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Barcelona, 16 de novembre de 2012 

 
15 Fòrum Empresarial del Col�legi de Titulats Mercantils i Empresarials 

reuneix a més de 500 professionals de l’assessorament empresarial 
 

 

MAS-COLELL RECLAMA QUE L’OBJECTIU 
DE DÈFICIT CATALÀ S’AMPLIÏ FINS AL 2%  

 
  

• L’ex-conseller Antoni Castells denuncia que “L’Estat espanyol 
sempre juga en contra dels interessos de Catalunya” 

• Eduard Soler, Degà dels empresistes: “el Govern Central no 
està promovent incentius fiscals per crear ocupació” 

 
 

El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha reclamat 

que “l’objectiu de dèficit català passi del 0,7% actual a un 2% sobre el 

PIB”.  Mas-Colell ha demanat una rebaixa dels objectius de dèficit tant per 

a Espanya com per a les comunitats autònomes, després de que 

l'eurozona hagi entrat oficialment en recessió amb una caiguda del 0,1% 

el tercer trimestre”. El conseller ha remarcat que “els objectius de dèficit 

de les autonomies pel 2013 s’haurà de revisar en qualsevol cas”.  

 

Mas-Colell ha fet aquestes afirmacions durant el seu discurs d’obertura 

del 15 Fòrum Empresarial, acte organitzat anualment pel Col�legi de 

Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Davant d’un auditori 

format per més de 500 professionals del sector de l'assessorament 

empresarial, congregats a l’Aula Magna de la Facultat d'Economia i 

Empresa de la Universitat de Barcelona, Andreu Mas-Colell, ha manifestat 

que “l’any 2013 es presenta extraordinàriament difícil i a la Unió Europea 

li caldrà revisar l’equilibri entre austeritat i impuls a la demanda”. 
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Respecte a la nova etapa política centrada en el “dret a decidir” de 

Catalunya, el conseller d’economia ha insistit en que “el referent català 

ha de ser Europa”. No obstant, Mas-Colell ha destacat que “en termes de 

mercats per a les empreses catalanes no només hem d’anar a Europa, 

sinó també a mercats com els emergents africans”. En tot cas, ha afegit 

que “Catalunya ha de  ser considerada capdavantera a Europa”.  

 

Andreu Mas-Colell ha denunciat que “el Govern Central ha estat deslleial i 

despectiu envers les Comunitats Autònomes i Catalunya en particular”. 

Segons, el conseller “Catalunya es veu frenada per l’Administració 

Central en matèries clau com poden ser les infraestructures, amb un 

aeroport de Barcelona, per exemple, que no està al servei del territori, 

amb un cost molt elevat”. Mas-Colell ha afegit que “no té cap fonament 

assegurar que una Catalunya independent seria més pobre”. En la seva 

opinió, “qualsevol evolució que faci Catalunya estarà construïda sobre la 

seguretat jurídica i sobre el respecte als contractes i acords als quals 

hagi arribat”. 

  

Finalment, Mas-Colell, ha afirmat que “necessàriament, la salut de 

l’economia catalana passa per la competitivitat i la internacionalització 

empresarial”.  

 

Castells: ”l´Estat juga en contra de Catalunya” 

Per la seva banda, l'ex-conseller d'Economia, Antoni Castells, ha 

assegurat en el transcurs de la seva conferència amb el títol "Crisi 

econòmica i integració política a la Unió Europea: una visió des de 

Catalunya", que “el paper de l’Estat espanyol juga en contra dels 

interessos de Catalunya”. Per Castells, “la concepció radial i un poder 

polític centrat a Madrid impedeix que hi hagi altres territoris que passin 

per davant de la capital de l’Estat”.  
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Davant de l’actual crisi econòmica, Castells ha assenyalat dos possibles 

escenaris. Un primer, “fer veure que canvia tot per no canviar res” i, una 

segona opció seria “un trencament total de la situació”. Aquestes dues 

sortides serien ineficaces. L’única sortida, segons Castells, “seria el 

reformisme radical, amb l’ adopció de mesures que introdueixin canvis 

reals en el sistema polític i econòmic”. 

 

Per Castells, “en aquests moments, hi ha una triple crisi: la de l’euro, la 

de les relacions Catalunya-Espanya i una crisi global del sistema polític”.  

 

Segons Castells, “per poder mantenir la unió monetària de l’euro, caldrà 

que a Europa hi hagi una autèntica unió política i fiscal”. En cas de no 

avançar en la unió política, “hi haurà un retrocés de la unió monetària”.  

Sobre la construcció europea, Antoni Castells, considera que “no es pot 

mantenir una unió basada en una supeditació de tots els estats a les 

decisions d’Alemanya”.  

 

Majoria àmplia i plural a favor del dret a decidir 

En relació amb el procés polític en que es troba immersa Catalunya, 

Castells ha demanat que “el 25-N doni lloc a una majoria el més àmplia i 

el més plural possible a favor del dret a decidir”.   

 

Per l’ex-conseller, “no són unes eleccions sobre la independència ni el 

federalisme, ni un plebiscit sobre una persona", sinó que “es tracta de 

carregar-nos de raó per fer un pols dificilíssim amb l'Estat”. Antoni 

Castells ha demanat que “tots els partits es posicionin inequívocament a favor 

del dret a decidir per plantejar un referèndum” per tal que “l'Estat no tingui més 

remei que acceptar i que el que es decideixi finalment sigui acceptat per la 

comunitat internacional”.  
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Eduard Soler, degà del Col�legi d’Empresistes, ha reclamat que 

“s’acceleri la unió econòmica, monetària i fiscal a la Unió Europea”. 

Segons Soler, “només amb una Unió Europea més potent serà possible 

sortir de la crisi i generar confiança”.  

 

Soler ha assenyalat que “el Govern Central no està promovent els incentius 

fiscals necessaris per generar ocupació i es castiga en excés l’estat del 

benestar”.  

 

Més de 500 professionals 

Amb més de 500 professionals assistents, el 15 Fòrum Empresarial ha superat 

les xifres d’anys anteriors. En el transcurs de la jornada s’han abordat temes 

de màxima actualitat, com la situació de l'economia catalana davant el nou 

escenari polític, les novetats europees en auditoria de comptes, el balanç dels 

cinc anys del Pla General Comptable, així com també una revisió en 

profunditat de les principals novetats tributàries i en matèria de lluita contra el 

frau fiscal. 

 

Entre d’altres, participen en el Fòrum d’enguany, Andreu Mas-Colell, 

conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 

Antoni Castells, catedràtic d'Hisenda pública de la Universitat de 

Barcelona i ex-conseller d'Economia de la Generalitat de Catalunya,  

Elisenda Paluzie, degana de la facultat d'Economia i empresa de la 

Universitat de Barcelona, Ana María Martínez-Pina, presidenta de 

l'Instituto de Contabilidad y  Auditoría de Cuentas (ICAC), José María Gay 

de Liébana, professor d'Economia financera i comptabilitat de la 

Universitat de Barcelona, Antonio González Barros, president i soci 

fundador del Grupo Intercom,  Alfred Albiol i Paps, president del Consell 

de Col�legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya, Lorenzo 

Lara, president del Consell Superior de Col�legis Oficials de Titulats 

Mercantils i Empresarials d'Espanya. 
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Col�legi de Titulats Mercantils i Empresarials - Col�legi d’Empresistes 

El Col�legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona- Col�legi 

d’Empresistes és una corporació de dret públic amb més  100 anys d’ 

existència (fundada el 1898) en que agrupen intendents, professors i perits 

mercantils, diplomats en Ciències Empresarials i llicenciats i doctors en 

Direcció i Administració d’ Empreses. Les característiques dels estudis dels 

col�legiats i el reconeixement professional que aquests han tingut sempre els 

han vinculat de forma clara al món empresarial, especialment en les àrees 

financeres, administratives i comptables. Els membres del Col�legi venen 

dedicant-se a l’ assessorament en matèria fiscal o tributària. Donada  

l’amplitud de servei professional d’aquest col�lectiu a les empreses, els seus 

membres són denominats com ‘empresistes’.  

 

El Col�legi l’integren 1.800 col�legiats, dels quals uns 1.000 exerceixen càrrecs 

directius en empreses i la resta exerceixen com a professionals lliures en 

despatxos i  consultories especialitzades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Per més informació:   IP Comunicación  

Josep M. Vialis - Albert Bassols 

Tel. 630 64 37 22 -    93  414 31 75 


