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En nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula l’honorable 

senyor Antoni Fernández Teixidó. 

Antoni Fernández Teixidó 

Senyora presidenta, senyors consellers, diputades i diputats, permetin-me que 

comenci amb unes salutacions a les persones d’Economia que ens acompanyen: 

siguin vostès molt benvinguts. Hem vist com atentament seguien vostès tot el 

debat. Els agraïm aquí sincerament la seva presència. També a Universitats; 

secretari, li agraïm també la seva presència aquí avui entre nosaltres, mostra de 

l’interès que aquest debat suscita, com és natural, en molts i molts àmbits.

Primer, si els sembla, les primeres coses. És un detall, que sembla que passa 

desapercebut, d’una notable importància. Per primera vegada en molt de temps, 

aquest pressupost serà aprovat en aquesta cambra per majoria absoluta. Això s’ha 

de dir a l’opinió pública. Malgrat totes les catàstrofes pronosticades, malgrat tot el 

mal que ens espera, aquest pressupost, per primera vegada, és aprovat, no 

aquesta legislatura, sinó l’anterior també, per majoria absoluta, i explica un govern 

enfortit per un suport parlamentari estable, que ens permet afrontar tot un conjunt 

de reptes, com és prou notori. Això, naturalment, ho agraïm i ho valorem. I ho 

agraïm també als diputats i les diputades d’Esquerra Republicana de Catalunya, 

que ho han fet possible. Això ho valorem. I a més ho valorem, i cal dir-ho, producte 

d’un intens i inacabable treball durant setmanes i setmanes de negociació amb 

Esquerra Republicana de Catalunya. Persones que ens acompanyen aquí en 

donen fe, i jo en dono en primera persona: hores i hores negociant aquest 

pressupost, que semblaria que surt, espectral, d’un acord pactat amb no sé quin  

paper.

Li agraeixo també, Aragonès, la seva intervenció avui aquí. M’estalvia part de la 

meva i em permetrà centrar-me en altres assumptes. La subscriu Teixidó 

íntegrament? No. Íntegrament, no. Hauria de preocupar-se si ho fes. Íntegrament, 

no. Vostè també. Ja he vist la cara de la secretària general, que per un moment 

deia: «Vol dir? –vol dir?» Doncs no. Íntegrament, no. Però estalvia part de la feina, 

perquè ha emprat –i els ho agraeixo, senyora diputada i senyor diputat– bona part 

dels arguments en defensa del pressupost i del Govern de la Generalitat de 

Catalunya. 
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També, a més, vull dir que cal felicitar el Govern, conseller Mas-Colell. Ha estat 

una feina difícil, complicada. N’he estat testimoni en primera persona. I de veritat 

que el felicito a vostè, el Govern, el president Mas i totes les persones..., també els 

màxims responsables: el senyor Miralpeix, el senyor Carné, el senyor Carreras, 

autors d’aquest pressupost, entre altres persones que els han acompanyat.

Un tràmit un punt accidentat, aquesta vegada. Un punt accidentat. Perquè aquest 

tràmit, com situava correctament i presumint-ne el diputat Coto, s’ha portat a la 

sol·licitud de dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Però l’opinió pública 

ha de saber, i vostès els primers, que quina mena de fracàs... Absolut, rotund –

rotund. En res, els han donat la raó. I veig algun diputat que riu, per no plorar. 

Rotund, el fracàs. En res els han donat la raó. 

I el senyor Coto, que, atenció, té tota la legitimitat..., vostè ha fet un petit moviment, 

com si nosaltres dubtéssim de la legitimitat de fer això que vostès han fet. Ens ha 

semblat poc adequat políticament i poc adequat pel moment que vivien, però 

naturalment que en tenen vostès la legitimitat, només faltaria, senyor Coto; això no 

els ho discuteix ningú. Vostè n’ha presumit; si em permet la petita ironia, ho ha fet 

en castellà i per a la Televisió Espanyola. Sí, sí. Sí, sí, ho fa fet en castellà i per a 

la Televisió Espanyola. (Veus de fons.) Sí, sí, sí, sí... Millo, vostè no hi era. Sí. 

(Rialles.) Una estratègia del PP legítima però frustrada, fracàs rotund, fracàs rotund 

del PP, èxit aclaparador del Govern, èxit... –Millo, per favor–, èxit aclaparador del 

Govern.

Vull dir a més que amb aquest tràmit parlamentari hem millorat el projecte que 

nosaltres vam enviar a la cambra. Vull situar negociacions amb Esquerra després 

d’aquest tràmit i acords presentats i amb el tràmit aprovat. Vull situar, per exemple, 

la incorporació dels sanitaris penitenciaris a Justícia –no n’ha fet esment–, 

importantíssim; anys batallant –anys batallant. I, si ho ha fet, se m’ha escapat 

potser pensant que ho havia de dir. I dos, l’equiparació en les taules retributives 

d’inspectors i subinspectors de treball; anys batallant per això! Punts concrets que 

hem anat incorporant a les esmenes que hem anat produint en aquest tràmit 

parlamentari.

És veritat, no hem incorporat les seves ni la de cap grup, senyor Herrera, o en 

poca mesura, de veritat. I vostè aquí ha fet una careta –«una careta» en el sentit 

«carinyós» de la paraula–, una cara volent dir: «Sap quantes, quantes esmenes 
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ens han incorporat?» I fa el diputat Herrera: «Cap –cap.» D’aquesta afirmació jo 

tinc el copyright (rialles), jo he dit això en aquesta cambra mantes vegades 

governant vostès. I deia a la cambra: «Senyores i senyors diputats, saben quantes 

esmenes el Govern tripartit ha incorporat de Convergència?» I amb la mateixa 

carona del diputat Herrera deia: «Cap –cap, cap.» Per tant, Herrera, donde las dan, 

las toman, malgrat que no cregui (veus de fons)... –sí, sí, diputat, sí–, malgrat que 

no cregui que ho lamento, Herrera –malgrat que no cregui que ho lamento–; 

quedi’s amb això. No es quedi amb la caracterització, quedi’s amb això. Preferiria 

un debat on la fèrria disciplina, la lògica disciplina del debat pressupostari, home, 

ens donés més flexibilitat a tots. No estan els temps que corren per a aquest tipus 

de flexibilitat. Però no se senti particularment agreujat, perquè això..., què li he de 

dir, els que tenim experiència d’anys fent esmenes sense que en passés cap. 

Passem directament, si els sembla, al context. «Context» vol dir «situació 

econòmica, tendències amb tota cautela». Aquí hi ha un element que jo vull situar: 

jo crec, senyores i senyors diputats, malgrat algunes de les caracteritzacions fetes 

aquí, que hi han motius per a l’esperança. I a l’opinió pública se li ha de poder dir 

que amb fonament i amb seriositat i amb rigor hi han motius, des del punt de vista 

de l’evolució econòmica, per a l’esperança. 

Diu: «Només està una miqueta amb les previsions.» No, amb les previsions no: 

amb el creixement del tercer i del quart trimestres. No, amb això no: amb l’evolució 

modesta en el tema de l’atur, o de l’índex de producció industrial, i tants i tants 

elements que fan –siguem generosos, senyores i senyors diputats, amb l’opinió 

pública, que ho necessita– tenir esperança. Confiança del tot, no cal que la tinguin; 

però esperança per dir: «Estem sortint de la crisi»..., com podem negar això als 

nostres compatriotes, senyores i senyors diputats? Necessiten saber que, més 

enllà de les declaracions de la catàstrofe, s’està treballant en la línia que permeti 

sortir a temps de la crisi, amb un cost brutal, no amb la intensitat que voldríem, 

amb cautela, però amb esperança i amb confiança que es pot sortir de la crisi. 

Jo m’estalviaré..., els tenia aquí preparat un conjunt d’elements que permetien dir: 

«Això és exactament així», però diguem-ho clar a l’opinió pública que avui ens 

escolta, que segueix aquest parlamentari: «Tenen vostès, compatriotes, motius 

per, esperançats, seguir treballant com estan treballant. Les coses no han 

empitjorat.»



Ple del Parlament / sessió núm. 25 / 22 de gener de 2014 

111

I hi ha elements, escoltin, elements jo crec que inclús més interessants que alguns 

dels que es puguin manifestar per part d’alguns que han... L’FMI, ep!, una institució 

conservadora on no n’hi han més, parla del creixement d’Espanya: creix més enllà 

de les expectatives, creix més enllà de les previsions del Govern i diu que les 

coses poden anar bé. Cautela, sí; risc, sí; que no està la batalla guanyada, sí, però 

hem donat una passa important. I, senyores i senyors diputats, expliquem-ho, 

portem aquesta idea a l’opinió pública: és una batalla que podem guanyar, i junts la 

guanyarem. 

A més, atenció, tenim un pressupost, tenim una eina que intenta fer exactament 

això. Com voldríem? No. Però intenta batallar per una modesta recuperació, 

intenta mantenir la despesa social, intenta batallar contra el dèficit i mira de 

quadrar tot això com s’ha de quadrar. Gens fàcil –gens fàcil. Després em referiré 

concretament a un parell d’intervencions que en aquest àmbit s’han produït. 

I, indiscutiblement, no hi ha ningú de vostès que cregui que aquest és un mèrit 

exclusivament del Govern, ni principalment del Govern. És un mèrit de la societat, 

de les empreses, dels treballadors i de les famílies, i també dels aturats, batallant 

per trobar llocs de treball, per treure aquest país de la crisi. Pregunta: podem 

enviar plegats aquest missatge a la societat, sense vanes esperances, sense 

cauteles i sense retòrica, intentar-ho? Jo crec que sí, sincerament crec que sí.

Aquest pressupost respon a aquest context. Avui n’ha fet un esment el president 

Mas, quan deia: «És el pressupost que desitjaríem, diputats? Doncs, no.» Li 

asseguro que no, voldríem un altre tipus de pressupost, que poguéssim controlar 

l’increment dels impostos, que tinguéssim més ingressos, que fos lleugerament 

expansiu, que no ens obligués a retallar la despesa; no més despesa, la que estem 

retallant inevitablement. Però no ho podem fer. Després m’hi voldré referir amb una 

miqueta més de deteniment. 

O sigui, el debat davant de l’opinió pública, senyores i senyors diputats, ha de 

quedar establert en els següents termes. El diputat Lucena ha fet una intervenció, 

doncs, que venia..., de fet, tenia dues grans crítiques –també una miqueta les del 

diputat Herrera; el diputat Herrera n’ha afegit un parell més, però parlo de crítiques 

globals, diputat. Les dues crítiques base són: «Escolti'm, com podem fer front als 

2.318 milions d’ingressos de què vostès parlen?» Algú en això ha parlat de 

paraules més gruixudes, del «frau mai més vist a la història del parlamentarisme 



Ple del Parlament / sessió núm. 25 / 22 de gener de 2014 

112

català», etcètera. Però vostès han dit, més moderadament: «Com farem front a tot 

això?» I després han posat en tela de judici la política social, eh?, i la política 

d’ingressos com a insuficient.

Jo apel·lo, l'apel·lo, senyor Lucena, en particular a vostè, home de lletres –ho ha 

demostrat ben recentment–, que segueixi amb mi aquest raonament que em 

sembla que és possible. Vostè és partidari d’incrementar substancialment, de 

manera decidida, brutal, com alguna altra formació política, els impostos en aquest 

país, d’una manera que pugui acabar ofegant l’activitat econòmica? Resposta del 

senyor Lucena; jo crec que vostè –l’he llegit atentament, Lucena; el seu darrer 

llibre, molt atentament– em diria: «No, no desitjo un augment descarat dels 

impostos per al meu país.» 

Dos, vostè naturalment vol retallar menys; Lucena, nosaltres també. L’opinió 

pública ha de saber que no hi ha un govern pervers que desitja retallar, perquè 

serveix interessos ocults i actors horrorosos que condicionen l’acció del Govern. 

Les fantasies estan per a qui les pot o les vol presentar en aquesta cambra. No 

servim interessos ocults, servim els interessos del país, i ho fem com bonament 

sabem.

Però vostè com retallaria menys la despesa social, diputat Lucena? Les seves 

propostes..., ha parlat una mica d’ingressos, però vostè sap que amb els ingressos 

que vostè ens proposa –i n'ha presumit, d’aquells ingressos, perquè fins i tot el 

conseller Mas-Colell li va donar part de la raó–, això ens dóna 2.318 milions 

d’euros en ingressos? No! Vostè, senyor Lucena, és partidari de mantenir el dèficit 

en la mesura que puguem, o el desboquem? Iniciativa sabem que el vol desbocar; 

vostè ho vol? Els socialistes ho volen? Els populars volen desbocar aquest...? 

Tampoc.

Davant de l’opinió pública, despullats, escolti'm, si no podem apujar els ingressos 

via impostos d’una manera brutal, perquè creiem que ofega l’economia; si reduïm 

la despesa en la mesura que la podem reduir i, a més, diem: «I no la reduirem més 

del que l’havíem reduït, no hi hauran més retallades en aquest sentit» –clar que 

n’hi han, però més retallades en aquest sentit–, i volem tractar de complir el dèficit, 

ens vol dir, diputat Lucena, professor Lucena, com es fa això? (Remor de veus.) 
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No, és que vostès vénen aquí... Li ho ha dit també el diputat Aragonès: vostè i 

alguns diputats vénen aquí, ens expliquen unes històries commovedores, tendres, 

de com ho farien vostès... Hi ha alguna alternativa real? Hi ha alguna alternativa 

seriosa des del punt de vista de la pràctica d’aquest pressupost? Hi han retocs, 

diputats socialistes; hi han retocs, diputats d’Iniciativa; hi han retocs, diputats del 

Partit Popular, però una alternativa a aquests pressupostos, em volen explicar com 

i de quina manera? 

Vostès creuen que la gent no s’adona, vostès creuen de veritat, diputats i 

diputades que votaran en contra d’aquest pressupost, que la gent no s’adona de la 

dinàmica en què està aquest país després del pòrtic que han fet les intervencions 

d’aquest dematí del president Mas o el diputat Aragonès, sense anar més lluny, la 

gent que sap això, vostè creu que no s’adona que aquest Govern treballa amb 

estris..., absolutament lligat de peus i mans, i que hem hagut de retallar 5.000 

milions, i finalment veiem que hi ha un punt d’estabilització de les nostres finances? 

Ha dit algú, crec que ha estat el diputat Herrera, que ha dit: «Vostès se’n foten.» 

Ho ha dit el diputat Herrera, diu: «Vostès se’n foten.» «Se’n foten», diputat Herrera, 

de veritat vostè ho creu? Vostè creu de veritat que amb la dificultat que suposa 

tancar aquest acord entre ingressos, despesa i dèficit, nosaltres ens prenem a 

«txirigota» la feina que fem? No, diputat, el que hi ha... Jo això li ho respecto, 

diputat –això li ho respecto–, ho hem discutit vostè i jo diverses vegades, en 

aquesta cambra i fora, ho hem discutit amb el diputat Vendrell, a la comissió 

diverses vegades també, i jo els respecto la lògica que tenen vostès, però no la 

podem compartir. I respecto que vostès ho defensin, com el diputat Lucena, però 

no ho podem compartir. 

Nosaltres sabem i apel·lem que incrementem els impostos i ho fem amb el cor que 

ens fa mal. Diu: «Perquè els costaran a vostès més diners, els impostos?» No, 

perquè creiem que, a l’elevar els impostos, bona part de la nostra activitat 

productiva pateix. I perquè tenim un concepte clar: que els increments dels 

impostos els preferim en mans dels contribuents –dels contribuents. Creu algun 

diputat que els contribuents són els casinos. Quins contribuents són aquests? Per 

favor!

Si vostès..., és que no haurien de poder dir..., atenció, perquè és una cosa que 

m’ha sobtat. Vostè, Lucena, perquè és nou, però alguns dels diputats que he sentit 
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aquí, de veritat, donant-nos lliçons (veus de fons) –el diputat Milà sap de què 

parla–, diputades i diputats, sense un sol bri –re– d’autocrítica... Diu: «Home, que 

poc considerat és vostè, diputat, parlar de l’època del tripartit. Vostè és poc 

considerat i poc amable. Vostè té el retrovisor...» Com, el retrovisor? Tenim una 

situació heretada on vostès, no maldestrament i no perversament, sinó 

ideològicament, van creure que, gastar, s’havia de gastar, i que algú ho arreglaria. I 

la diputada encara fa així (l’orador assenteix amb el cap), sí, clar, i tant, 

naturalment. (Remor de veus.) Doncs, no. Un pare de família sap, un pare de 

família que ens escolta sap perfectament que si té una quantitat d’ingressos no pot 

gastar indefectiblement per sobre de les seves possibilitats; ho sap tothom. Ep!, 

aquell pare de família reestructurarà la seva despesa, mirarà de fer una despesa 

raonable, s’haurà de sacrificar en determinat tipus de coses. Aquest pare de família 

ho entén. Si això s’entén en l’àmbit privat, per què no s’entén en l’àmbit públic? No 

és el mateix –no és el mateix. 

Bé, aleshores estem davant d’un element que ha situat correctament el diputat 

Herrera: parlem de la priorització. Doncs, per nosaltres és una priorització que 

batalla per remoure de veritat l’activitat econòmica, i per promoure-la. I cuidem dels 

nostres aturats, i de la gent que no pot seguir, i de la gent que té necessitats, però 

volem posar el cap a promoure la nostra activitat econòmica. Perquè volem, així, 

que aquest país creixi. Podem estar equivocats, pot ser una mala orientació. Jo li 

ho admeto. Però aquest Govern vol posar les bases perquè aquest país creixi i no 

s’ofegui amb la feina de cada dia, i que siguem responsables, i que procurem per 

tots sobre la base..., atenció, m’agradaria repetir-ho, i que el Govern procuri per 

tots sobre la base que cadascú procura per ell. Petit element, però això és l’ADN 

d’aquest grup parlamentari: procurar per tots sobre la base que cadascú procuri 

per ell. I ajudar, això sí, sense condicions, sense restriccions els que no poden 

seguir. Aquest és el nostre afany, aquesta és la nostra orientació: ajudar sense 

condicions i sense restriccions els que no poden seguir. Això és tot. 

Com voldria acabar? Tinc més elements, naturalment, de crítica per plantejar. 

Voldria haver fet una valoració... Vostès han dit: «Però per què, per què –per què, 

per què– no expliquen el tema dels ingressos?» Hi ha un compromís absolutament 

fefaent, diputats i diputades, tant del diputat Herrera, com del diputat Lucena, com 

del diputat Coto que hi han fet referències. El conseller Mas-Colell es va 
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comprometre al fet que totes aquelles operacions les portarem directament a la 

cambra. Però els sembla raonable, a vostès, que alguna familiaritat tindran amb el 

món general de les institucions i de les empreses, que nosaltres no fem la llista de 

en quins punts ens trobem respecte a la venda o no de determinats actius, que, per 

cert, són només 864 milions d’euros? I quin tractament donem a les concessions, 

que són 1.454? 

Pregunto: és tan difícil d’entendre que podem tenir confiança en un govern, en un 

conseller i en un equip que tractarà de fer això el millor possible sense posar les 

nostres cartes de negociació davant dels eventuals compradors? O creuen que els 

compradors són benèfics? És tan difícil d’entendre? Que escolti’m, clar, que volem 

vendre part del patrimoni: el mínim possible, que és de tots! I clar que farem 

concessions: el mínim possible, que són de tots! Però vostè creu que hem de venir 

aquí a explicar quan, com i de quina manera? Quan tinguem l’operació lligada 

vindrà el conseller, compareixerà a la Comissió d’Economia i, d’això, en parlarem. I 

vostès podran jutjar-ho això. I haurem donat un avantatge a qui? Al Govern de 

Catalunya. I a qui li haurem restat un avantatge? A l’hipotètic comprador. Pregunto, 

diputades i diputats: tan difícil és entendre això? 

I això que és? «Manca de transparència, opacitat, aquest home, el conseller Mas-

Colell no vol donar la informació...» Per Déu! Professionalitat, diputats i diputades –

professionalitat! Tan difícil és d’entendre això, diputats? (Veus de fons.) 

Acabo... –acabo. Un minut més de paciència. Senyora presidenta, acabo en un 

minut, i agraeixo molt als diputats i a les diputades l’atenció. Què els vull dir en 

aquest darrer minut? Sortirem de la crisi. 

Senyores i senyors diputats, si algú ens segueix en aquest debat, hem de poder dir 

que sortirem de la crisi, que ho farem junts i que ho farà tothom, i que mirarem de 

fer-ho com més aviat millor, un. Crec que podem transmetre a l’opinió pública que 

la tempesta perfecta queda al nostre clatell. La tempesta perfecta que ha significat 

aquesta maleïda crisi davant de l’opinió pública ha de poder saber que la tenim al 

clatell. Encara amenaça, però darrere. I hem de tenir motius per a l’esperança: 

queda darrere. I la gent ha de dir: «Potser sí que és l’hora que ens en sortim.» I de 

la mateixa manera que es va prestar tanta i tanta atenció a tots els indicis 

pessimistes, a tots els pronòstics pessimistes, a totes les dades tremendes, ara 

tenim el dret a dir: «Doncs, hi havia llum al final del túnel.» 
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Última..., o penúltima qüestió: és l’hora d’agraïment en un debat d’aquestes 

característiques, senyores i senyors diputats, i m’alegro que la majoria de vostès 

ho hagin fet, l’esforç que aquest país ha realitzat i que està realitzant. 

Qui és el país? Les famílies, que han reduït d’una manera brutal, precisament, o 

han incrementat de manera brutal el seu estalvi per combatre a la seva manera la 

crisi; les empreses, els treballadors, els guanys de competitivitat, la fortalesa amb 

què va sortint el nostre teixit. S’ha d’agrair, s’ha de valorar. I, per tant, és el 

moment d’agrair a famílies, a empreses i al país, en general, com estan fent i de 

quina manera l’esforç per sortir de la crisi. 

Crec que aquest grup parlamentari dóna suport a un govern que amb un altre grup 

parlamentari entrega al poble de Catalunya, al Govern i al poble de Catalunya un 

bon instrument, el millor, el que tenim a mà; lluitat, pactat, enraonat, discutit i votat 

ara per majoria absoluta. Un instrument que ha d’ajudar a complir els objectius que 

ens hem marcat: sortir de la crisi, mantenir la política social, salvar la societat del 

benestar –sortir de la crisi, mantenir la política social i salvar la societat del 

benestar. Ep!, una societat del benestar que d’haver seguit com seguíem estava en 

autèntic perill. 

Finalment, una sola paraula, agraïment pel temps que vostès han dedicat a 

aquesta intervenció i d’esperança que, senyores i senyors diputats, senyores i 

senyors del Govern, estem en el bon camí. 

Moltíssimes gràcies. 

La presidenta 

Se suspèn... (Alguns aplaudiments. Veus de fons.) Senyor Millo..., senyor Millo, per 

què demana la paraula? 

Josep Enric Millo i Rocher 

Senyora presidenta..., sí, per unes al·lusions directes que ha fet el diputat 

Fernández Teixidó a un diputat present a la cambra que sóc jo, en la seva 

intervenció. 

La presidenta 

Quan ha dit que vostè no hi era... –quan ha dit que vostè no hi era. 

Josep Enric Millo i Rocher 



Ple del Parlament / sessió núm. 25 / 22 de gener de 2014 

117

Exactament.

La presidenta 

Doncs, quinze segons. 

Josep Enric Millo i Rocher 

Sí, perquè no m’agradaria que constés en el Diari de Sessions una falsedat, que 

estic convençut que el diputat no ho ha fet intencionadament, segurament s’ha 

equivocat i no ha observat que jo estava en el meu escó. 

I només dir-li una cosa: quan vostè ens atribueix un rotund fracàs en el tema dels 

dictàmens del Consell de Garanties, només repassi i valori i reflexioni... (Veus de 

fons.) Reflexioni. Els tres darrers dictàmens que hem demanat, tres vegades que el 

Govern ha hagut de rectificar: Institut Català de Finances, horaris comercials... 

(Persisteix la remor de veus.)

La presidenta 

Això, senyor Millo, és una trampa..., senyor Millo. (Veus de fons.) Això..., senyor 

Millo... (El diputat continua parlant sense fer ús del micròfon.) No. (Alguns 

aplaudiments.) S’ha acabat... –s’ha acabat. (Veus de fons.) No, no..., senyor 

Fernández Teixidó, no. Ja hem parlat prou. (Veus de fons.) Ha quedat clar que el 

senyor Millo hi era, però no calia que digués el que havia de dir després, perquè no 

li tocava el torn. 

I, per tant, suspenem la sessió fins a les quatre. 

La sessió se suspèn a un quart de tres de la tarda i vuit minuts. 


