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Sigui com sigui, el pressu-
post del 2013 serà “de sub-
sistència”. Així ho va aler-
tar ahir el conseller d’Eco-
nomia, Andreu Mas-Colell,
preparant el terreny per a
uns comptes que, si no es
flexibilitza el límit de dèfi-
cit fixat per a aquest any
–del 0,7%–, contindran un
ajust de 4.000 milions
d’euros. Mas-Colell deixa-
va clar que, encara que el
govern espanyol acabi ac-
ceptant que el límit de dèfi-
cit es quedi en l’1,5% del
2012 –la tisorada baixaria
a 2.400 milions–, els
comptes, que s’haurien
d’aprovar a finals de febrer
o principi de març, seran
igualment “de manteni-
ment”. I que caldrà mante-
nir vigents mesures com
ara la retallada de sou als
funcionaris públics.

“El que fem el 2013, si-
gui amb el 0,7% o amb

l’1,5%, cal plantejar-ho
com una cosa excepcional
i com una mesura no sos-
tenible perquè no podem
acontentar-nos amb el ni-
vell d’ingressos que té ara
Catalunya”, afirmava el ti-
tular d’Economia. En una
entrevista al canal 3/24,
el conseller d’Economia
admetia que la delicadís-
sima situació pressupos-

tària de la Generalitat “es-
tà posant en perill l’estat
del benestar”.

El nou finançament
El conseller d’Economia
també es va referir a la re-
forma del finançament
que planteja el govern es-
panyol. Mas-Colell va dei-
xar clar que a Catalunya, a
sobre la taula, hi ha “el

dret a decidir”. Amb tot, si
l’executiu estatal obrís ara
la porta al rebutjat pacte
fiscal, el conseller d’Eco-
nomia va admetre que es-
tudiarien la proposta, ja
que el finançament “afec-
ta el dia a dia fiscal de la
Generalitat”. Mas-Colell,
però, dubta que el govern
espanyol s’avingui a nego-
ciar el concert. ■

a El conseller d’Economia avisa que el nou pressupost serà de “manteniment”,
hi hagi o no flexibilització del dèficit a Es mantindrà la rebaixa als funcionaris
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Mas-Colell preveu uns
comptes de “subsistència”

Andreu Mas-Colell parlant per telèfon en una imatge d’arxiu ■ ALBERT SALAMÉ

L’Ateneu de Celrà acollirà
divendres un acte de su-
port als ajuntaments de-
nunciats per haver apro-
vat mocions que els decla-
raven territoris catalans
lliures i sobirans. El de Cel-

rà va ser el primer consis-
tori denunciat per Madrid
per aquest motiu, i el dia
21 ha d’entregar tota la in-
formació sol·licitada per
l’advocada de l’Estat al jut-
jat contenciós de Girona.
Abans, però, a l’Ateneu
s’expressarà el suport ciu-
tadà a les mocions promo-
gudes en els ajuntaments
sobiranistes. De moment
hi està confirmada l’assis-
tència de diputats d’ERC,
ICV-EUiA i la CUP, de
l’AMI i l’ANC. ■

a Celrà fa pinya amb
els municipis que s’han
declarat territoris
catalans lliures

Acte de suport
als ajuntaments
sobiranistes

Redacció
CELRÀ

El ple municipal de l’Ajuntament del Celrà, reunit el mes de
febrer de l’any passat ■ JORDI FERRER
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