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Mas veu el Circuit de Montmeló i el
Gran Premi de Fórmula 1
«estratègics pel futur del país»
Critica que iniciatives orientades a la creació de riquesa i llocs de treball siguin
qüestionades

Artur Mas saluda Bernie Ecclestone, president de Formula One Management Foto: ACN

El president de la Generalitat, Artur Mas, ha qualificat el Circuit de Montmeló i el Gran Premi de
Fórmula 1 d'"estratègics pel futur del país". Mas ha celebrat que s'hagi renovat fins al 2019 el
contracte per seguir acollint el Gran Premi de Fórmula 1. Un acord que es va anunciar divendres i
que ha estat possible gràcies al Circuit de Barcelona-Catalunya, l'Ajuntament de Montmeló,
l'Ajuntament de Barcelona i el RACC.
Mas ha explicat que amb aquest nou acord "s'han millorat les condicions" i ha recordat que
només el Circuit "cada any aporta 330 milions en creació de riquesa a Catalunya". En aquest
sentit, s'ha mostrat convençut de què, juntament amb tot el sector de l'automoció, el circuit "és
estratègic" perquè "aporta una riquesa molt gran al nostre país" i "crea molts llocs de treball".
En declaracions als mitjans, el president de la Generalitat ha posat en relleu el paper decisiu de
l'Ajuntament de Barcelona i "l'esforç per mantenir aquest Gran Premi, especialment en situacions
difícils en les quals han caigut moltes coses dels programes públics". "L'Ajuntament de
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Barcelona i l'alcalde Trias van ser absolutament decisius per mantenir el Gran Premi, perquè van
entendre que era estratègic per Catalunya, però també per Barcelona", ha detallat Mas.
En ser preguntat si un possible canvi de colors a l'Ajuntament de Barcelona podria suposar un
canvi en el seu suport, el president Mas s'ha mostrat convençut que "les coses es plantejarien
d'una altra manera, només sentir les declaracions d'alguna gent que es volia carregar el del
Congrés de Telefonia Mòbil de Barcelona", un dels altres sectors que considera cabdal per crear
riquesa i llocs de treball.
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