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La Cambra de Barcelona ja firmaria ara la proposta que el vicepresident 

segon i ministre d'Economia espanyol, Pedro Solbes, va fer arribar la 

setmana passada als grups de CiU i ERC i que també coneixen de primera 

mà fonts socialistes perquè Catalunya rebi en el nou finançament una 

quantitat equiparable a l'1% del PIB que signifiqui l'ingrés de 1.794 

milions d'euros més. El gir de la cambra, segons va argumentar ahir el 

seu president, Miquel Valls, té el seu fonament en l'agreujament de la 

situació de crisi internacional i que repercuteix, en conseqüència, en els 

números de l'Estat espanyol. Negociar un nou finançament, com ja 

s'augurava, arriba en un mal moment, pitjor encara que el que es 

dibuixava fa tres mesos. 

 

Es dóna la circumstància que el passat 31 de juliol la Cambra va situar en 

una forquilla de 3.500-3.800 milions d'euros la quantia que s'hauria 

d'afegir al nou finançament, tenint en compte que aquesta forquilla 

oscil·laria en funció dels recursos que es destinin a finançar els serveis 

de l'Estat de benestar, que la institució situava entre el 65% i el 75% del 

total, incloent-hi sanitat, educació i altres serveis socials bàsics. Aquest 

barem és exactament el mateix que defensa el conseller d'Economia, 

Antoni Castells. 



 

Valls, en qualsevol cas, va redefinir ahir les xifres de la institució 

econòmica afirmant que la crisi ha passat definitivament factura a la 

negociació catalana i que no queda més remei que acceptar com a 

"mínim" per al 2009 el 50% del total. 

 

ASSOLIMENT PROGRESSIU 

La xifra total apuntada el juliol, segons el president de la Cambra, només 

es podria assolir confiant en un procés de "gradualitat" que arribi fins a 

l'any 2011. Aquesta tesi també coincideix amb l'expressada en alguns 

cercles per la part socialista del govern català, en el sentit que l'acord 

amb Solbes passa ara per "una progressivitat que faci viable posar el 

finançament en marxa". 

 

Aquest punt de vista, de fet, s'adequa al que estableix la disposició final 

primera de l'Estatut quan diu que els preceptes del capítol de 

finançament es poden aplicar de manera gradual atenent a la viabilitat 

financera i que aquesta aplicació ha de ser plenament efectiva en el 

termini de cinc anys a partir de l'entrada en vigor de l'Estatut, és a dir el 

2011. 

 

El president de la Cambra, en la seva intervenció, també va voler posar-

se del costat del president, José Montilla, com a única veu autoritzada 

per part de Catalunya en la negociació a la vista del soroll que han 

desplegat en els últims dies els partits amb vista a assolir un acord català 

previ. Segons Valls, l'escenari ideal per a una negociació hauria de ser el 

següent: "N'hi ha un que negocia, que és el president de la Generalitat, i 

altres que fan comentaris amb prudència i discreció evitant baralles 

partidistes, que el que fan és perjudicar". 


