
 

  

Nota de premsa 
 

Artur Mas: “Hem de mantenir un model comercial de 

proximitat” 
 

En una conversa sobre economia catalana al Col·legi d’Economistes de 

Catalunya, l’economista i 129è president de la Generalitat de Catalunya Artur Mas 

assegura que “la dimensió empresarial, determinats aspectes del sistema 

formatiu i l’excessiva burocràcia” són els principals punts febles del teixit 

productiu català, mentre que les seves fortaleses són “la internacionalització, la 

modernització de la gestió i la bona estructura financera de les empreses”. 

Barcelona, 3 de març de 2020.- L’economista i 129è president de la Generalitat de 

Catalunya Artur Mas va protagonitzar ahir al vespre a la seu del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya (CEC) a Barcelona la segona conversa sobre economia catalana d’un cicle 

que organitza la Comissió d’Economia Catalana del CEC. 

En conversa amb els economistes i membres de la Comissió d'Economia Catalana del 

CEC Jordi Goula i Albert Carreras, Artur Mas va destacar que “malgrat tot, la situació 

global de l’economia catalana és molt positiva” i va afegir que “en els últims 10 anys hem 

fet un salt qualitatiu molt important”. Mas es va mostrar convençut que “Catalunya ha de 

seguir sent un país industrial que ha de tenir com a referència països de base industrial, 

exportadora, internacionalitzada i innovadora com Holanda, Àustria o Suïssa”.  

Pel que fa a la competitivitat de l’empresa catalana, Artur Mas va assegurar que “estem 

en el bon camí i el balanç del procés d’obertura cap al món és molt positiu” però va 

admetre que també s’han d’encarar alguns desafiaments. En aquest sentit va apuntar a  

“un problema amb la dimensió empresarial, a una falta de sentit comercial en 

determinats sectors i també a una formació professional mal resolta per culpa del 

corporativisme”. En aquest punt Artur Mas va opinar que “hem orientat raonablement bé 

el sistema universitari però hi ha molta feina a fer en relació a la formació professional”.  

Consultat sobre els punts forts i punts febles del teixit productiu català, Artur Mas va 

subratllar com a debilitats “la dimensió empresarial, determinats aspectes del sistema 

formatiu i l’excessiva burocràcia” i com a fortaleses “la internacionalització, la 

modernització de la gestió i la bona estructura financera de les empreses”.  

D’altra banda, el 129è president de la Generalitat de Catalunya va afirmar que “malgrat 

que és evident que en alguns casos els subsidis són imprescindibles, orientar el país 

cap a un gran sistema de subsidis i pensar que això ho solucionarà tot és un error”. En 

aquest sentit va afegir que “el que caldria és generar més mesures d’estímul al treball”.   

Artur Mas va valorar com a “positiu” que el talent català marxi fora a treballar i aprendre, 

“però és clau aconseguir que tornin”.  

Pel que fa a les infraestructures, Artur Mas va comentar com “el problema estava resolt 

amb la clàusula de l’Estatut de l’any 2006 que fixava que l’estat havia d’invertir un 19% 

anual a Catalunya, un compromís que durant 7 anys només va complir 1 any”. Mas va 

afegir que “el problema de les infraestructures requereix d’inversió i també de consens i 

capacitat de prendre decisions dins del país”.  



 

 

En referència a la importància del turisme per l’economia catalana, Artur Mas va 

defensar que “el turisme ha de ser una aposta estructural del país perquè és un sector 

que creix de forma exponencial a nivell mundial”. 

En relació al model comercial, Artur Mas va defensar que “hem de mantenir un model 

comercial de proximitat” i va assegurar que “perdre el teixit comercial del país té 

conseqüències i és per això que necessitem una política de país atrevida en aquest 

àmbit”.  

Durant la conversa sobre economia catalana amb els economistes Jordi Goula i Albert 

Carreras, Artur Mas també va valorar les conseqüències de no aprovar pressupostos 

públics afirmant que “és bo per a les finances públiques perquè significa estalvi però és 

dolent per al país”. Artur Mas també va assegurar que “d’entre les retallades que es van 

haver de fer en el seu moment, les que més em sap greu que encara no s’hagin 

recuperat són les retribucions dels treballadors públics i la frenada en la capacitat 

inversora de la Generalitat”.   

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Anton Gasol va destacar la 

“constància i l’aposta per la meritocràcia d’Artur Mas” en la benvinguda d’una trobada 

que s’emmarca en un cicle de converses sobre economia catalana que té per objectiu 

reflexionar des d’una perspectiva global sobre la situació actual de l’economia catalana 

i com pot respondre als reptes de futur de la mà de reconegudes personalitats del món 

empresarial, acadèmic i de l’administració pública. El cicle es va iniciar el 29 de gener 

amb el col·legiat de mèrit i catedràtic emèrit d’economia de l’empresa a la Universitat 

Autònoma de Barcelona Antoni Serra-Ramoneda i tindrà continuïtat els propers mesos 

amb noves trobades. La propera serà el 23 de març amb el col·legiat de mèrit i conseller 

d’Economia del 2003 al 2010 Antoni Castells. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 7.800 col·legiats i col·legiades i 1.500 societats i 

despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i l'empresa. 

Mitjançant l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com un centre 

de formació i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la societat en 

general. www.coleconomistes.cat  

 

Per a més informació: 

Premsa i Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Clara Bassols 93 416 16 04 / 620 03 74 50 / cecpremsa@coleconomistes.cat  
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