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TROBADA EMPRESARIAL AL PIRINEU

Montoro diu que les
comunitats amb Hisenda
pròpia creixen menys
El ministre defensa el FLA i assegura que
Catalunya tindrà plena ocupació el 2019
XAVIER GRAU
BARCELONA

Cristóbal Montoro va intentar ahir
separar l’evolució de l’economia del
debat polític. Davant els assistents
a la 26a Trobada Empresarial del
Pirineu, el ministre d’Hisenda va intentar rebatre els arguments dels
que reclamen un millor finançament per a Catalunya i es va esforçar a intentar desmuntar l’argument d’una de les principals estructures d’estat: la Hisenda pròpia.
Primer, davant l’auditori ple
d’empresaris que l’escoltaven, va
destacar les grans xifres macroeconòmiques de Catalunya, que són un
dels tractors de la recuperació econòmica de l’Estat. Ho va pintar tan
bé que va augurar que Catalunya tindrà plena ocupació l’any 2019. El ministre es va esforçar a dir que a Catalunya no li ha faltat finançament, en
contra de les queixes del Govern, i va
fer una llista de tots els mecanismes
que ha posat en marxa, com el fons
de proveïdors i el fons de liquiditat
autonòmic. Uns mecanismes que
van mobilitzar, segons va dir,
184.000 milions, dels quals 40.000
milions han anat a Catalunya.
Després d’aquesta descripció, el
ministre va concloure –després de
deixar caure que les eleccions del

27-S són “innecessàries”–, que les
comunitats que estan sortint més
lentament de la crisi són les forals,
és a dir el País Basc i Navarra, que
són les que tenen una Hisenda pròpia. Amb això, Montoro va intentar
rebatre els que diuen que la Generalitat ha de tenir una Hisenda pròpia.
Model de finançament

Cristóbal Montoro també va deixar
clar que no hi haurà revisió del model de finançament autonòmic
aquesta legislatura, malgrat que s’hi
havia compromès abans de les eleccions municipals i autonòmiques.
Ho deixa per al pròxim govern perquè “el caldo de cultiu” serà molt
més bo. Aquesta millora es produirà perquè, segons va dir, entre liquidacions, bestretes i els tipus d’interès zero, i amb la millora de la situació econòmica i, per tant, l’augment de recaptació, el finançament
de les comunitats “serà bastant folgat”. Fins i tot ho va quantificar en
10.000 milions d’euros més.
De fet, Montoro fins i tot creu
que podria arribar a un acord amb la
Generalitat sempre que “hi hagi bona voluntat”, va dir, recordant que
en l’etapa de José María Aznar es va
arribar a pactar el finançament.
Fins a la Seu d’Urgell s’hi va acostar també el ministre de Finances
d’Andorra, Jordi Cinca, per saludar

Cristóbal Montoro creu que el País Basc i Navarra estan sortint de la crisi més lentament
que la resta de comunitats, malgrat que són les dues que tenen l’atur més baix. AGUSTÍ MAS

Andorra
El ministre diu
que no és un
paradís fiscal i
assegura que
Gibraltar sí

el titular d’Hisenda espanyol, que va
reconèixer: “Per a nosaltres Andorra no és un paradís fiscal”. Ho va repetir diversos cops després que la
Comissió Europea inclogués el país pirenaic en la seva llista negra.
Per contra, Montoro es va esforçar
a dir que Gibraltar, que no surt en
aquesta llista, “sí que és un clar paradís fiscal”.
Amb el seu estil sorneguer, el ministre també va llançar un avís a la
nova alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau. De manera general, va dir
que és important que els canvis polítics als municipis no facin malbé la
política de control de la despesa i
contenció del dèficit. I en preguntar-li pel cas concret de Barcelona,
va indicar que “les lleis hi són per
complir-se, i no és possible que cap
consistori no ho faci”.e

Vila critica el model
econòmic de Colau
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va inaugurar oficialment les jornades ahir al matí.
El conseller va criticar la teoria del
decreixement econòmic que pregona l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, i va dir fins i tot que podria
qualificar-se d’“immoral” mentre
hi hagi un 20% d’aturats. El conseller també ho va aprofitar per criticar l’electoralisme del ministeri
de Foment, per exemple retardant
les obres del tren llançadora de
Barcelona a l’aeroport del Prat fins
al mes d’octubre, quan ja s’hauran
fet les eleccions catalanes i s’estarà més a prop de les generals.

Rebel·lió empresarial lleidatana contra Ada Colau pels Jocs d’Hivern
X.G.
LA SEU D’URGELL

És tradició a la Trobada Empresarial del Pirineu fer una enquesta entre els assistents per veure quines
impressions tenen sobre el futur
econòmic. La tradició no s’ha trencat aquest any, però l’actualitat mana i ahir es va introduir una pregunta que no era al guió. Es va demanar
als assistents l’opinió sobre la decisió de l’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, de retirar la candidatura de
Barcelona-Pirineus per als Jocs
Olímpics d’Hivern del 2026.
La resposta va ser clara. Tres
quartes parts dels assistents que van
contestar l’enquesta –que es va fer
via SMS en lloc de les tradicionals
butlletes– van sentenciar que la decisió de l’alcaldessa ha sigut desencertada. Però una quarta part va donar suport a la decisió de Colau. Malgrat tot, s’ha de tenir en compte que

sumpte ha planat en l’ambient durant totes les jornades, que se celebraven justament a la Seu d’Urgell,
que és una de les principals ciutats
del Pirineu i que optava a infraestructures lligades als Jocs Olímpics
d’Hivern. De fet, el municipi ja va ser
subseu olímpica els Jocs Olímpics
de Barcelona el 1992, dels quals en
van quedar importants equipaments com el Parc del Segre.
Públicament els empresaris no
s’hi pronunciaven, tot i que en privat sí que criticaven majoritàriament Colau, no tant per retirar la
candidatura sinó per les formes, per
fer-ho sense consultar el territori i
sense parlar-ne abans amb els alcaldes de la zona.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, el
convergent Albert Batalla, es va
mostrar molt més bel·ligerant. Batalla va recordar un recent documental de TV3 sobre el contraban
de tabac des d’Andorra i la decisió
de l’alcaldessa de Barcelona per aca-

la “velocitat supersònica” amb què
Colau ha pres la decisió sobre els
Jocs Olímpics. Segons el seu parer,
la decisió de l’alcaldessa ha sigut
“precipitada”.
A més, l’alcalde de la Seu va criticar que Colau hagi actuat “sense
cap advertiment previ” als alcaldes
de la zona. Batalla va voler deixar
clar que al Pirineu no renuncien a
aquesta candidatura perquè “és una
oportunitat molt bona per posar el
Pirineu al món”. A més, va dir que
també era una oportunitat molt bona per a Barcelona. En aquest sentit, va dir que intentaran obrir el diàleg amb l’alcaldessa i els regidors
de Barcelona.
Desconcert
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El president de la Trobada Empresarial, Vicenç Voltes, va assegurar
que la decisió de l’alcaldessa de Barcelona ha deixat una “sensació de
desconcert” tant en l’empresariat
lleidatà com en les institucions de la

