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Els empresaris catalans van ava-
lar ahir el plantejament del pacte
!scal del President de la Genera-
litat, Artur Mas. O almenys això és
el que es desprèn de la forta ova-
ció que va rebre Mas just després
d’explicar les seves idees sobre el
nou model de !nançament en
l’acte d’inauguració de la XXVIII
Reunió del Cercle d’Economia.
Precisament el seu president, Jo-
sep Piqué va «agrair» l’esforç de
consens que està fent el Govern
per trobar un acord polític just i el
més ampli possible a l’entorn del
Pacte Fiscal per millorar el !nan-
çament de Catalunya. 

Després de destacar «el coratge
polític» del President Mas en el
desplegament de la política de
compliment de l’objectiu del dè-
!cit, Josep Piqué va reconèixer la
«complexitat» interna del Cercle
d’Economia per trobar un acord
comú sobre el Pacte Fiscal però va
anunciar un pròxim pronuncia-
ment amb l’objectiu «d’ajudar» a
tancar un millor !nançament.

L’endemà de la cimera sobre el
pacte !scal celebrada al Palau de
la Generalitat, en què CiU i PSC
van aproximar postures i el PPC es
va comprometre a «no obstacu-
litzar» l’acord que surti del Parla-
ment, Mas i Duran van delimitar
l’abast de la hisenda que tindria
Catalunya en cas de prosperar la
seva proposta. Des de Madrid,
Duran va rebutjar la possibilitat
que Catalunya reclami una agèn-
cia tributària pròpia que sigui in-

dependent de l’espanyola, cosa
que va quali!car d’«absurda».

Duran va explicar que la posició
de CiU és que Catalunya tingui una
agència tributària que «col·labori
no només amb l’administració tri-
butària espanyola sinó amb l’eu-
ropea». Davant dels empresaris,
Mas es va expressar en una línia
semblant a la de Duran. El presi-
dent català va a!rmar que quan
Catalunya reclama una «hisenda
tributària pròpia» no defensa que

estigui «aïllada» sinó que tingui un
«grau de connexió important no
només a nivell estatal, sinó euro-
peu». A més, va llançar un missatge
de tranquil·litat a l’empresariat
respecte a la proposta de pacte !s-
cal, en subratllar que aquest nou
model de !nançament que re-
ivindica per a Catalunya «no tren-
ca res» i «no es carrega l’Estat».

Encara que va assegurar que
procurarà que el pacte !scal es faci
«amb el màxim consens» a Cata-

lunya, va insistir que «no hi hau-
rà consens» si es pretén una mera
continuïtat del model actual.

Més reaccions
El president d’ERC, Oriol Junque-
ras, va a!rmar que coincideix amb
el model que defensa Mas, però va
advertir que Duran, en realitat,
«diu coses diferents». Segons Jun-
queras, en la cimera Mas va dir que
«no renunciaria al concepte d’hi-
senda pròpia», mentre Duran va
assenyalar «el contrari».

De la seva banda, el portaveu
del PSC, Jaume Collboni, va de-
manar a Mas que usi la proposta
que va presentar en la cimera el
seu partit per construir un gran
acord sobre el pacte !scal i eviti
conduir el país cap a «un carreró
sense sortida». Per a Collboni, és
difícil dir si a la cimera es va pro-
duir un acostament entre CiU i
PSC perquè això es veurà quan es
tradueixi en textos «negre sobre
blanc». La presidenta del PPC,
Alícia Sánchez-Camacho, es va
felicitar d’haver contribuït al fet
que el Govern «hagi rebaixat el to»
i hi hagi hagut un canvi «cap a la
moderació i el sentit comú», sen-
se arribar a «amenaçar amb una
ruptura». A més, ha dit que el pac-
te ha de servir per rebaixar la pres-
sió !scal als catalans. De la seva
banda, el secretari general d’ICV,
Joan Herrera, va avançar que en els
pròxims dies iniciarà una ronda de
contactes amb agents socioeco-
nòmics per abordar la necessitat
del pacte !scal.
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El President de la Generalitat, Artur Mas
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Els empresaris catalans donen suport
al plantejament de pacte !scal de Mas

El President de la Generalitat i Duran aposten per una hisenda catalana «no aïllada»

Els grups parlamentaris a l'opo-
sició van carregar ahir contra el
conseller d'Interior, Felip Puig,
per la seva gestió durant la vaga ge-
neral del "# de març per no saber
aïllar els violents que van prota-
gonitzar greus disturbis al centre
de Barcelona, i el diputat del PSC
Joaquim Llena el va arribar a titllar
de «potiner».

Durant la seva intervenció a la
comissió d'Interior, Puig va tornar
a demanar als grups que no s'em-
pari ideològicament la violència,
perquè «aïllar els violents no vul-
nera els drets civils» i perquè en la
batalla a favor dels drets socials no
hi ha espai per a un doble llengu-
atge.

Davant de la presència de la sin-

dicalista de la CGT i dos estu-
diants que van ingressar a la pre-
só preventiva, Puig va assegurar
que els Mossos d'Esquadra no de-
tenen sindicalistes ni estudiants,
sinó només persones que cometen
delictes, i va tornar a repetir que els
arrestos no són polítics, sinó arran
de les investigacions policials.

El conseller va insistir que no vo-
len «criminalitzar les manifesta-
cions ni ser un estat policial», i va
recordar que el problema del van-

dalisme no és només de Barcelo-
na, sinó que ocorre a d'altres ciu-
tats com París, Londres, Seattle,
Florència, Mont-real i Copenha-
guen.

«No podem abaixar la guàrdia
i tenim clar que hem de fer un tre-
ball de fons en aquesta qüestió
amb dos objectius: posar ! a la cul-
tura de la impunitat, que es puguin
provocar aldarulls sense conse-
qüències, i desprestigiar la cober-
tura intel·lectual», va insistir Puig.

Des del PSC i ERC van posar
l'accent en els greus disturbis que
s'han produït, que van aparèixer a
mitjans de comunicació de tot el
món, i el republicà Oriol Amorós
li va demanar una actuació més
e!cient perquè aquest dia «van fra-
cassar, ho van fer malament, i no
pot tornar a passar», sobretot per-
què es van fer poques detencions
el mateix dia.

El diputat d'ICV-EUiA Jaume
Bosch ha demanat al president de
la Generalitat, Artur Mas, que ces-
si Puig i el seu equip.
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El conseller demana no
emparar ideològicament la
violència urbana, i ICV-EUiA
vol que Mas el destitueixi



L’oposició carrega contra Puig
per la gestió de la vaga general

El conseller Felip Puig
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L’assemblea general de l’Asso-
ciació Europea de Diaris en Llen-
gües Minoritzades i Regionals
(MIDAS) s’ha mostrat en «des-
acord» amb la política lingüística
a les Balears del PP, partit al qual
acusa de voler «fer retrocedir» la
llengua catalana en àmbits com l’e-
ducació i els mitjans, per !nalment
«aturar» el procés de normalitza-
ció lingüística.

La declaració de l’assemblea,
aprovada recentment, recorda que
la llengua pròpia de les Balears és
el català, que va ser exclosa durant
els $% anys de la dictadura de
Franco. Segons la declaració, «el
Govern de les Illes Balears està do-
nant suport al canvi de les lleis que
protegeixen la llengua nacional
de Balears, el català, amb el pro-
pòsit de fer retrocedir a la llengua
de l’educació, els serveis públics i,
al !nal, per aturar el procés de nor-
malització lingüística». «El català
és la llengua pròpia de les Illes Ba-
lears des del segle XIII, i es reconeix
en l’Estatut d’Autonomia», recor-
da el manifest. «Ara, han comen-
çat un nou procés per excloure de
nou el llenguatge», assegura MI-
DAS. Per tot plegat, l’associació ha
volgut mostrar la seva «preocu-
pació i solidaritat» per la política
impulsada pel Partit Popular.

Entre d’altres publicacions, for-
men part de l’associació MIDAS El
Punt Avui, El Periódico de Cata-
lunya, Segre, dBalears, El # Nou i
Regió!.
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MIDAS mostra
preocupació
per la situació
lingüística
a les Balears

Associació de Comerciants 
Sobrerroca, Plaça Major, 
Sant Miquel i Voltants

BARRI ANTIC ACTI U

Plaça Major, 
el dissabte al matí.

Vine a gaudir del nostre 
Mercat de Fruites, 

Verdures i Alimentació.

Descobreix la màgia dels nostres
comerços de sempre i gaudeix dels
nostres carrers del Centre Històric.
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El 2n dissabte del mes,
ELS BROCANTERS.


