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Finançament.- Castells lamenta que l'Estat es dediqui a
"excitar els ànims contra Catalunya"

BARCELONA, 29 de gener (EUROPA PRESS)

El conseller d'Economia i Finances, Antoni Castells, ha lamentat avui que l'Estat es dediqui a "excitar els ànims
contra Catalunya" en negociar-se el pròxim sistema de finançament.
"Quan les enquestes diuen que el 75% dels espanyols diuen que Catalunya és la regió més insolidària, significa
que molt irresponsablement des de l'altra part de la taula amb la qual negociem --el finançament--, es dediquen a
excitar els ànims contra Catalunya", ha dit.
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Más Leídas



Interrompen la línia 3 del metro de Barcelona
per una incidència a l'estació de Sants



(Ampl.) Successos.- Moren una dona i els
seus dos fills en un incendi en un pis del
Raval de Barcelona



Durant la seva conferència sobre autogovern i finançament a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), ha dit que "si no hi
ha una percepció mínima de la realitat, és molt difícil pactar res".

Kim Jong Il s'ha recuperat i adopta decisions
polítiques, segons els Estats Units



Castells ha afirmat que un acord entre Estat i Generalitat per fer complir el model de finançament de l'Estatut serà
a més un "gran pacte sobre la solidaritat" interterritorial.

El Senat d'Illinois destitueix a Blagojevich,
acusat de diversos delictes de corrupció i
abús de poder



ETA fa una crida a unir forces per aconseguir
la independència i adverteix que seguirà
lluitant fins a aconseguir-ho



Guardiola: "Tot costa molt, valorar el que
hem fet perquè és una passada"



Pochettino (Espanyol): "Sortim totalment
reforçats"



La Fundació Suñol de Barcelona recupera les
primeres obres de Zush



El TNC de Barcelona estrena avui 'Trueta',
una obra sobre l'universal metge català



Moren una dona i els seus dos fills com a
conseqüència d'un incendi declarat en un
habitatge al centre de Barcelona



Finançament.- Castells lamenta que l'Estat es
dediqui a "excitar els ànims contra
Catalunya"



Andorra i Planeta renoven per tres anys la
presència del Premi Llull al Principat



Successos.- Un mort després de ser
atropellat a Xerta (Baix Ebre)
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MÁS NOTICIAS
09:41 L'Íbex-35 obre la sessió amb una caiguda del 0,25% però aguanta els 8.400
punts
MADRID, 30 de gener (EUROPA PRESS) El parquet madrileny ha obert la sessió d'avui
amb una caiguda del 0,25%, arrossegat pel descens dels bancs, en especial Banco
Santander, tot i que l'Íbex-35 aconseguia mantenir el nivell dels 8.400 punts. El selectiu s'ha
situat en 8.456,5 punts (09.06 hores) en una jornada plena de notícies macroeconòmiques,
mentre que la resta de les principals places europees també han registrat caigudes als
primers minuts de cotització. En concret, París ha caigut un 0,35% i Frankfurt, un 0,29%.

Subscriu-te a les notícies de Català en el teu entorn:

09:31 L'IPCH baixa set dècimes el gener, al 0,8%, i la inflació podria caure a nivells
de fa 40 anys
MADRID, 30 de gener (EUROPA PRESS) L'índex de preus de consum harmonitzat
(IPCH) a Espanya ha baixat set dècimes el gener, fins a situar la seva taxa anual al 0,8%,
prosseguint així la sendera de moderació dels preus iniciada el juliol del 2008, segons
l'indicador avançat elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Titulares en tu Web - Boletín Personalizado

09:21 Castro i Medvédev signaran avui acords comercials al començament de les
negociacions oficials
MOSCOU, 30 de gener (EUROPA PRESS) Els governs de Cuba i Rússia signaran avui acords comercials
bilaterals en el començament de les negociacions oficials que es duran a terme en el marc de la visita del president
cubà, Raúl Castro, a Moscou, per reunir-se amb el seu homòleg rus, Dimitri Medvedev.

09:20 Successos.- Mor el conductor d'un minibús en un xoc frontal amb un altre
vehicle a Barcelona
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Castells: 'No pot ser que el 9% del
PIB català se'n vagi'
El conseller ha parlat del model de finançament en una
conferència al IEC · Ha acusat el govern espanyol
d''excitar els ànims contra Catalunya' · No ha volgut
donar detalls sobre l'estat de la negociació
El conseller d'Economia, Antoni Castells, ha dit avui en una
conferència a l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) que Catalunya
havia de poder decidir sobre els seus impostos, perquè 'no pot
ser que el 9% del PIB se'n vagi'. Sense donar detalls de les
converses amb el govern espanyol, ha dit: 'Ara també hi ha
en joc el pacte constitucional de fa trenta anys.' I ha reiterat
que no acceptaria un mal acord (seguiu-ne la conferència
íntegra en vídeo).
'En la negociació hi ha més coses en joc que no pas en
finançament'
'Amb el finançament ens juguem el futur de l'auto-govern,
perquè el finançament és el millor mesurador que hi ha de la
salut de l'auto-govern', ha dit el conseller. I ha afegit: 'ara
estem negociant un nou model de finançament i en les
pròximes setmanes hi haurà la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l'estatut. Amb aquestes qüestions ens
juguem si es possible fer allò que es volia quan es va fer el
pacte constitucional l'any 1978'. Aquest pacte, ha dit, 'volia
establir una relació profunda entre l'auto-govern de Catalunya
i la democràcia a Espanya.'
'El model actual és indiscutiblement injust'
Castells ha prosseguit dient que Catalunya no tenia
actualment prou autonomia tributària. I ha repetit que el
model actual era esgotat: 'No s'acosta a cap model
mínimament apropiat per a un govern que vol tenir autonomia
i és dolent per al conjunt.' Segons que ha dit, si hi ha estat de
les autonomies és perquè es va decidir que hi hagués
autogovern i, per tant, cal adoptar un model de finançament
conseqüent. 'El models federals que hi ha pel món són molt
més senzills, clars i efectius. És molt difícil d'explicar a ningú
el model actual que tenim aquí', ha dit.

DATES INCÒMODES PER A FER CONFERÈNCIES
El conseller ha explicat, abans de començar, que quan el
IEC li havia proposat de fer la conferència, feia uns quants
mesos, havia demanat d'ajornar-la perquè no coincidís
amb la negociació del nou model de finançament. 'Vaig
proposar aquesta data pensant-me que al gener ho
tindríem tot resolt', ha dit. Per aquest motiu no ha volgut
donar detalls de l'estat de les negociacions i ha vigilat a
dir 'allò que ens podia ajudar' i a no dir 'allò que podia
perjudicar la negociació'. Tampoc no ha volgut parlar de
dates ni fixar nous terminis d'acord.

Quant a la solidaritat: 'No és acceptable que Catalunya aporti
més del 20% de recursos per sobre de la mitjana i que, un
cop fet l'anivellament, rebi el 6% per sota de la mitjana.' Cal,
doncs, 'un gran pacte per la solidaritat', en el benentès que la
solidaritat tan solament té sentit 'si aquells qui la reben la
reconeixen i aquells qui l'ofereixen l'accepten'. Ara, ha dit
lamentant-se'n, la primera d'aquestes condicions no es
compleix.
'Es dediquen a excitar els ànims contra Catalunya'
'Les enquestes diuen que el 75% dels espanyols pensen que
Catalunya és la comunitat més insolidària. Això vol dir que

http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=3449430&p_edi=lleida
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molt irresponsablement des de l'altra banda de la taula en la
qual negociem es dediquen a excitar els ànims contra
Catalunya.' I ha afegit: 'Si no hi ha una percepció mínima de
la realitat, és molt difícil de pactar.'
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