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El Govern de la Generalitat va concretar ahir l’anunciada retallada de la 

despesa pública que, en línia amb les polítiques del Govern d’Espanya i 

dels socis europeus, intenta reduir dràsticament el dèficit públic. El 

Govern tripartit l’encerta al posar-se mans a l’obra amb celeritat. De fet, 

la tisorada catalana va ser aprovada pel Govern ahir, dissabte, dia de la 

setmana poc freqüent per a les reunions de l’Executiu. Amb aquest fet 

es volia aconseguir que les mesures d’ajust ja entrin en vigor al mes de 

juny, cosa que dóna una idea de la urgència d’introduir el bisturí als 

comptes públics. 

 

El tripartit presidit pel president Montilla ha estat a l’altura de les seves 

responsabilitats i no ha dubtat a prendre mesures impopulars –entre 

elles, la retallada del salari dels funcionaris i dels professionals 

d’empreses públiques i sectors concertats– en un període preelectoral. 

Ha fet els deures just al moment en què algunes formacions polítiques –

en particular, el PP, però no només aquest partit– no dubten a seguir 

amb el tacticisme, tot i perjudicar els interessos generals. 

 

La Generalitat, a més a més, ha donat exemple d’austeritat quan es 

comencen a aixecar veus que, en una cançó que no és nova, culpen el 

model autonòmic de ser una de les fonts de l’excessiva despesa pública. 

Les autonomies, segons l’esquema d’un Estat descentralitzat modern, 

són les que carreguen amb les principals partides de despesa social, com 

ara l’educació o la sanitat. Per això és demagògic criticar el dèficit de les 

autonomies com un dels mals econòmics, quan aquest és molt inferior al 

que suporta l’Administració central. 



 

Els sacrificis anunciats ahir pel conseller Antoni Castells han aixecat un 

nou front en les ja per si mateixes complexes relacions entre els socis del 

tripartit. Iniciativa reclama que les retallades han d’anar acompanyades 

de pujades d’impostos per a les rendes més altes, un fet que Castells 

accepta, però que vol estudiar amb més calma. 

 

En qualsevol cas, les retallades anunciades ahir són només el primer pas 

per a un ajust dels comptes públics que haurà de continuar durant els 

pròxims mesos, fins que la recuperació de l’economia estigui consolidada. 

Per això és important que els responsables polítics facin un esforç per 

explicar amb claredat a la ciutadania el perquè de les retallades i fins on 

arribaran. El Govern de la Generalitat, tot i ser dissabte, ho va fer ahir. 

 


