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Economia

La societat civil catalana demana a 
Montilla que lideri un Govern sòlid 

EL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Els màxims representants d’algunes de les institucions catalanes més emblemàtiques, en declaracions a Món Empresarial, assenyalen els prin-
cipals reptes que té el nou Govern d’entesa, format per PSC, ERC i ICV-Els Verds. Joan Rosell, Jordi Conejos, Antoni Gallardo, Rosa Cullell, Jordi 
Porta, Joan Coscubiela, Antoni Giró, Eusebi Cima, Josep González i Antoni Abad fan diverses recomanacions per a la nova etapa política.

PATRICIA COLL

Els pactes postelecto-
rals entre el Partit dels 
Socialistes de Catalunya 
(PSC), Esquerra Republi-
cana de Catalunya (ERC) 
i Iniciativa per Cata-
lunya-Els Verds (ICV-Els 
Verds) han situat José 
Montilla al capdavant 
de la Presidència de la 
Generalitat. En virtud 
d’aquest acord, durant 
la propera legislatura a 
Catalunya hi haurà un 
Govern format per so-
cialistes, republicans i 
ecosocialistes que ja no 
es dirà tripartit sinó Go-
vern d’entesa nacional 
de progrés. Aquest canvi 
de nomenclatura és pre-
cisament la mostra més 
visible de les intencions 
del nou Govern. I és que 
el propi José Montilla 
és conscient que el nou 
Govern ha de “tenir clar 
que si no som capaços 
d’evitar els errors co-
mesos durant la primera 
etapa de goven de pro-
grés, no tindrem una al-
tra oportunitat”. Monti-
lla ha assenyalat també 
que el nou Govern vol 
“assegurar la conti -
nuïtat de la bona situa-
ció econòmica que té el 
país, impulsant la crea-
ció de més ocupació i 
que aquesta tingui més 
qualitat i incorpori més 

valor afegit, reduint la 
precarietat i la sinistra-
litat, així com garantir 
que Catalunya segueixi 
tenint un teixit indus-

trial competitiu, gràcies 
al dinamisme i la força 
de la innovació que 
sempre ha caracteritzat 
aquest país i a la capa-
citat i qualitficació del 
món laboral”. Així ma-

teix, El Govern d’entesa 
s’ha compromés al ple 
desplegament del nou 
Estatut d’autonomia i 
a l’impuls de les infras-
tructures.
“Sóc conscient–ha dit 
José Montilla un cop 
conegut l’acord de Go-
vern–que no tot va ser 
positiu durant la da-
rrera legislatura, però 
en la vida l’important 
no és equivocar-se sinó 
aprendre dels errors, 
i crec que puc afirmar 
amb rotunditat que apli-
carem el millor d’allò 
que hem après i que no 
repetirem els errors”.

Reacció dels agents 
socials, econòmics i 
culturals
Les intencions expres-
sades per José Mon-
tilla coincideixen en 
gran part amb les reco-
manacions que fan els 
màxims representants 
de la societat civil cata-
lana consultats per Món 
Empresarial (veure pà-
gina 4). Així, des de la 
patronal, el president 
de Foment del Treball, 
Joan Rosell, demana al 
nou president de la Ge-
neralitat de Catalunya 
“que sigui un bon ges-
tor, que fomenti un go-

vern sòlid”. Per la seva 
banda, des del sindicat 
CCOO de Catalunya, 
Joan Coscubiela consi-
dera que cal “obrir una 

nova etapa política que 
situï en el centre de 
l’acció de govern les po-
lítiques socials i econò-
miques”. Les empreses 
familiars, a través de 
l’opinió del president de 
l’Associació Catalana de 
l’Empresa Familiar, An-
tonio Gallardo, conside-
ren que el president ha 
de “ser capaç de liderar 
les distintes forces polí-
tiques que constitueixen 
el nou Govern”. També 
des del món econò-
mic, el degà del Col·legi 
d’Economistes de Ca-
talunya, Jordi Conejos, 
reclama “primer de tot, 
lideratge, després auto-
ritat, sobretot en l’acció 
de govern”. 
Les universitats catala-
nes també han expres-
sat les seves demandes al 
nou president de la Gene-
ralitat. Així, el president 
de l’Associació Catalana 

d’Universitats Públiques 
(ACUP) i rector de la Uni-
versitat Politècnica de 
Catalunya, Antoni Giró, 
entre d’altres qüestions 
assenyala la necessitat 
de més “col·laboració en-
tre Universitat, Adminis-
tració i empreses”. 
Des de l’àmbit cultural, 
les institucions consul-
tades per Món Empre-
sarial coincideixen a 
assenyalar la impor-
tància del desplega-
ment del nou Estatut 
d’Autonomia de Cata-
lunya. Així, la directora 
general del Gran Teatre 
del Liceu, Rosa Cullell, 
considera que cal que el 
nou president “governi 
per tots els catalans i 
ens asseguri l’aplicació 
i el desenvolupament 
del nou Estatut”. També 
el president d’Òmnium 
Cultural, Jordi Porta, 
destaca que cal “’imple-
mentar els requeriments 
del nou Estatut, espe-
cialment la inversió dels 
recursos econòmics 
equivalents a l’esforç 
fiscal “ i procurar la “co-
hesió del país manten-
int una preocupació per 
respondre des del poder 
públic a les necessitats 
concretes dels ciutadans 
però sense desvincular-
ho de l’afirmació nacio-
nal i d’autogovern”. 

Montilla és conscient que el nou Govern no pot repetir els errors del passat. /D.C.

“No tindrem 
una altra 
oportunitat”, 
diu Montilla

L’empresariat 
demana al 
nou president 
lideratge i 
bona gestió 
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Juan Rosell,  president de

Foment del Treball

“Demanem al president que si-

gui un bon gestor”

1. Entre els reptes que té per enda-
vant el futur Govern es troba la mi-
llora de les infraestructures, mar-
cant terminis per a la realització 
de les obres principals (aeroport, 
ample de via europeu i connexió 
amb França) per fer de Catalunya 
una economia més competitiva. 
També han de fer un esforç per re-
duir la càrrega burocràtica que ge-
nera l’administració: necessitem 
lleis més senzilles, que les conegui 
i les compleixi tothom.
2. Des de la patronal li demanem 
que sigui un bon gestor, que fo-
menti un Govern sòlid, amb una 
visió oberta als problemes i les ne-
cessitats dels empresaris, a més de 
vetllar pel benestar de la societat. 

Jordi Conejos, degà del 

Col·legi d’Economistes 

“Lideratge i autoritat”

1. El principal repte és actuar 
com un únic Govern i no com una 
suma de partits amb interessos so-
vint no coincidents. I a més dels 
objectius socials que, d’acord amb 
el programa, tot indica que serà 
un eix bàsic d’actuació, cal que 
es dissenyi un model de futur per 
l’economia catalana que tingui tres 
vectors bàsics: coneixement, com-
petitivitat i internacionalització.
2. Primer de tot, lideratge. Des-
prés, autoritat, sobretot, en l’acció 
de govern. Finalment, la imatge 
institucional que correspon a un 
país com Catalunya que volem 
que sigui de primera.

Joan Coscubiela, secretari 

general de CCOO 

“Política social i econòmica”

1. Impulsar una Catalunya en què 
la competitivitat sigui compatible i 
es potenciï amb els drets socials i 

la sostenibilitat. Cal establir nous 
drets de ciutadania mitjançant el 
desenvolupament de l’Estatut. Re-
cuperar les lleis  de serveis socials 
i d’accés a l’habitatge pendents. 
Potenciar la transparència, també 
en el camp econòmic, en les rela-
cions amb les organitzacions so-
cials, sindicals i empresarials.
2. Obrir una nova etapa política 
que situï en el centre de l’acció 
de govern les polítiques socials i 
econòmiques que afrontin la reso-
lució dels problemes quotidians.
Afirmar la identitat nacional sobre 
la base del reconeixement i mi-
llora dels drets dels ciutadans.

Antonio Gallardo, president 

de l’Associació Catalana de 

l’Empresa Familiar

“Un marc estable”

1. Cal gestionar aquells temes 
prioritaris per al desenvolupa-
ment de l’economia catalana 
que proporcionin un marc esta-
ble a mig i llarg termini com són 
la realització d’infrastructures 
(com el quart cinturó), la po-
lít ica d’immigració, el  fo-
ment de la implantació indus-
trial, l’increment en el nivell 
d’educació, la política de sub-
ministrament d’energia i aigua i 
la política aeroportuària.
2. Que sigui capaç de liderar les 
distintes forces polítiques que 
constitueixen el nou Govern de 
manera que pugui consensuar 
les accions necessàries per de-
senvolupar aquestes polítiques. 

Eusebi Cima, president de Fe-

pime Catalunya

“Que treballin per recuperar 

la confiança i la il·lusió”

1. Impulsar l’economia catalana 
per fer-la més competitiva al mer-
cat exterior. Necessitem bones 
infraestructures, la millora de la 
formació dels joves per fomentar 
l’esperit emprenedor, i una bona 
política fiscal, competitiva amb 
d’altres comunitats autònomes. 
2. El nou president té diverses tas-
ques, però després de l’alta abs-
tenció i vots en blanc registrats, 
una de les peticions que li faria 
tant al president com a la resta de 
polítics és que treballin per recu-
perar la confiança i la il·lusió de 
votar dels ciutadans. 

Antoni Giró, rector de la Uni-

versitat Politècnica de Cata-

lunya i president de l’ACUP

“Col·laboració entre Universi-

tat, Administració i empreses”

1. En matèria d’universitats, el pri-
mer gran repte és avançar en qües-
tions com el model de finançament 
o la consolidació de l’Espai Euro-
peu d’Ensenyament Superior. Els 
rectors catalans considerem clau 
que el nou govern compti amb una 
conselleria i amb un departament 
que, de manera exclusiva, tracti de 
les polítiques universitàries (do-
cència i recerca) i de la innovació 
tot coordinant, a través de CIRIT, 
les polítiques de recerca dels dife-
rents departaments. Com fins ara 

ha estat, el govern trobarà en els 
rectors tota la col·laboració per 
avançar i fer de les nostres univer-
sitats un referent a nivell estatal i 
internacional.
2. Que sigui sensible a la impor-
tància del paper de la universitat 
per fer un salt endavant en la for-
mació dels titulats, que s’aposti 
per la creació d’un espai genera-
dor de coneixement, mitjançant 
la col·laboració entre universitats, 
administració i empreses; triangle 
que és motor de progrés.

Josep González, president de 

PIMEC

“Un Govern coordinat”

1. Demostrar que és un Govern co-
ordinat, ben estructurat i que go-
verna executant el seu programa, 
però tenint en compte tot allò que 
ja s’ha planificat  i que ha comptat 
amb un ampli consens social 
(Acord estratègic, plans d’energia, 
internacionalització, infraestructu-
res,telecomunicacions i Estatut). 
Ha de ser capaç d’implicar al con-
junt de les Administracions i als 
seus agents socials. 
2. Una especial atenció a la pime, 
que representa el 99,8% de les nos-
tres empreses. La política econò-
mica ha de ser pensada per a 
pimes.

Antoni Abad, president de 

CECOT

“Cal un sol criteri de Govern”

1. Considerem clau per al nou 

Govern l’eficiència de la seva 
gestió durant els propers anys. 
Cal que l’Administració faci una 
reenginyeria de processos per 
tal de fer-la més àgil i competi-
tiva; el desenvolupament i des-
plegament del nou Estatut de 
Catalunya i la gestió del finança-
ment per al país i fer-ho tot, des 
d’un criteri únic de Govern.
2. Un Govern fort, cohesionat, 
que doni estabilitat institucio-
nal, que mantingui criteris únics 
i que s’acompanyi d’una socie-
tat forta. El nou Govern ha de 
ser previsible i s’ha d’avançar 
a les situacions per tal d´assolir 
l’estabilitat que cerquem.

Rosa Cullell, directora ge-

neral del Gran Teatre del 

Liceu 

“Un govern estable i sòlid”

1. Crec que el principal repte 
és fer un govern estable i sòlid, 
capaç de construir un país quee 
creixi econòmicament i de mi-
llorar en els aspectes socials, 
sobretot en l’educació. 
2. Al president li demano que 
governi per tots els catalans i 
ens asseguri l’aplicació i el de-
senvolupament del nou Estatut.  

Jordi  Porta ,  president 

d’Òmnium Cultural

“Cohesió del país”

1. Implementar els requeri-
ments del nou Estatut, espe-
cialment la inversió dels re-
cursos econòmics equivalents 
a l’esforç fiscal i el fet de po-
sar els mitjans per aconseguir 
que el català, com a llengua 
pròpia del país, pugui ser al-
menys conegut al mateix ni-
vell legal que té actualment el 
castellà.
2.  Que procuri la cohesió 
del país mantenint una pre-
ocupació per respondre des 
del poder públic a les neces-
sitats concretes dels ciuta-
dans però sense desvincular-
ho de l’afirmació nacional i 
d’autogovern amb la conscièn-
cia que els dos temes estan ín-
timament lligats i no es poden 
contraposar.

1. Quins són els principals 
reptes del nou Govern?

2. Què li demana al nou pre-
sident de la Generalitat?

10 REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT CIVIL CATALANA OPINEN SOBRE ELS REPTES DEL NOU GOVERN

Joan Coscubiela Antoni Abad Jordi Conejos Eusebi Cima Antoni Giró Josep González Rosa Cullell Juan Rosell Antonio Gallardo Jordi Porta

Agents socials, universitats i món econòmic i cultural català demanen al nou president lideratge per afrontar reptes econòmics i socials./ D.C.
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