El Punt 11/12/2006
L'ENTREVISTA

>

Ramon Tremosa: «Amb l'Estatut, ni un euro més»

L'economista Ramon Tremosa denuncia que CiU i el PSC han venut fum i que s'ha «cremat la
carta de l'Estatut» sense haver aconseguit avenços en temes clau com ara el finançament i
l'aeroport

Tremosa, amb el llibre publicat per Edicions 3 i 4. Foto: L. CRUSET

-Per què aquesta allusió al peix al cove pujolià en el títol del llibre?
-«Pujol, gat vell, optava per tenir governs forts a Catalunya, i quan a Madrid no hi havia majoria

absoluta, cobrar. El port de Barcelona, per exemple, l'evolució brillant que ha tingut des del
1996, s'ha de reconèixer que ha estat gràcies al pacte del Majestic.»
-Per què?
-«Perquè va dir al govern d'Aznar que si volia la investidura, a canvi hi havia d'haver una

descentralització en la gestió dels ports. Es va fer i ha estat boníssima per a tots els ports
estatals. El port ha pogut fer polítiques comercials pròpies, per vendre's. És una autonomia
parcial, mentre que l'aeroport té autonomia zero. No pot anar a Dubai i oferir un espai a una
determinada companyia a canvi de vols intercontinentals, per posar un exemple.»

-I per què Pujol se'n va sortit amb el port i no amb l'aeroport?
-«Perquè amb l'aeroport parlem de molts més diners. I d'altra banda, a Madrid no tenen port.»
-El tripartit va vendre que el model que propugnava era el de bilateralitat. Ha complert?
-«El model de Pujol tenia el defecte que quan a Madrid tenien majoria absoluta no en treien res

de res, i a més et feien una llei com la de ports del 2003 que era regressiva. Es va dir que es
faria un estatut nou per protegir-se de la conjuntura política de l'Estat espanyol. I això ha
fracassat del tot. A Madrid no hi ha ni un federalista, el PSOE ho és tant com el PP, i el PSC,
que a Catalunya practica un catalanisme cultural, a Madrid desapareix del mapa.»

-El conseller d'Economia i Finances, Antoni Castells, professor com vostè de la Facultat
d'Economia de la UB, sosté, per contra, que sí que hi ha un canvi de model.
-«El que hi ha és que el PSC va votar en l'Estatut del 30 de setembre a favor del traspàs dels

ports i els aeroports. L'endemà, José Montilla va dir que això no quedaria així, i al carrer
Nicaragua ja van dir a Maragall que presentarien esmenes a Madrid a l'Estatut. A Madrid,
l'Estatut estava mort, i Maragall, també, perquè Miquel Iceta ja es va asseure a la taula
negociadora amb el PSOE. I quan Maragall va dir a Castells que s'havia de plantar cara a
l'aparell del partit, l'altre li va contestar que amb ell no hi comptés.»

-Castells és el primer avalador del nous sistema de finançament,que segons diu aportarà
molts més recursos.
-«Això no és veritat. I la prova és que Antoni Zabalza [president d'Ercros i exsecretari d'estat

d'Hisenda amb el PSOE], en un seminari a la UB fa quinze dies, ho ha negat. Ja ho veurem
quan surti la propera Lofca, en què Andalusia ja està marcant criteris de població que encara
l'afavoreixen més. Ni tindrem transparència en les inversions, ni una agència tributària que
recapti tots els impostos com als estats federals.»

-A més, baixaran les transferències de l'Estat a la Generalitat?
-«Rebrem menys en transferències, que són clau en el pressupost de la Generalitat, i per tant

quedarem igual encara que tinguem més participació en algun impost. No veurem ni un euro
més.»
-En el llibre també sosté que la Generalitat ha augmentat la pressió fiscal en els impostos
que té cedits com el de successions, però en canvi el tripartit sembla que el vol eliminar.
-«De moment, el que han fet els darrers quatre anys és augmentar els multiplicadors, de

manera que sense que ningú els digui que han augmentat els tipus impositius el resultat és que
en quatre anys la recaptació per successions s'ha duplicat. Aquest senyal és indicador que no
esperen res del nou sistema, sinó que hauran de seguir munyint la vaca dels impostos cedits.»
-Tampoc no servirà el criteri que fixa que Catalunya no pot anar avall en el rànquing de
comunitats pel que fa a la renda per capita?
-«Això està mal redactat a l'Estatut. Les rendes per capita s'han d'expressar en qualitat de

poder de compra, perquè una barra de pa val el doble a Barcelona que a Extremadura. Si treus
això, estàs considerant que la barra de pa val el mateix a tot arreu. És de primer d'Economia, i
no surt a l'Estatut!»
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