
 

  

 

Nota de premsa 
 

Set candidats/es a les Eleccions Generals del 10 de 

novembre exposen els seus programes econòmics 

al Col·legi d’Economistes de Catalunya 
 

Juanjo Aizcorbe (VOX), Ferran Bel (Junts per Catalunya), José María Cano 

(Ciutadans), Joan Capdevila (Esquerra Republicana de Catalunya-Sobiranistes), 

Isaac Martín (Partit Popular), Mercè Perea (Partit dels Socialistes de Catalunya) i 

Aina Vidal (En Comú Podem) participen en una taula rodona electoral al Col·legi 

d’Economistes de Catalunya per compartir els elements clau dels seus programes 

econòmics i donar resposta a catorze qüestions d’interès plantejades per un panel 

de set economistes. 

Barcelona, 7 de Novembre de 2019.- La seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

(CEC) a Barcelona ha acollit aquest matí una taula rodona electoral en què candidats i 

candidates dels set partits polítics que van obtenir representació a les darreres eleccions 

generals han detallat les seves mesures i propostes econòmiques. L’acte també ha 

comptat amb la intervenció d’un panel de set economistes que, en representació del 

Col·legi d’Economistes de Catalunya, han traslladat als candidats i candidates un total 

de catorze preguntes en diverses matèries d’interès econòmic com ara transició 

energètica, canvi climàtic, infraestructures, formació, ocupació, fiscalitat, finançament 

autonòmic, pensions, emprenedoria, internacionalització de l’empresa, desigualtat o 

habitatge. Concretament hi ha participat Francesc Raventós, ex degà del Col·legi 

d’Economistes de Catalunya; María Callejón, catedràtica d’Economia de la Universitat 

de Barcelona i membre del CEC; Albert Carreras, catedràtic de la Universitat Pompeu 

Fabra i membre de la Comissió d’Economia Catalana del CEC; Carme Garcia, 

presidenta de la Comissió d’Economia Financera i membre de la Junta de Govern del 

CEC; Ester Oliveras, professora de la Universitat Pompeu Fabra i vocal de la Junta de 

Govern del CEC; Miquel Morell, vicepresident de la Comissió d’Economia Territorial i 

Urbana i membre de la Junta de Govern del CEC i Joan Tristany, director general de 

l’Associació Multisectorial d’Empreses Exportadores (AMEC) i membre del CEC.  

El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Anton Gasol ha donat la benvinguda 

a l’acte afirmant que “des del Col·legi sempre donarem suport a la política parlamentària 

que ha de treballar per formar un bon govern que sempre tingui com a objectiu principal 

la satisfacció del bé comú”.  

Durant l’acte, moderat per l’economista i membre de la Junta de Govern del CEC Jaume 

Menéndez, els set candidats han exposat els principals elements del seu programa 

econòmic per rigorós ordre alfabètic. El candidat per VOX Juanjo Aizcorbe ha 

assegurat que “intentarem reduir al màxim tots els impostos i fins i tot n’intentarem abolir 

alguns” i ha afegit que “el nostre compromís és que ningú pagui més del 30% d’IRPF”. 

En aquest sentit ha afirmat que “farem una retallada dràstica de la despesa inútil i 

ineficaç que suposen les autonomies, que són una barrera per al creixement econòmic”. 

Aizcorbe també s’ha mostrat favorable a “no fer front al pagament d’un deute públic  

 



 

 

desorbitat”. En relació al canvi climàtic, ha assegurat que “nosaltres no ens hem de fer 

responsables del plàstic que d’altres llencen al mar” i ha destacat que “des de VOX 

posem per davant les persones i no el medi ambient”. Aizcorbe ha conclòs que “per 

VOX, la clau és la llibertat de tots aquells que matinen per tirar endavant el país”. 

A continuació, el candidat per Junts per Catalunya Ferran Bel ha explicat que el seu 

programa aposta per “una economia dinàmica, sostenible i al servei de les persones” i 

ha afegit que “treballarem per reforçar la competitivitat de les empreses facilitant un 

millor accés al sistema financer”. En aquest sentit ha apuntat que “l’establiment d’un 

règim sancionador en relació a la morositat és bàsic”. Bel també ha assegurat que 

“mentre no puguem ser un país independent continuarem demanant la millora d’un 

finançament autonòmic obsolet que castiga Catalunya”. D’altra banda ha defensat “una 

reforma fiscal integral” i “la modificació de la reforma laboral”, a més de repassar algunes 

mesures en relació a l’impuls i la dinamització de la indústria, el turisme o el comerç. 

Finalment ha denunciat “l’incompliment en l’execució de les inversions de l’estat a 

Catalunya com és el cas de l’estació de la Sagrera” i ha proposat “establir mecanismes 

de control d’aquesta execució”.  

Seguidament, el candidat de Ciutadans José María Cano ha iniciat la seva intervenció 

assenyalant com “per una economia pròspera es necessita seguretat jurídica i 

convivència entre ciutadans, dues condicions que darrerament a Catalunya no s’han 

complert per culpa d’uns polítics irresponsables i insolidaris”. Cano ha assegurat que 

“per millorar la competitivitat de les empreses és clau generar ocupació de qualitat”. En 

aquesta línia ha apuntat que des de Ciutadans volen “un nou model laboral on tots els 

contractes siguin indefinits, una tarifa plana de 2 anys per als autònoms i una 

simplificació administrativa que ajudi les empreses i els autònoms”. Cano ha afegit que 

“cal revolucionar les polítiques de formació i ocupació” i “impulsar nous sectors intensius 

en alta tecnologia com són el Big Data o la Intel·ligència Artificial”. A més ha demanat 

promoure un pacte d’estat per la indústria i “augmentar fins al 3% l’any 2030 la inversió 

pública en R+D”. 

El candidat d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)-Sobiranistes Joan Capdevila 

ha afirmat que “la nostra prioritat és treballar per incrementar la competitivitat de les 

pimes i establir un règim sancionador per lluitar contra la morositat”. D’altra banda, ha 

apostat per “un sistema fiscal que afavoreixi l’economia productiva, diferint el pagament 

de l’IRPF durant els primers anys d’activitat d’una empresa, així com “eliminar privilegis 

fiscals per lluitar contra el frau”. Capdevila també ha assegurat que “per nosaltres la 

política energètica i l’impuls d’un model econòmic més sostenible són també prioritats 

estratègiques”. El candidat d’ERC ha volgut a més “reivindicar la banca pública i la feina 

de l’Institut Català de Finances”. En relació a la lluita contra la desigualtat, Capdevila ha 

defensat “derogar les reformes laborals del PP i el PSOE per acabar amb la dualitat del 

mercat de treball”, a banda de l’establiment “d’un sistema fiscal progressiu i la 

implantació de la renda garantida de ciutadania”.  

En cinquè lloc ha intervingut el candidat del Partit Popular Isaac Martín, que ha proposat 

“baixar el tipus màxim de l’IRPF al 40% i l’impost de societats al 10%, rebaixar les 

cotitzacions socials a les empreses i suprimir impostos anacrònics com són el de 

patrimoni o el de successions”. Martín també s’ha mostrat partidari “d’una reforma de 

l’administració, impulsar la unitat de mercat i establir mesures de suport als autònoms”.  

 



 

 

El candidat del PP ha assegurat que “un govern ha de posar les màximes facilitats a 

qualsevol persona que vulgui crear ocupació i per tant riquesa” i ha afegit que “s’ha de 

potenciar la internacionalització de productes i serveis, també protegint les empreses de 

mesures proteccionistes”.  

Per la seva banda, la candidata del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) Mercè 

Perea ha comentat que “el Partit Popular ens ha deixat un país exhaurit amb el deute 

públic i els socialistes proposem crear ocupació de qualitat, impulsar la producció i 

combatre la desigualtat”. Perea ha subratllat que “hem de ser realistes i no alarmistes” i 

ha demanat “tranquil·litat i consens”. La candidata del PSC ha afirmat que “el Govern de 

Pedro Sánchez ha demostrat ser curós, rigorós i solvent” i ha destacat que “no hi haurà 

creixement que no passi per la cohesió social”. Perea també ha afegit que “els 

socialistes apostem per la sostenibilitat ambiental i la transició ecològica”. En relació a 

la sostenibilitat de les pensions, la candidata socialista ha assegurat que “les pensions 

són sostenibles amb l’IPC real i que el dèficit no és estructural”. Perea ha comentat que 

“la proposta és acabar amb el dèficit en 5 anys, amb nous impostos com el de les 

transaccions financeres o la taxa Google”.  

Finalment, la candidata d’En Comú Podem Aina Vidal ha defensat “trencar amb els 

dogmes europeus i reconèixer el fracàs de les receptes del Fons Monetari Internacional 

que ha fet que els estats siguin més dèbils davant de possibles noves crisis”. Vidal ha 

afirmat que “hem de treballar per una societat més cohesionada, justa i igualitària” i ha 

demanat“introduir el vector humà als càlculs econòmics”. La candidata d’En Comú 

Podem  ha proposat crear una banca pública per concedir crèdits a les empreses amb 

projectes d’interès públic, un pla de recuperació de les rentes, un pacte per la indústria 

i una reforma fiscal. Pel que fa al canvi climàtic ha exigit “un canvi radical en el nostre 

model productiu, ja que ens hi juguem el futur de la humanitat” i ha afegit que “des d’En 

Comú Podem defensem la descarbonització de l’economia”. En matèria d’habitatge, ha 

promulgat “reforçar el parc públic d’habitatge, limitar l’acció dels fons voltor i regular els 

preus del lloguer”.  

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

professional, que compta amb més de 8.000 col·legiats i col·legiades i més de 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  
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