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CASTELLS ASSEGURA QUE UN GOVERN PRESIDIT PER
MONTILLA SERÀ “ESTABLE, SÒLID I EFICAÇ”

El conseller d’Economia i Finances de la Generalitat, Antoni Castells, ha afirmat avui que un
govern de la Generalitat presidit per José Montilla serà “estable, sòlid i eficaç”. En una
entrevista a Rac1, el conseller ha explicat que l’actual ministre d’Indústria serà “exigent com
cap altra en la defensa dels interessos del nostre país, negociant amb fermesa i flexibilitat
amb el govern central”. Pel conseller, si José Montilla assoleix la presidència del govern
català “serà una demostració més de la força de Catalunya com a realitat nacional i de la
realització de les nostres aspiracions com a país”. “Montilla serà un gran president de la
Generalitat”, ha dit.
Segons ha afirmat el conseller, el proper govern de la Generalitat “l’ha d’integrar un partit
que sigui el pilar central, que tingui autoritat per poder manar i que garanteixi l’estabilitat”.
Castells ha assegurat que per assolir aquest objectiu hi ha diferents alternatives. “La meva
no és refer el tripartit en els mateixos termes, sinó que hi hagi un partit que guanyi clarament
les eleccions en vots i en escons”. Pel conseller, “Catalunya necessita estabilitat i que els
ciutadans puguin confiar en el seu govern i que sàpiguen que el país està ben conduit”.
Castells ha afegit que l’estabilitat és possible quan els diferents actors polítics “exerceixen la
llibertat amb plena responsabilitat. És a dir, quan existeix discussió i intercanvi d’opinions,
però amb la seguretat que quan es pren una decisió aquesta s’assumeix col·lectivament “.

Actitud partidista de CiU i autoexcloent d’ERC
Durant l’entrevista, el conseller ha afirmat que el partit que està posant més “bastons a les
rodes” a l’hora d’aprovar els projectes de llei que actualment estan al Parlament, “no és ERC
sinó CiU”. En aquest sentit, ha citat com a exemple el projecte de Llei de creació del Centre
d’Estudis d’Opinió. “Aquesta llei estava consensuada amb totes les forces polítiques inclosa
CiU i ara han decidit no donar-hi suport”. Castells opina que CiU “posa sovint els interessos
del partit per davant dels interessos del país. I això ha estat evident durant el debat
estatutari”. Això no obstant, el conseller ha recordat que en iniciatives que tenen una
especial transcendència o són de caràcter molt tècnic, CiU ha donat suport a les propostes
del govern. I ha citat com a exemples, la reforma de la Llei de caixes i el crèdit extraordinari
a la Fira.
Pel que fa a la sortida d’ERC del govern, el Conseller ha manifestat que “aquesta decisió la
va prendre el president, però jo la comparteixo al cent per cent. Crec que en aquell moment
era impossible mantenir el govern amb una divisió frontal en un tema tan essencial com la
posició respecte a l’Estatut. Però hi va haver un moment que ERC es va autoexcloure”. I ha
afegit: “Quan tu saps que si es produeix una situació s’haurà de prendre una determinada
mesura, i provoques aquella situació, la mesura és inevitable. I proposar el no al
referèndum, a part d’un acte d’incoherència política que jo crec que l’electoral no ha entès,
començant pel d’ERC, feia impossible la coherència del govern”.
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La gestió de l’aeroport no és una batalla perduda
Castells s’ha mostrat convençut que la participació de la Generalitat en la gestió de
l’aeroport de Barcelona “no és una batalla perduda”. Segons el conseller, “la realitat
s’acabarà imposant i Barcelona tindrà un aeroport de primera categoria”. Per al responsable
de la política econòmica del govern, el canvi en la gestió és inapel·lable per dos motius. En
primer lloc, perquè el model aeroportuari espanyol és “insòlit, extravagant i antifuncional”.
“Un model molt administratiu i centralitzat que no existeix en cap altre país”, assegura. I, en
segon lloc, perquè Catalunya i Barcelona tenen una potència econòmica enorme i estan en
ple creixement.
El conseller creu que el debat estatutari ha posat la qüestió de l’aeroport sobre la taula. “Ara
estem en plena tensió creadora. I estic convençut que el proper govern de Catalunya farà
d’aquest tema una qüestió fonamental”, ha assegurat.
En aquest debat, Castells ha demanat que es distingeixi entre l’aeroport de El Prat i Iberia.
“El nostre objectiu és tenir un aeroport de primera categoria amb vols transoceànics i una
oferta diversificada. Si la primera companyia d’aviació espanyola vol jugar fort en aquest
aeroport ens semblarà bé. Si es vol excloure i apostar per altres aeroports, nosaltres
hauríem de tenir la llibertat de poder buscar altres companyies que apostin de forma
decidida per El Prat”.
El conseller ha assenyalat que “Iberia no pot al·legar raons d’empresa privada per justificar
determinades decisions empresarials que impliquen reduir vols des de El Prat i, a la vegada,
aprofitar-se d’unes rendes de situació que ha heretat de la seva antiga condició d’empresa
pública”.

