pas en benefici de treure el país de la situació de dificultats econòmiques que té i, per tant, a arriscar, perquè, qui no risca, senyor president, no pisca? Està disposat a fer-ho això?
	I aquest és l'oferiment que nosaltres li fem i aquest oferiment encara, a hores d'ara, no ha tingut resposta i jo li demano molt educadament, i amb tota la cordialitat, que, sobre tots aquests temes, ens respongui d'una manera concreta.
	El president
	Senyor president, té la paraula.
	El president de la Generalitat
	Senyor president. Senyores i senyors diputats. Res més lluny de la meva intenció que provocar i menys a vostè, diguem-ne, a vostès, no? Tot el respecte, jo tinc tot el respecte per vostè, eh? Vostè ha parlat ha molt de lideratge, durant molts mesos, lidera una formació política important, Convergència i Unió; jo tinc tot el respecte per vostè i suposo que vostè per mi. Per tant, res més lluny de la meva intenció que provocar ni barallar-nos, perquè crec que, precisament, no és aquesta la imatge ni és això el que espera la societat catalana d'un debat com aquest, tot el contrari, és que siguem capaços d'avançar, si és possible, plegat, d'acordar, en aquelles coses que siguin possibles, anteposant sempre l'interès col·lectiu i general a l'interès de part, que també és legítim.
	Vostè ha dit que jo no he fet autocrítica. Bé, jo és que, segurament..., a aquest respecte, la crítica és més pròpia de l'oposició, vull dir, ja sé que hi havia formacions polítiques en el passat que feien això de l'autocrítica i tal, però, vull dir, no..., jo no tinc problemes en reconèixer que hi ha coses que les haguéssim pogut fer millor, algunes que segur que ens hem equivocat, segur, i algunes que les haguéssim hagut de fer abans, també, fins i tot, malgrat, en el tema de la crisi, vàrem reaccionar amb promptitud i... Segurament, eh?, alguns dels paquets de mesures que vam adoptar mesos més tard, doncs, els haguéssim hagut d'adoptar més al principi, és possible –és possible–, vull dir, som humans i segur que hem comès errors.
	Per sortir aquí i fer una autocrítica o una crítica, bé, vull dir, és una mica sorprenent. Reconèixer errors, evidentment, i fer, a més a més, amb humilitat també l'explicació d'aquelles coses que hem fet, de les coses que segur que hem encertat i les coses que, segurament, no hem encertat tant.
	Model productiu. Vull dir, novament, vostè em parla, i suposo que utilitza el quadret aquest del Pla d'estabilitat... Escolti
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	però aquí hi ha coses que... És que el consum intern, en aquest moment, és negatiu. No volem que creixi? Li expliquem els nostres botiguers que la gent no anirà a comprar, diguem-ne, que això de la demanda interna que se n’oblidin? Que tanquin? Vull dir... Però de què estem parlant? Evidentment que un creixement en la passada etapa molt basat en la demanada interna i en el crèdit barat és el que no ha de tornar, especialment en alguns sectors. Però en altres..., oh!, la demanda interna és important. Escolti, en una economia com la nostra, que té un component molt important de serveis, com el turisme, és... Per tant. Però l’aposta, evidentment ha de ser per anar treballant per un canvi de model productiu. L’acord estratègic entre altres coses, és això, és una concertació entre els agents socials i econòmics per treballar en un canvi de model, per anar més enllà de les coses conjunturals. També hem acordat coses conjunturals. Les trenta mesures ara, per a l’any 2010, fa dos mesos. Però l’acord estratègic té relació amb aquest canvi de model de què vostè parla. I amb aquestes reformes estructurals de què vostè parla, i que són necessàries. Per tant, quan plantegem, quan faig l’oferiment d’aquesta cimera, malgrat hi hagi les eleccions a uns mesos, això no «opta» perquè hem de treballar, fer la cimera, les reunions que calguin i els esforços i les iniciatives que calguin en pro de la millora de l’economia del país i de l’ocupació. Però, parlem de reformes estructurals, en aquest fòrum. Perquè estem parlant, hem parlat, de reformes estructurals i si ens posem d’acord, portem-les a Madrid; d’acord, junts. No vostè i jo, no. Tots. O la resta no compta? No som Catalunya? No volem representar Catalunya. Doncs, fem-ho en aquest fòrum. 
	Vostè ha tornat a treure el tema de la fiscalitat. Miri, no hi ha res–suposo– que agradi més a la gent que dir que baixes els impostos. Quedes bé. Quan dius que els apuges, jo..., que tinc una certa experiència d’això en un altre àmbit, que he tingut manifestacions per pujades d’impostos i més d’una. I eren necessàries, les pujades. I les explicàvem, malgrat que òbviament la gent no aplaudeix cap pujada d’impostos, per molta explicació i per molt raonada que estigui –per molt raonada que estigui–. Que li ho expliquin als grecs, les manifestacions que hi ha. Ara, amb la pujada d’impostos que la Unió Europea els obliga. Ningú és partidari d’entrada d’apujar impostos. Jo he parlat de l’impacte sobre la Generalitat perquè vostè sap que hi ha una cistella d’impostos, el 50 per cent, l’IVA. No ens ha de donar igual, diguem-ne, si cau la recaptació o no cau. En fi, no és una cosa que... I té impacte sobre les polítiques. Sobre les polítiques socials i sobre les polítiques que tenen relació amb l’ocupació.
	Vostè sap que miri, aquí parlem d’Europa. Vostè ha utilitzat i jo també, eh?, moltes vegades, la referència a Europa, a l’hora d’analitzar i de posar en relleu diversos paràmetres. Parlem també de fiscalitat, a Europa. Amb qui ens comparem? Amb França? Estem a molts punts, eh? Amb Itàlia? Què va. Són governs de dretes, però..., una fiscalitat molt més elevada. Amb Alemanya? Tampoc. Ja no parlem dels nòrdics. Sap vostè quants punts ha baixat la pressió fiscal, durant els darrers dos anys? Déu n’hi do, eh? Menys impostos i més serveis és la quadratura del cercle quadrar. A més a més, si es pretén quadrar els comptes i no fer dèficit. Jo no faré concessions a la galeria en això. No estic plantejant apujar impostos. De fet hem baixat l’impost –com vostès saben– de successions. Però el cant fàcil, diguem-ne, a les baixades d’impostos, sols cal veure les seves propostes, aquestes a les quals vostè feia referència en els darrers mesos. Quantes propostes de baixades d’impostos han fet vostès? I quantes propostes d’increment de la despesa que han fet vostès? Impossible quadrar els comptes. Una mica més de rigor, ni que sigui dient coses als ciutadans que no els agrada escoltar. Però les hem de dir –les hem de dir–. No podem, amb els impostos més baixos d’Europa, donar serveis de la mitjana d’Europa. Ho tindrem complicat.
	Per cert, l’impost de patrimoni, jo vaig defensar la seva eliminació i fins en campanya electoral, diguem-ne, abans de les... Per què? Perquè és un impost residual –com vostè sap– que existeix –si no m’equivoco–, en aquest moment, a dos països d’Europa, a dos. Per alguna cosa serà. Vostè diu que respongui sí o no. Les coses no són sí o no. No són blanques o negres; hi han molts matisos. 
	Vostè ha parlat de la morositat i dels pagaments... Jo li he parlat de la mitjana ponderada de pagaments. No li he dit «aproximadament», «a l’entorn de»... Li he fet «gener», un determinats dies en mitjana ponderada i són aquestes. Fins i tot, si ho vol per a proveïdors concertats, setanta-un dies. Bé, hi ha els del confirmin [#], també, eh?. Però, bé, pagaments de contacte d’obra pública? Aquests més: cent dinou dies. Pagaments a ajuntaments: cent setze dies. Escolti. La mitjana ponderada –com li he dit abans–, vuitanta-sis dies, a partir de la data de la factura o de la certificació de l’obra. Aquesta és la realitat. Vostè trobarà no-sé-qui. Segur, jo també, jo m’hi he trobat, eh? I, a vegades, si la gent, en una visita a un poble, ve i reclama que no han cobrat... M’interesso, diguem-ne, òbviament. No dic que no hi hagi casos. N’hi ha, però la mitjana és aquesta. 
	I escolti, parlant d’autocrítica. Ho hem de millorar. Si és possible, ho hem de millorar. D’acord –d’acord–. No cal fer una llei per això. Ho hem de millorar.
	Reformes i propostes. Segurament perquè és una discussió que és una mica tramposa, no?, en què tots plegats entrem, no? Parlar del mercat laboral és parlar de noves modalitats de contractació per reduir l’acomiadament. Això no és quedar-se amb el titular, eh? L’altre dia també vaig escoltar un altre líder polític –no català– que també feia una proposta molt suggerent, d’una cosa que també existeix. El tema del mercat laboral no és els costos d’acomiadament. Segurament és simplificar el model de contractes. És veure com evitem la dualitat que hi ha. Aquest sí que és un problema, la dualitat del mercat de treball. La temporalitat. La dualitat, la temporalitat. Donar més llibertat a les parts, que això és un canvi necessari. Més llibertat a les parts. Jo, en això estic d’acord. I em consta també que hi ha agents socials i econòmics que hi estan d’acord. I és important comptar amb la seva opinió. (Pausa.) El problema és –quan feia aquest oferiment– és que és parlar de les reformes estructurals en aquest marc, amb aquests vint-i-tres eixos de l’acord estratègic. Ho podem fer. Si el que volem és això. És fer una ullada, diem: «Sí, sí hi ha eleccions d’aquí a uns mesos, però treballem.» I estem disposats a treballar plegats aquí, primer posant-nos d’acord aquí i després ens posem d’acord aquí, allà. El PSC també hi estarà. Però..., i no pensant ara perquè hi ha eleccions a cinc mesos. No, no, no, un horitzó més llarg –més llarg–. Hem de pensar, si parlem de reformes estructurals, que persegueixen un objectiu que no és conjuntural, no és quedar bé per veure què diu el titular del diari demà, sinó perquè volem que hi hagi canvis, que es vagin  produint canvis en l’estructura de l’economia catalana per assegurar millor l’ocupació, la generació de riquesa. 
	I, per tant, si vostè hi està d’acord, sense que siguin xecs en blanc ni contractes d’adhesió. Cap. Cadascú amb les seus criteris però amb aquesta voluntat de sumar. Som-hi. Crec que és possible arribar a acords aquí. I també en aquells temes que afectin, diguem-ne, a l’Estat, portar-los després a Madrid. Si treballem plegats amb sinceritat en aquests objectius ens hi trobarà. Ens hi trobarà a tots. Cadascú fent les seves aportacions i amb el seu perfil. Jo no miro de posar en relleu sempre el que em distancia dels altres. No cal veure on hi ha la discrepància, sinó a veure com som capaços d’apropar les posicions. No per posar en relleu les discrepàncies, sinó tot el contrari, per tractar d’apropar les posicions, perquè la veritat –com vostè sap– en definitiva o no existeix o si existeix està molt repartida. Ningú la té al cent per cent. Jo almenys no la tinc. 
	El president
	Senyor Mas...
	El Sr. Mas i Gavarró 
	Bé, gràcies. Gràcies, senyor president. Jo li agraeixo aquest darrer to de la intervenció, perquè en la segona intervenció seva em sembla que vostè havia descarrilat una pèl des del punt de vista del to i aquest no era un debat per acabar-lo d’aquella manera, em dóna la impressió. Per tant, jo li agraeixo, diguem-ne, aquest petit gir, encara que sigui petit, i no cal dir que el mateix respecte que vostè diu que ens té –que em consta que és així–, doncs, a vostè també li consta que nosaltres li tenim  a vostè i en general els en tenim. Altra cosa és que hi han discrepàncies. Són inevitables i, a més a més, deixi’m dir-li que són bones. Les discrepàncies són bones. Perquè si en democràcia el que hi ha és uniformisme pur i dur, escolti això ja no és democràcia, no? I a més, des del punt de vista de les alternatives de Govern, també són bones les discrepàncies, si són civilitzades i si són correctes. Vostè deia: «d’aquí a uns mesos hi haurà les eleccions». Doncs, miri, els catalans hauran de triar. El conjunt de la ciutadania catalana haurà de triar. I ha de saber, doncs, que en un lloc hi ha una cosa i en l’altra n’hi ha una altra. I cadascú, doncs, intentarà lògicament sumar els punts que pugui, no?
	Ara, tres o quatre comentaris sí que ràpidament li volia fer. Miri, com vostè comprendrà, des del punt de vista de model productiu, nosaltres no és que estiguem en contra que el consum pugi. Això seria absurd, seria estúpid està en contra que les botigues no venguin o que els hotels no s’omplin o que als restaurants no hi vagi la gent. Seria estúpid, no? El que li dèiem és que hi ha un Govern que és un Govern del Partit Socialista –no del PP, no, del Partit Socialista– que quan fixa un model de creixement per als propers anys –i vostès en formen part–, doncs, diu: «Creixerem pel consum.» I llavors només diem una cosa nosaltres. Diem: «Escolti, aquest model s’ha de combatre.» S’ha de combatre. No per afavorir el consum, sinó per afavorir la sortida sana de la crisi. I no ens enganyem, senyor president, si hem de sortir bé d’aquesta crisi –que jo estic segur que ens en sortirem, eh?; el que passa és que està trigant molt–, però si n’hem de sortir bé, n’hem de sortir amb austeritat interna, molta austeritat interna –a tot arreu, a tot l’Estat, també a Catalunya– i molta competitivitat exterior. Aquest és el binomi. Austeritat interna –i això comporta sacrificis– i competitivitat exterior, que vol dir situar-nos bé en el món. Aquest crec que és el model que ens convé en aquests moments. 
	Per a la resta, senyor president, segueix sense haver-hi respostes. Hi ha coses que sí que són sí o no. Disculpi’m, eh? Hi ha coses que sí que són sí o no. Miri, si demà vostès votaran en contra o no de la nostra proposta que els pagaments a l’Administració de la Generalitat de Catalunya vagin més de pressa, això és un sí o un no. No hi ha massa «floritures» aquí. O diran que sí o diran que no. I jo li he demanat una resposta i vostè no me la dóna. Per tant, interpreto que és que no –interpreto que és que no, no?– Quan vostè em parla del tema dels impostos, doncs, també és sí o és no. Jo li he dit –i ho deia el conseller Castells– el 6 de setembre –li explicaré la data–, el 6 de setembre de l’any 2009 –és una data precisa, eh?, 6 de setembre de l’any 2009–  el conseller d’Economia –no el senyor Castells–, el conseller d’Economia de la Generalitat de Catalunya del seu Govern deia que era inapropiat i es feia a destemps la pujada d’impostos que plantejava el Govern socialista, del qual vostès formen part. I jo els dic, si això és inapropiat i hi estem d’acord
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	...com diu el conseller d’Economia, doncs, fem alguna cosa per intentar-ho aturar, no fem d’espectadors, com vostès fan, dem de... exercim el lideratge. Vostè diu: ja hi anirem, junts a Madrid. No, es que hi hem d’anar ara, senyor president, es que no podem esperar quatre mesos més. O hi anem, o no hi anem, perquè s’estan fent ara les converses sobre tot el programa econòmic amb el Govern central. Hi hem d’anar ara, no es pot esperar quatre mesos més, perquè ja portem esperant dos anys amb tota aquesta història, i les coses van com van. S’ha de fer ara, senyor president. Ara no podem estar aquí fent mil reunions de cara als propers mesos... Les idees les hauríem de tenir clares, quan hi ha un 17 per cent d’atur en el país, a Catalunya, i un 19 per cent en el conjunt de l’Estat espanyol. Ja les hauríem de tenir clares a hores d’ara, no? 
	I, per tant, hi ha coses que són sí o no, n’hi ha d’altres que, evidentment, requereixen altres matisacions, no? I, escolti’m, jo constato una cosa: vostè, en el tema dels impostos, tot això, està fent tota una sèrie d’explicacions... Escolti, no ens faci discursos, sobre això, sincerament, perquè es que els que ho han fet són vostès. Qui va fer el dels quatre-cents euros? Oi que era agradable, rebaixar quatre-cents euros en les retencions de les nòmines i de les pensions de la gent? Era agradable, això. Sap qui s’hi va oposar? Nosaltres vàrem dir que no hi estàvem d’acord amb això. Jo vaig dir públicament moltes vegades que no hi estàvem d’acord. Ei!, per una raó, per una raó: perquè sabíem que encara que fos agradable, això no portava gaire enlloc, des del punt de vista de gastar uns diners que ara, a més a més, s’han hagut de posar d’una altra manera. Ara els han hagut de tornar a treure el que els van donar fa poc temps, parlem de fa un anys i mig. Tot això ho fa el Partit Socialista. 
	I darrera cosa, com a resum per part nostra, no? Miri, vostè ens diu: Els convocaren en una reunió per parlar de determinades coses. La nostra resposta és sí. Aquesta és la predisposició de Convergència i Unió. Quan nosaltres els demanem a vostès que ens acompanyin en determinades coses a Madrid i a Catalunya, la seva resposta és no. Aquesta és la diferència. El resum d’avui és aquest: nosaltres, quan vostè ens convida a fer alguna cosa, diguem sí, que és la bona predisposició. I quan nosaltres els demanem a vostès de fer una sèrie de coses, que són bastant elementals i bastant de sentit comú, doncs vostès diuen que no. Doncs, nosaltres seguirem amb el sí, perquè creiem que ara és més el temps de podar dir que sí que no pas simplement d’excuses i excuses per no donar respostes clares, que és el que nosaltres, senyor president, avui li demanàvem. 

