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Front comú del PSC a UDC contra
el «cuentu de la lechera» econòmic
de Junts pel Sí
La PIMEC organitza un debat electoral centrat en l'economia, en què Oriol Amat
planteja què passarà en cas d'independència | La resta ho desqualifica titllant-ho
de "paradís terrenal", "Ítaca meravellosa" i "món ideal" | Coscubiela acusa Amat de
voler un sistema de pensions com el de Xile "de Pinochet"

Josep González, president de la PIMEC, amb Carles Torrecilla, Joan Coscubiela, Alícia Romero, Oriol
Amat, Santi Rodríguez i Josep Manel Busqueta. | Bernat Ferrer

Organitzar un debat "autonòmic" sobre economia com el que havia planificat aquest dimecres la
patronal PIMEC (http://web.pimec.org/) és una tasca titànica. Bàsicament perquè la llista que les
enquestes apunten com a guanyadora, Junts pel Sí, entén aquests comicis com un plebiscit i es
proposa superar el marc autonòmic, mentre que la resta de partits ha de difuminar el seu missatge
criticant l'escenari de la Catalunya independent i, alhora, ha de mirar d'oferir alguna proposta per
a la Catalunya autonòmica. Fruit d'aquesta dicotomia, l'economista Oriol Amat (Junts pel Sí) ha
estat aquest dimecres el blanc de tots els partits, que l'han arribat a acusar d'explicar "el 'cuentu
de la lechera' (UDC), "un món ideal que no sabem quan arribarà" (PSC), "una Ítaca meravellosa"
(PP) i "paradís terrenal" i "frivolitats brutals" (CSQEP) i "un somni" (C's).
Amat ha centrat la seva intervenció inicial en assegurar que, "si el 27-S tenim un mandat clar,
farem un país nou", i s'ha dedicat a desgranar com creu que funcionarà la República catalana.
"Catalunya serà un país que estarà dins la UE. Els camions amb mercaderies pujaran i baixaran, i
tot això ho farem amb tractats bilaterals que ningú no pot vetar. I utilitzarem l'euro, perquè així ho
https://www.naciodigital.cat/noticia/93818/front/comu/psc/udc/contra/cuentu/lechera/economic/junts/si
Pàgina 1 de 3

vol la majoria de la població", ha assegurat Amat, que també ha donat per fet que "deixarem de
tenir un dèficit de 16.000 MEUR, i crearem estructures d'Estat que costaran uns 4.000 MEUR,
que es traduiran en uns 70.000 llocs de treball d'alta qualificació, que permetran més impostos".
Amb tot això, assegura que els comptes de la Generalitat, ja en el primer any, "experimentaran un
guany fiscal d'11.000 MEUR" i que, financerament, "en comptes de tenir una qualificació BB,
passarem a A+". "Les pensions estaran garantides", ha sentenciat, "i no ens fa cap por el boicot
comercial", hi ha afegit. "Ningú no tindrà ni un segon d'inseguretat jurídica", ha garantit. "Quan
siguem un Estat, moltes multinacionals vindran a posar la seva seu a Catalunya, farem un IVA
més baix en productes de subsistència, hi haurà una banca pública que ajudi la PIME", ha donat
per fet, "i farem el Corredor Mediterrani, que vol fer la Unió Europea (UE) i que l'Estat espanyol no
farà mai", ha afirmat Oriol Amat.
Aquesta exposició, contundent, ha monopolitzat la resta del debat. La socialista Alícia Romero
ha iniciat la seva intervenció assegurant que "el 27-S no tindrem aquest món que explica el senyor
Amat, probablement les coses seran més complexes i difícils". Si bé ha donat per fet que la
Catalunya independent "pot ser un país viable, tots els economistes ho diuen", ha assegurat que
"els costos per arribar-hi creiem que serien massa alts". "Ens prometen un món ideal que no
sabem quan arribarà", ha sentenciat, i ha recalcat que CiU va pactar amb el PP la llei d'estabilitat
pressupostària i que la Generalitat actual "té capacitat per resoldre problemes" en matèria social.
"No s'hi val que la culpa sempre sigui d'algú altre", ha assegurat.
El popular Santi Rodríguez ha descrit un 27-S "en què es plantegen dos tipus d'escenaris: un en
què tenim una Ítaca meravellosa, en què tot serà meravellós, i l'altra és una situació de realitat". I,
en aquesta bifurcació, ha exposat: "El nostre partit no està disposat a sacrificar una economia de
mercat, la lliberta d'empresa, la pertinença a la UE com a membres de ple dret i continuar
treballant a l'euro amb influència al BCE. Ho dic perquè hi ha qui posa en qüestió tots aquests
elements, i nosaltres no els posem. Serà poc revolucionari, poc bonic, però segur que és allò que
ens convé més a tots plegats com a societat per continuar evolucionant". Rodríguez, tot i trobarse en una seu patronal, ha aconseguit uns aplaudiments més aviat tímids per part de l'auditori
assistent.
Pinochet entra en escena
"No els parlaré del paradís terrenal que ha descrit el senyor Amat", ha arrencat la seva intervenció
l'exlíder de CCOO i candidat de Catalunya Sí Que es Pot (CSQEP) Joan Coscubiela, que és qui
ha utilitzat un llenguatge més dur en contra de l'escenari independentista. "He sentit frivolitats
brutals quant a la UE. Qui digui que sortirem un temps de la UE i que al cap d'un temps tornaríem
a entrar-hi, està enganyant la ciutadania", ha assegurat. Coscubiela ha vaticinat "una situació de
clara ruïna" en cas de sortida de la UE i ha deixat anar: "Creure en una DUI és no creure en la llei
de la gravetat". Ja en el tram final del debat, ha acusat Amat de voler un sistema de pensions per
a l'Estat català com el de Xile "de Pinochet". En aquest moment, l'ambient de la sala s'ha
tensionat de manera notable. "És possible que el públic sigui una mica menys hooligan?", ha
arribat a reclamar Coscubiela.
Antonio Espinosa (C's), més moderat, ha mirat de defugir el cos a cos amb Amat assegurant que
les seves propostes "estan pensades per a tota la legislatura, perquè es vota un Parlament i un
Govern que hauria de governar quatre anys". Tot i no voler desviar-se de la seva exposició
autonòmica, ha acabat qualificant els plans de Junts pel Sí de "somni", de fomentar la inseguretat
jurídica i augurant "un corralito" en cas d'independència.
El democristià Carles Torrecilla, reprenent en certa manera el to de Coscubiela, ha engaltat: "El
'cuentu de la lechera', a mi no me'l sentiran! Hi ha propostes polítiques que n'expliquen, que
arriben a l'absurd més absolut! Diuen que Catalunya creixerà un 8%! Això és el que creix la Xina!
Bé, sí que hi ha una manera de créixer al 8%, que és és arruinar-se totalment! Han perdut els
papers!".
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La CUP, en una altra línia
Absent d'aquest debat, el candidat de la CUP Josep Manel Busqueta ha reclamat "una
independència des de l'esquerra", una esquerra "que no ha de ser de gestió, sinó que ha d'apostar
per transformació de la societat". Tot seguit, ha dissertat sobre el TTIP, la guerra de divises global,
la lluita entre els grans blocs econòmics..., i així ha esgotat el seu torn d'intervenció. "Hem de
replantejar aquesta situació, no ens fa por. No ens farà por desobeir les cotilles i corsés globals",
ha acabat sentenciant.
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