INTERVENCIÓ DE MIQUEL ICETA
CERCLE D’ECONOMIA, 13.12.2017

Bon dia,
El servei d’estudis del BBVA en el seu prestigiós informe anual sobre l’economia regional a
Espanya no pot ser ni més clar ni més preocupant. L’any 2015 Catalunya era la Comunitat
Autònoma espanyola que més creixia (3.7%). L’any 2016 va ser la tercera (3.5%). L’any 2017
serà la novena (3%) i l’any que ve, si es compleixen les previsions d’aquest servei d’estudis,
serà la darrera (2.1%).
Avui mateix El Periódico de Catalunya es fa ressò d’un estudi d’ESADE que ha detectat una
aturada d’inversions en la meitat de les empreses i boicots a un terç. Un 44% de les empreses
ha perdut clients. Un 56% de les empreses ha vist baixar les vendes. El 31% de les empreses
tenen clients o proveïdors que han canviat de seu social. El 25% de les empreses han reduït
els seus pressupostos i el 24% han reduït la contractació de treballadors.
Segons aquest estudi el 30% de les empreses que han traslladat la seu social ho ha fet per
garantir la seva seguretat jurídica, i el 21% ho ha fet per incomoditat amb la incertesa generada
els darrers temps.
De la intranquil·litat, especialment la econòmica, provocada per la insensatesa del president
Puigdemont i del vicepresident Junqueras amb la DUI, i les conseqüències que ha tingut i pot
tenir per l’economia catalana i espanyola, podem parlar al col·loqui, si volen. Ara no vull parlar
del seu fracàs.
Vull parlar del que jo els hi proposo als catalans per canviar de rumb.
I el que jo proposo és que, si soc President de la Generalitat, em dedicaré a que torni la
confiança a la societat.
Com que estic a casa seva, espero em perdonin si manllevo al professor Antón Costas (que va
ser president d’aquesta casa) i faci meva la idea que ell expressa en el seu darrer llibre i que
molts de vostès segur que li han escoltat personalment.
És la idea de que la societat ha de recuperar aquell compromís entre tots els seus membres i
grups per a compartir un projecte comú de futur en el que tots puguin cooperar lleialment entre
ells i afavorir la previsibilitat i la formació de plans de futur, reduir l’ansietat i la incertesa i així
permetre als ciutadans pensar en el futur com oportunitat i no com una amenaça.
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A aquesta idea ell li diu “contracte social”. Jo la subscric i l’he formulada al nostre programa en
forma de pactes i acords. Més de 20 pactes o acords sectorials o “de país” que es poden
sintetitzar en tres grans grups.
Primer.
Vull que administració, empresaris i sindicats acordem com fer créixer l'economia, com repartir
la riquesa i com crear ocupació amb un creixement que no generi noves desigualtats, que sigui
més respectuós amb el medi ambient i que estigui més atent a lluitar contra el frau i l'explotació
laborals. I un pacte que allunyi la por que molts sectors, inclosos els que avui tenen feina i una
alta formació, tenen a l'estancament econòmic i, fins i tot, a un possible retrocés davant la
robotització i la intel·ligència artificial.
Segon.
Vull que les forces polítiques i els agents socials pactem una Agenda per a la Igualtat capaç
de rescatar els ciutadans víctimes de la dràstica disminució dels ingressos de les famílies amb
menys recursos, i impulsar l'educació, defensar el sistema públic de salut i els serveis públics,
capaç també d'aturar la privatització de drets i tornar als serveis socials d'accés universal. Les
mesures que vaig presentar ahir i a les que després em referiré són un exemple del que dic.
Tercer.
Vull pactar, al Parlament i amb el món local, una agenda de regeneració institucional i
democràtica que permeti que la política, la democràcia, s'imposi sobre els diners. És a dir, que
el poder dels representants dels ciutadans estigui per sobre del poder dels mercats o dels
interessos gremials de col·lectius afectats. Una agenda que contempli recuperar polítiques
públiques de regulació que estableixin regles clares, establiment de límits i igualtat
d'oportunitats per afavorir la competència.
Permeti’m fer un incís en aquesta idea de la que no parlem suficientment des de l’esquerra. La
competència. Ha d’haver-hi més competència. La competència estimula a innovar, i necessitem
més innovació. La competència permet exportar més i així es crea més ocupació. La
competència fa baixar els preus, i això afavoreix a les famílies que paguen menys pels béns o
serveis que compren.
I perquè hi hagi més competència jo posaré el meu gra de sorra des de l’administració
incorporant més mesures que impliquin la total transparència en l’adjudicació d’obres i serveis
públics i la simplificació de tràmits (molts dels quals són del món local i d’aquí la importància de
incloure les administracions locals també en aquest Pacte).
Transparència no només per a evitar corrupció, que també. Transparència per a millorar la
competència.
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Aquests són els 3 grans grups de pactes que hem de fer a Catalunya, els pactes entre els
catalans.
Però també hem de fer un pacte amb la resta d’espanyols per aconseguir un clima de diàleg i
acord entre Catalunya i la resta d'Espanya. Per assolir aquest objectiu he formulat la idea del
Pacte d'Estat per a Catalunya.
Què vull dir quan parlo de Pacte d'Estat per a Catalunya?
En primer lloc, necessitem que la societat espanyola sigui conscient que cal donar-li a la
qüestió catalana la categoria de tema d'Estat; no d'un tema menor, circumstancial o efímer.
Molts hem dit que el problema que tenim els catalans, a més de ser un problema entre
nosaltres, de la necessitat de tenir un ampli acord sobre el que volem, és un problema
d'Espanya i, fins i tot, en aquest moment, és "el" problema d'Espanya.
En segon lloc, el pacte ha de reconèixer les característiques singulars de la societat catalana,
la seva identitat nacional i la seva vocació d'autogovern. Sense privilegis, però amb un
reconeixement explícit de la nostra personalitat nacional.
En tercer lloc, cal promoure la necessitat de parlar a Catalunya, de comptar amb els catalans,
amb tots els catalans; no només amb uns o amb altres. El Pacte no ha de servir per acontentar
a uns o altres, sinó per beneficiar Catalunya i, com a conseqüència, beneficiar el conjunt
d'Espanya.
No es tracta de fer un Pacte d’Estat per acontentar els independentistes. Es tracta de fer un
Pacte per convèncer una àmplia majoria de catalans que no necessiten la independència
perquè hi ha un projecte d’una Espanya més interessant i més beneficiós per a tots.
Es tracta, també, que no s'utilitzi el tema de Catalunya com a arma electoral.
El Pacte també ha de servir per abordar temes concrets que, malauradament, porten anys
sense ser objecte d'una negociació assenyada. M'estic referint a set grans temes com:
1. Les 45 demandes plantejades des del Govern de la Generalitat al Govern d'Espanya en què
jo veig moltes possibilitats d'arribar a acords.
2. Desenvolupar l'Estatut vigent i, fins i tot, i a partir de les oportunes reformes legals al
Congrés, abordar algunes de les qüestions que el Tribunal Constitucional va considerar que
s’havien de plantejar a través de les corresponents lleis orgàniques.
3. Abordar la negociació del finançament autonòmic. Ordinalitat, quitança parcial del deute,
Consorci tributari contingut a l’Estatut,...

3

4. Impulsar un ambiciós Pla d'inversió estatal en infraestructures estratègiques per a Espanya
en territori català que incorpori un disseny intel·ligent i una gestió compartida.
5. Aprofundir en el reconeixement de la llengua, la cultura i els símbols de Catalunya. El Pacte
hauria de servir, entre d’altres coses, perquè s'aprovés una Llei Orgànica de Reconeixement i
Promoció de la Pluralitat Lingüística a Espanya. O per assegurar la presència de les llengües i
cultures catalana i aranesa a la UNESCO.
6. Reconèixer la importància estratègica i simbòlica de la ciutat de Barcelona com a gran
capital catalana, espanyola i europea i seu de la Unió per la Mediterrània.
7. Finalment però no en darrer terme, impulsar la reforma de la Constitució en un sentit federal.
Una reforma que ha de recollir el que jo anomeno les quatre R, quatre reivindicacions:
a) Reconeixement de les aspiracions nacionals de Catalunya.
b) Regles de repartiment competencial que millorin l'autogovern des del respecte i la lleialtat
institucionals, reconeixent les competències recollides, singularitats i fets diferencials; amb
especial atenció a les qüestions relacionades amb la llengua, l'educació i la cultura.
c) Recursos. Fixant els grans principis del sistema de finançament que ha de ser suficient,
solidari, just i equitatiu i que reculli els conceptes d'esforç fiscal similar i ordinalitat; així com la
figura dels consorcis tributaris o solució equivalent.
d) Representació, a través d'un Senat o Consell Federal que faci de la cambra alta un veritable
instrument d'integració i cooperació territorial.
Per cert, una reforma de la Constitució que haurà de ser votada en referèndum pels espanyols,
i que és de desitjar que obtingui un suport massiu a Catalunya. Per aquesta raó cal treballar
molt per arribar a un acord que pugui merèixer un suport majoritari dels catalans.
En definitiva, un Pacte d'Estat per a Catalunya impulsat amb la convicció que promoure el
dinamisme a Catalunya és assegurar el progrés a tot Espanya.
Vull recordar-los també que ahir vaig presentar un ambiciós programa de mesures per a
corregir desigualtats socials que ha generat la crisi econòmica.
És un pla de xoc per a defensar els més febles. Resulta dramàtic que hagi la necessitat de
preveure que s’han de donar beques menjador a 96.000 nens.
I, quan això passa, la societat té un problema. Moltes coses hem fet malament si hem arribat
fins aquí.
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Per aquesta raó jo vull fer el possible per a donar-li un tomb a la situació actual en la que tenim
una societat en la que, com deia, les desigualtats han crescut i en la que tenir feina ja no és
sinònim de deixar de ser pobre. Els casos de famílies en que ambdós progenitors treballen i no
surten del llindar de la pobresa son cada vegada més freqüents.
I això passa per que s’han reduït dramàticament els salaris de la gent amb salaris més baixos,
mentre que no ho han fet tant, o fins i tot han pujat una mica, els salaris dels que tenen una
posició millor.
Quines són les implicacions d’aquesta situació? Moltes. N’esmentaré una que és molt visible a
la nostra ciutat. A Barcelona, els salaris no creixen però el preu de l’habitatge creix, l’INE acaba
de publicar les dades del 3er Trimestre i diu que un 7%, i com a conseqüència s’expulsa la gent
jove i la més feble de la ciutat. I el que va ser la promesa principal de l’alcaldessa Colau,
rebaixar el preu de l’habitatge, ja s’ha vist que no es complirà. És el problema de prometre el
que no es pot complir.
I això contribueix a instal·lar en la societat una manca de confiança en el futur, una sensació
que tenen, no només els febles, si no cada vegada capes més àmplies de la societat.
Manca de confiança davant la incertesa que ja no és exclusiva dels més febles, sinó que s’ha
estès també a sectors de capes mitges professionals amb alta formació i actualment amb feina
estable, que veuen en els anunciats canvis tecnològics (robotització, intel·ligència artificial...)
una seriosa amenaça pel seu futur.
Abans els hi parlava de que cal que torni la confiança per a que sigui possible tot el que els hi
he explicat que crec que s’ha de fer i que vull fer.
Però això te una primera condició, guanyar les eleccions i posar fi a aquest període dels darrers
anys que l’únic resultat net que ha aconseguit és portar a la societat la fractura social, el temor
pel futur de l’economia i el fracàs polític.
I cal que a Catalunya torni la reconciliació entre els catalans, la tranquil·litat de les empreses i
dels treballadors i l’esperança en un futur millor.
Per això els hi demano el vot avui.
El demano als socialistes, als progressistes, als catalanistes no independentistes, a la gent que
vol que el seny retorni a la política catalana.
El hi demano que em votin perquè puc reconciliar la societat i puc evitar el desastre econòmic
que tots els analistes preveuen si continuem amb un clima d’incertesa i turbulències polítiques.
Els hi demano que em votin perquè jo canviaré el rumb de col·lisió que portem pel rumb del
diàleg, la negociació i el pacte.
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Aquest és el meu compromís si arribo a President.
Moltes gràcies.
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