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En la recta final de la negociació sobre el nou finançament de Catalunya, 

el conseller d'Economia, Antoni Castells, va reclamar ahir un "gran pacte 

sobre la solidaritat" interterritorial a Espanya. Per obra de l'acord que 

demana Castells, les comunitats que es beneficien d'aquesta solidaritat 

haurien de reconèixer que aquesta existeix i d'on procedeix, mentre que 

els territoris que, com Catalunya, aporten recursos a altres autonomies 

haurien d'acceptar de bon grat l'exercici de la solidaritat. 

 

NI CARITAT NI ESPOLI 

Castells va advocar per aquest "gran pacte" en una conferència que va 

pronunciar ahir a la tarda a l'Institut d'Estudis Catalans. El conseller va 

precisar que no proposa que les comunitats perceptores agraeixin les 

contribucions solidàries: "No s'ha d'agrair la solidaritat perquè aquesta 

no és un acte de caritat, sinó de justícia. Però sí que s'ha de reconèixer, 

no és admissible negar l'existència dels fluxos i de les balances fiscals". 

 

Catalunya, per la seva part, va afegir el titular d'Economia de la 

Generalitat, ha d'arraconar l'argument dels que sostenen que qualsevol 

solidaritat, sigui la que sigui, és injusta, és una espoliació: "La solidaritat 



no és un acte d'espoliació, sinó de justícia", va insistir Castells. No 

obstant, perquè això sigui així, va puntualitzar, la solidaritat ha de ser 

justa, és a dir, no pot penalitzar ni ofendre Catalunya com a comunitat 

contribuent que és. 

 

LA FORÇA DE CATALUNYA 

El conseller va insistir que el Govern català es mantindrà ferm fins al final 

en la negociació amb l'Executiu central. La Generalitat no firmarà un mal 

acord, va reiterar, i va afegir que l'Estat no es pot permetre establir un 

nou finançament que en deixi fora Catalunya. 

 

"Qualsevol acord de finançament sense Catalunya seria un fiasco, un 

fracàs absolut", va vaticinar Castells, que va considerar, tot seguit, que 

aquesta convicció, que a parer seu comparteix el Govern central, li dóna 

"certa força" a la Generalitat a la taula de negociació. 

 

Castells no va desaprofitar l'oportunitat de donar un nou avís al Govern 

central en plena recta final: "Negociem per arribar a un acord. Però l'altra 

part ha de saber que, com en tota negociació, pot haver-n'hi o pot no 

haver-n'hi". 


