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El Cercle d'Economia demana
«corregir el rumb de la política
catalana»
Acusa la majoria sobiranista de trencar la legalitat i crear fractura social |
Reclamen una majoria ?respectuosa amb la legalitat? o convocar eleccions

Anton Costas, president del Cercle d'Economia, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

Amb un document que es titula precisament així, ?Corregir el rumb de la política catalana?
(http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1448035022Corregir-el-rumbo-dela-poli%CC%81tica-catalana-editado.pdf) , el Cercle d'Economia
(http://www.circuloeconomia.com/) ha fet públic aquest migdia un posicionament molt crític
envers la marxa del procés i la declaració de desconnexió. Com ha avançat NacióDigital
(http://www.naciodigital.cat/noticia/94572/cercle/economia/desconcert/burgesia) , el document
mostra l'oposició rotunda del Cercle a l'evolució que s'està produint en la política catalana.
Textualment, diu que ?considera indispensable i urgent corregir el rumb que la política catalana
ha emprès amb la declaració aprovada pel Parlament de Catalunya en la seva sessió constitutiva
del passat dilluns 9 de novembre amb el vot dels 72 diputats de Junts pel Sí i la CUP?.
El Cercle considera que les eleccions del 27-S van suposar un enfortiment de les forces
sobiranistes, però no ?un xec en blanc?. Reclama que es formi un Govern respectuós amb la
legalitat i, si no és possible, que es convoquin noves eleccions. Creu que les eleccions
espanyoles del 20-D són una oportunitat per plantejar una reforma en profunditat de l'Estat, en la
línia del que l'entitat sempre ha propugnat. El Cercle recorda que el Tribunal Constitucional va
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deixar oberta la porta a una possible consulta, sempre que fos ?legal i acordada?.
Adverteix que des de la declaració del 9 de novembre han constata ?efectes negatius certs i
objectius en les decisions empresarials d'inversió així com en la localització de seus corporatives a
Catalunya. La inseguretat jurídica i la incertesa empresarial que crea aquesta declaració són
altament perjudicials per a la fortalesa de l'economia catalana, la creació de riquesa i la generació
d'ocupació. Però aquests efectes es magnificarien si es confirmés la formació d'un govern de
majoria inestable, sotmès a condicions de termini i compromès amb polítiques i regulacions
susceptibles de crear una forta incertesa en les empreses, els inversors i els estalviadors?.
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