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Amb el títol Superar la crisi, aixecar Ca-
talunya, Artur Mas va fer una confe-
rència, el 16 de març passat, que val la 
pena considerar pel fet que Mas és un 
economista molt qualificat; és un polític 
que encapçala un projecte que mereix 
la confiança majoritària dels catalans a 
les eleccions per a la Presidència de la 
Generalitat; i és una persona que diu i 
practica allò que creu que és el millor 
per al nostre país.

CARACTERíSTIQUES DE LA CRISI
La diagnosi que fa Artur Mas de la crisi 
econòmica i social que estem patint és 
la següent:
- Ens enfrontem amb una crisi de di-
mensions globals, a tot el planeta, però 
que té conseqüències estatals, nacionals 
i locals i, per tant, cal aplicar mesures a 
escala internacional i, també, de caràcter 
estatal, nacional i local si hom vol supe-
rar la crisi.
- La crisi és financera i econòmica, però 
els danys són personals, familiars i socials.
- Hi ha hagut massa facilitats per obtenir 
diners a preu molt baix, fet que ha pro-
vocat forts endeutaments sense garanti-
es de retorn dels capitals emmanllevats, i 
això ha provocat morositat i insolvències.
- La morositat i les insolvències han mo-
tivat fallides significatives en entitats fi-
nanceres clau en l’economia de mercat, i 
han generat una gran desconfiança entre 
aquestes entitats, obligant a intervenci-
ons directes dels estats.

LES FALLES EN EL MODEL DE CREI-
XEMENT ECONòMIC ESPANYOL  
I CATALÀ
En el cas de l’economia espanyola i cata-
lana, cal dir que no tots els mals que pa-
tim són conseqüència de la crisi interna-
cional. “No tots els nostres problemes”, 
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diu Artur Mas, “vénen de l’exterior. Els 
principals els tenim a dins. La crisi que 
patim a Catalunya i a l’Estat és, fonamen-
talment, una crisi econòmica vinculada 
al model de creixement dels darrers 
anys, durant els quals s’han acumulat un 
conjunt de desequilibris que no podien 
mantenir-se en el temps.”

Els errors del nostre model de creixe-
ment els resumeix Artur Mas en vuit 
qüestions bàsiques:
- A Espanya s’ha invertit en excés en el 
sector immobiliari. En els darrers cinc 
anys s’han construït, a Espanya, més ha-
bitatges que a Alemanya i França juntes.
- La manca d’estalvi a l’interior de l’Estat 
no ha permès finançar correctament el 
creixement econòmic i s’han anat a bus-
car massa diners a l’exterior via endeuta-
ment, un fet molt negatiu en si mateix i 
agreujat ara, quan hi ha fortes restriccions 
en els mercats financers internacionals.
- A Espanya hi ha molta gent sense feina i 
alhora és un Estat on creix molt la immi-
gració. Espanya és un dels llocs d’Europa 
on hi ha més gent sense feina i, alhora, 
rebem més persones immigrants.
- Els forts creixements del consum que 
han estimulat el nostre creixement 
econòmic han proporcionat unes taxes 
d’importacions molt superiors a les nos-
tres exportacions, de manera que el dè-
ficit comercial espanyol és un dels més 
alts del món.
- Tenim dificultats greus per aprofitar 
i incorporar plenament la nova econo-
mia del coneixement en el teixit pro-
ductiu, amb la conseqüència d’alentir 
els guanys de productivitat del nostre  
sistema econòmic.
- Hi ha una crisi del model educatiu, de la 
formació contínua i de la formació pro-
fessional, amb el resultat d’apostar per 
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sectors productius de baixa qualificació 
professional, en detriment d’altres amb 
més exigències de qualificació.
- Tenim una dependència energètica de 
l’exterior molt alta, un fet que ens fa molt 
vulnerables a les oscil·lacions dels preus.
- En el cas de Catalunya, el dèficit fiscal 
amb l’Estat espanyol, equivalent a una 
mitjana del 9% de la nostra riquesa, i els 
dèficits crònics en les nostres infraes-
tructures són un fort dogal per al nostre 
creixement econòmic.

DUES PREMISSES FONAMENTALS A 
L’hORA DE COMBATRE LA CRISI
Ateses les característiques d’aquesta cri-
si econòmica i els desajustos en el nostre 
model de creixement, que és un model 
esgotat en si mateix, cal aplicar mesures 
per superar la crisi tenint ben clares dues 
premisses fonamentals.

Primera: la prioritat bàsica ha de ser 
garantir la viabilitat del màxim nombre 
d’empreses i salvar el màxim nombre de 
llocs de treball. “Cap altra prioritat no 
ha de passar per davant d’aquesta”, diu 
Artur Mas. “Teixit productiu i feina. Em-
preses i ocupació. No oblidem que les 
empreses d’avui, de qualsevol dimensió, 
són els llocs de treball de demà mateix.”
Segona: cal determinar molt bé els crite-
ris per establir el dèficit públic per sortir 
de la crisi. “No hem d’oblidar que els 
dèficits públics són el deute de demà i 
els impostos de demà passat. No tenim 
cap dret”, diu Artur Mas, “d’endossar la 
factura dels nostres excessos als joves 
del nostre país; no sigui que per primera 
vegada en anys i panys es trenqui aque-
lla cadena que ha constituït el somni de 
tota generació, i que no és cap altre que 
pensar que els nostres fills i néts viuran 
més bé que nosaltres.”

UN PLA D’ACCIÓ CONTRA LA CRI-
SI: LES MESURES QUE CAL APLICAR
D’acord amb aquestes dues premisses 
i seguint els criteris de Convergència i 
Unió de donar prioritat a l’economia 
productiva, Artur Mas proposa quatre 
grans blocs d’actuació a partir d’un pla 
d’acció que cal aplicar amb urgència.
Primer: assegurar que el diner circuli i 
arribi amb fluïdesa al teixit productiu, 
cosa que ara no passa. Per això, cal:
a) garantir que totes les administraci-
ons públiques pagaran a un màxim de  
30 dies.
b) que els poders públics comparteixin 
el risc del crèdit amb les entitats finance-
res establint no pas el lliurament directe 
de diners a bancs i caixes, sinó un siste-
ma potent d’avals públics.
c) facilitar l’ajornament en el pagament 
de determinats impostos i de les quo-
tes de la Seguretat Social per part de 
les empreses que tinguin problemes  
de tresoreria.
Segon: normalitzar el mercat immobiliari 
i de la construcció. Cal que la Generalitat 
faci una oferta de compra d’habitatges 
acabats o en construcció, a preus com 
a màxim pels valors de les hipoteques, 
per destinar-los a lloguer amb opció de 
compra de futur.

Tercer: emprendre una reforma del 
mercat laboral en què no hi pot haver ni 
guanyadors ni vençuts. “En un país que 
pot acabar l’any amb taxes d’atur d’entre 
el 15 i el 20%”, diu Artur Mas, “no es pot 
proclamar per frivolitat partidista que 
no s’estan escapçant els drets socials. 
Quedar-se sense feina, o no tenir-ne, 
és la pèrdua d’un dret social fonamen-
tal. La realitat del nostre mercat laboral 
és que ni és segur ni és flexible. Tenim 
els índexs de treball temporal i precari 

més alts de la Unió Europea, i el mer-
cat laboral més rígid de tots. Cal avançar 
en una doble direcció: d’una banda, més 
seguretat a la feina, és a dir, simplificació 
de les modalitats de contractes de tre-
ball i contractació indefinida; de l’altra, 
molta més capacitat de les empreses per 
ajustar les plantilles en funció de les si-
tuacions canviants del mercat. No hem 
d’oblidar que la crisi genera atur, però la 
incapacitat del govern per fer les refor-
mes que calen també genera atur.”
Ens cal acabar amb la ineficiència dels 
serveis públics d’ocupació; promoure 
que tota persona sense feina rebi una 
formació; establir un pla de rescat per 
als treballadors autònoms, que ara, amb 
la crisi, queden desprotegits, atès que si 
perden la feina no tenen dret a la pres-
tació d’atur, perquè no se’ls ha permès 
cotitzar, i, també, s’han d’adaptar a la 
situació de crisi les bonificacions de les 
quotes de la Seguretat Social.
Quart: incentivar el consum i la inversió. 
Artur Mas proposa:
- Una reducció de l’impost de la renda 
de les persones físiques (IRPF), que es 
concentri en les rendes mitjanes i baixes, 
ja que són les persones amb ingressos 
més reduïts les que són especialment 
colpejades per la crisi: joves, mileuristes, 
aturats, pensionistes.
- Modificar l’impost de societats, baixant 
el tipus general del 30 al 25% i el de les 
petites i mitjanes empreses del 25 al 
20%, i establir un nou impost del 15% 
per a les microempreses.
- Suprimir l’impost de successions i dona-
cions, en la mateixa línia que han seguit 
altres territoris de l’Estat. En qualsevol 
cas, CiU té el propòsit d’eliminar aquest 
impost quan arribi a governar la Gene-
ralitat, tal com ja ens vam comprometre 
a fer en les darreres eleccions catalanes.
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- Establir un pla d’ajuts al sector de l’au-
tomoció, com han fet altres països.
- Fer inversions públiques en infraes-
tructures que permetin que el país 
sigui més atractiu, més competitiu  
i més barat.

En resum, les propostes que Artur Mas 
concreta en un pla d’acció, que caldria 
aplicar amb la màxima urgència, són: 
garantir que el diner arribi a les empre-
ses i al teixit productiu per assegurar el 
seu funcionament; dur a terme un pla 
de xoc per al sector de la construcció i 
l’automoció; reformar el mercat laboral 
per aturar l’hemorràgia de la pèrdua de 
llocs de treball, i incentivar el consum, 
l’estalvi i l’activitat per la via de mesures 
de reducció d’impostos i de compliment 
estricte dels pressupostos i els terminis 
de la inversió pública.

COM AJUDAR A AIXECAR 
CATALUNYA
Des del punt de vista d’Artur Mas, hem 
de superar la crisi i, alhora, hem de re-
soldre aspectes tan crucials per aixecar 
Catalunya com són el model educatiu; la 
dependència energètica; les deficiències 
del model de creixement econòmic que 

tenim; la reforma a fons de l’Administra-
ció pública, i afermar el nostre sistema 
de valors i de principis.
Artur Mas està convençut que aixecar 
Catalunya és cosa de tots, dels set mili-
ons i mig de catalans i catalanes. Alhora, 
però, té clar que no es pot exigir a tot-
hom que faci els mateixos sacrificis. “Hi 
ha persones a les quals no tenim dret a 
demanar sacrificis perquè els fan sem-
pre”, diu Artur Mas. “No oblidem que 
una part de la nostra població viu la crisi 
de manera permanent per manca d’un 
creixement econòmic sòlid i d’un bon 
repartiment de la riquesa. Segons les 
estadístiques oficials, tenim una bossa 
de pobresa equivalent al 18% de la po-
blació catalana, i més enllà de la fredor 
impersonal de les estadístiques parlem 
de gairebé un milió i mig de persones 
amb noms i cognoms que sempre ho 
passen malament.”
Als qui ens pertoca fer sacrificis hem 
d’estar disposats a fer renúncies i a ac-
tuar amb responsabilitat. I això ha de 
començar amb un pla contundent d’aus-
teritat a l’Administració i al govern. “Si 
CiU arriba al govern de la Generalitat, 
la retribució del president, del govern i 
dels alts càrrecs es reduirà d’una mane-

ra significativa –com a mínim un 10%– i 
transitòria –mentre no s’hagi superat  
la crisi.”
Establerta aquesta obligació de donar 
exemple per part del polítics, “cadascú 
de nosaltres”, diu Artur Mas, “pot fer 
alguna cosa, encara que sigui petita o 
modesta, per aixecar Catalunya. Si la 
podem fer, fem-la. Tots nosaltres som 
amos i protagonistes del nostre destí 
individual i col·lectiu, com a persones 
i com a poble. La suma de milions de 
voluntats individuals, tot i ser anònimes, 
pot canviar el curs de la història. Per 
bé i per malament. Sempre hi ha hagut 
homes i dones disposats a sumar i a  
aixecar Catalunya.”
“Pot passar”, diu Artur Mas, “que els 
pròxims mesos Catalunya rebi dos cops 
durs amb el finançament i la sentència 
de l’Estatut. Ja des d’ara, demano que 
si això succeeix el poble de Catalunya 
no abaixi el cap ni llanci la tovallola. Ja 
des d’ara, demano que sigui quin si-
gui el resultat d’aquests processos 
tinguem ben presents els valors que 
sempre ens han enlairat com a poble, 
com a cultura i com a nació: creu-
re en nosaltres, emprendre, treballar,  
crear i actuar.”




