
ACTE AMB EXPERTS ECONÒMICS  
Barcelona, 5 d’octubre de 2006 
 

Intervenció de José Montilla  
 

Amigues i amics, 

 

Em complau molt poder estar avui aquí amb tots vosaltres.  

 

Tinc molt present l’activa participació de professionals i experts que en aquests darrers anys, 

ens heu ajudat a definir les nostres polítiques. 

 

Estic convençut que aquest és el millor programa de govern que s’hagi fet mai i us vull agrair 

les aportacions que molts de vosaltres hi heu fet. 

 

Com experts en els diferents àmbits de l’economia del programa heu tingut la generositat 

d‘ajudar-nos amb la vostra experiència i els vostres coneixements.  

 

Vull que sabeu fins a quin punt les vostres aportacions són necessàries per completar i matisar 

el nostre programa. Heu sabut fer-nos advertir allà on no arribàvem amb prou intensitat i on ens 

excedíem en les nostres pretensions.  

 

Hem pogut gaudir del vostre treball amb aportacions tant significatives com les que vau 

realitzar per la introducció al programa. Una introducció que marca les prioritats i el relat del 

nostre programa econòmic i que lliga el paquet de propostes i mesures econòmiques amb el 

projecte de la Catalunya social.  

 

Ens heu alertat de la importància: 

 

- Del suport a les indústries creatives, que complementa perfectament el nostre 

projecte per una economia creativa i innovadora. 

- De la potenciació dels aspectes vinculats al creixement empresarial i al major 

dimensionament de l’empresa catalana. 

- De la formació al llarg de la vida. 

- De la necessitat de reformar i potenciar la formació professional i el seu procés 

d’integració.  

- Dels conceptes de flexibilitat i seguretat. 

- De la transcendència d’incrementar els esforços en R+D. 

- O de la importància de la col·laboració entre la Universitat i l’Empresa. 
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I de molts altres aspectes. 

 

Ens heu aportat, en definitiva, la visió especial i específica dels professionals dels sectors on 

treballeu.  

 

Amb vosaltres hem pogut entendre millor el que esperen els empresaris i treballadors, els 

usuaris i consumidors, els autònoms i els comerciants, els hotelers i els agricultors, la 

universitat i els emprenedors, professionals en definitiva de tots els sectors.  

 

Jo, el Conseller Castells, i per extensió tot el nostre Partit, us agraïm sincerament el vostre 

esforç. 

  

Amigues i amics, 

 

Estic convençut que aquest programa de govern en el que heu participat conté tot allò que 

necessitàrem per fer realitat la Catalunya competitiva, cohesionada i de primera línia europea 

que tots volem. 

 

Catalunya pot fer front a aquest futur amb confiança perquè la nostra situació de sortida és molt 

positiva. 

 

No es tracta d’autosatisfacció sinó de fets objectius i no de paraules.  

 

La situació actual és molt millor que la que ens vam trobar fa tres anys. Hem tancat el 

diferencial negatiu de creixement amb la resta de l’economia espanyola des de l’any 2004.  

 

Així el segon trimestre de 2006 l’economia catalana ha crescut al 3,6%. El nostre PIB per càpita 

suposa pràcticament el 110% de la UE dels quinze.  

 

L’ocupació ha crescut a un ritme del 14,8%, cosa que representa la creació de 440.000 llocs de 

treball entre 2003 i 2006. Avui Catalunya compta amb una taxa d’atur del 6,5%, molt propera 

als objectius de plena ocupació. Hem aconseguit, fins i tot, millorar l’objectiu de l’Agenda de 

Lisboa per al 2010 sobre la taxa d’ocupació, i aquesta ja es situa en el 71,5%. 

 

Inversió i exportacions es comporten, també, molt positivament. És significatiu el creixement del 

de la inversió en bens d’equipaments del 10,4% en el primer trimestre del 2006. Igualment 

positiu és el nostre rati d’obertura al exterior, proper al 100% i per tant similar al dels països 

europeus que el tenen més elevat. Les exportacions en bens han crescut el segon trimestre de 

2006 més d’un 12%a Catalunya. 
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Sense dubte la internacionalització és un factor clau de creixement en un entorn globlitzat com 

el que vivim. La sortida a l’exterior sempre ha estat motivadora de la nostra economia. I les 

nostres empreses han sabut sempre adaptar-se i mostrar-se competitives en aquests entorns.  

 

Es ben cert, però, que la situació econòmica no és un mèrit del govern en sí mateix. Però 

estarem tots d’acord en afirmar que els governs tenen una incidència decisiva en l’estat de 

l’economia.  

 

Els governs han de generar confiança, donar estabilitat i exercir el lideratge en aquelles accions 

que suposen un risc i que necessiten de la concertació de tots per poder-les tirar endavant. 

 

Això és el que ha fet l’actual govern durant els tres últims anys, capitanejats excepcionalment 

pel Conseller Castells. 

 

Només cal que recordem com ens vam trobar els comptes públics al 2003 amb un dèficit 

superior als 1.200 milions d’euros. Després de 3 pressupostos l’hem reduït en més de 1.000 

milions. Això suposa prop d’un 90% de disminució.  

 

Estem convençuts que per l’any 2007 el dèficit el deixarem a zero.  

 

Aquesta és la diferència amb CIU.  

 

Ja ho hem demostrat. Nosaltres, com hem fet fins ara, gestionem de forma responsable i 

rigorosa els comptes públics, perquè una administració que estira més el braç que la màniga és 

una administració en la que ningú pot creure, que genera desconfiança al  ciutadà i al món 

econòmic. 

 

I ja saben vostès que això son fets, no paraules.  

 

Fets dels quals el Conseller Castells pot estar-ne orgullós.   

 

El conseller Castells ha demostrat ser un conseller rigorós i amb molta ambició per a 
Catalunya. 
  
Molta més ambició que els nostres adversaris. 
  
Mireu, aquests dies, Convergència i Unió es mostra descontenta dels pressupostos de 
l’Estat. Uns pressupostos que aporten una inversió per a Catalunya 745 milions d’euros 
superior a la de l’any passat.  
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Això s’ha aconseguit gràcies a l’Estatut, és cert. 
  
Però vull recordar a tothom, que quan Artur Mas presumia d’haver pactat l’Estatut amb 
Zapatero, deia que havia aconseguit una inversió addicional d’entre 2.500 i 3.000 milions 
en set anys. 
  
Després de reunir-se amb Zapatero, Mas deia que havia aconseguit entre 360 i 430 
milions d’euros més, cada any, per a Catalunya.  
 
Això és molt menys del que Antoni Castells ha aconseguit. Molt menys, del que els 
socialistes hem aconseguit. Molt menys dels diners que avui ja incorporen els 
pressupostos de l’Estat per l’any que ve. 
 
Permeteu-me fer una broma: segurament, mentre Mas es preparava per la foto, Antoni 
Castells i Joaquim Nadal ja estaven pensant en què invertiríem aquests diners 
addicionals que ens ha aportat l’Estatut de Catalunya. N’estic segur. 
 
Això també són fets i no paraules. 
 

Però amics i amigues, no només hem reduït el dèficit i hem  aconseguit 745 M€ d’inversió per a 

Catalunya, també hem controlant el creixement del nostre deute i el cost del seu finançament. 

Perquè hem millorat la transparència en la gestió de l’administració en diversos àmbits. Perquè 

hem racionalitzant la gestió de la nostra despesa. I tot això no ha estat un impediment per 

doblar l’esforç inversor de la Generalitat, que si a l’any 2003 suposava 365 euros per habitant, 

en el 2006 suposa ja 691.  

 

Rigor, transparència i lideratge per prendre les decisions que calen quan calen ha caracteritzat 

la gestió del Conseller d’Economia. Aquesta és la recepta que continuarem aplicant. 

 

Com la de l’Acord Estratègic, que tots, fins i tot CIU volen mantenir. 

  

Aquest Acord, que va tenir la seva primera declaració d’intencions només uns mesos després 

de formar govern i que va ser signat definitivament el febrer de 2005 per patronals, sindicats i 

Govern de la Generalitat, suposa el full de ruta de les transformacions que Catalunya 

necessitava i continua precisant. 

 

L’Acord ha demostrat amb escreix la necessitat que Catalunya tenia d’un plantejament 

d’aquestes característiques: Correcció de dèficits estructurals, millor inserció en els mercats 

internacionals, augment de la productivitat, millora de les competències educatives i 
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professionals, millora de la flexibilitat i de la qualitat de l’ocupació i reforçament de la cohesió 

social. 

 

L’Acord no està esgotat, només acaba de donar els seus primers fruits durant aquesta 

legislatura, és necessari donar-li continuïtat, ampliar i potenciar algunes de les seves mesures, 

consolidar els resultats de moltes altres. I això és el que farem.  

Continuar el nostre esforç per fer realitat la transformació del nostre model de competitivitat 

amb un acord que marca el camí que hem de seguir en el futur.  

 

Mai no em cansaré de dir que vull que Catalunya sigui sinònim d’excel·lència, de qualitat i de 

competitivitat. Que empreses i emprenedors trobin en l’Administració el suport necessari per fer 

realitat les seves idees i poder desenvolupar totalment la seva creativitat.  

 

I vull que les nostres polítiques socials garanteixin la igualtat d’oportunitats i donin suport als 

més vulnerables. 

 

Aquest és el catalanisme social que els socialistes proposem. El projecte de les persones i per 

les persones, des de les nostres més profundes conviccions d’igualtat i justícia social, i des de 

l’anàlisi seriosa i rigorosa d’una societat que no pot permetre’s donar un pas enrere. 

 

Moltes gràcies a tots i totes.  

 5


	ACTE AMB EXPERTS ECONÒMICS
	Intervenció de José Montilla

