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Entrevista amb Jordi Pujol
Aprofitant la seva presència als Esmorzars de la
UEA, intercanviem unes paraules amb l’Expresident
de la Generalitat de Catalunya.
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La nostra comarca disposa d'uns actius que, teòricament, podrien garantir una
alta dinamització econòmica i empresarial, com per exemple el parc motor de
Castellolí, l'aeròdrom, la planificació dels polígons industrials o la ronda sud. En
canvi, som la comarca amb l'atur més alt de Catalunya i una de les que té el PIB
més baix. En què estem fallant i com creu que hem de desencallar-ho?
Això ha de ser objecte d'una reflexió molt intensa per part vostra, de la comarca,
perquè les comunicacions més importants que necessiteu per al vostre
desenvolupament (la relació amb Barcelona, Lleida, Saragossa i l'autopista del
Mediterrani anant cap a Tarragona i València) les teniu bé, de tradició industrial en
teniu, així doncs em sembla que teniu els elements bàsics per poder tirar endavant,
el talent de la gent d'Igualada ha quedat demostrat i si l'aigua no ha arribat abans a
Igualada és per les dificultats que s´han trobat amb Igualada mateix.
Els problemes que us podeu trobar a més de l´aigua és el del sòl industrial, perquè
en el cas d'aquest darrer una part depèn del Govern de la Generalitat i l'altra de la
iniciativa d´Igualada i de la gent de la Comarca, ja que hi ha molts llocs on els
terrenys industrials no els ha fet la Generalitat sinó la comarca o la ciutat o en tot cas
s'ha de fer pressió sobre el Govern perquè ho faci. De terrenys industrials, n'hi ha
d'haver, no té sentit que no n'hi hagi i és necessari, i un altre aspecte que es necessita
que es desenvolupi al màxim és un factor que a Igualada ja teniu que és l'esperit
empresarial i que es donin tantes facilitats com sigui possible, si no es crea riquesa
no es va endavant, i la riquesa es crea a través de la iniciativa econòmica privada,
amb el benentès que el sector públic, ajuntaments, Consell Comarcal i la Generalitat
han de fer el que calgui, per això se'ls ha de plantejar per urgència i a més fent les
contribucions que es pugui fer des dels òrgans locals, ajuntaments, consells
comarcals i des de la mateixa societat civil. És important que aquesta situació
d'estancament se superi i teniu tots els elements per superar-la.
Es demostra que Catalunya té un fort potencial emprenedor, però també es fa
palesa la fuga d'aquests talents cap a les grans ciutats. La proximitat de l'Anoia a
Barcelona fa que nosaltres patim de prop aquest fenomen. Com pensa que els
podríem retenir al territori?
La fuga de talents cap a Barcelona la té tot Catalunya i Igualada ha demostrat i ha de
tornar a demostrar que és capaç de crear coses que retinguin la gent. Però sempre hi
haurà fuga de talents cap a Barcelona o cap a Madrid o cap al món, la gent va amunt i
avall, només es reté la gent si la pròpia Comarca crea més possibilitats.
Jo sempre deia, quan inaugurava una universitat que després s'havia de crear una
economia i els corresponents llocs de treball capaços de
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retenir la gent sinó la universitat servirà perquè

temps enrere, moltes més escoles, més

la gent marxi. Es retindrà la gent com més

residències per a la gent gran, més mossos

Tot això és pura evidència. El que cal és

coses interessants es creïn aquí, però això ja

d'esquadra i més inspectors per a la seguretat

analitzar les causes d'això i el grau de

és feina vostra.

en el treball. De vegades, això queda tapat per

responsabilitat nostra, perquè en algunes

les discussions excessives i massa

coses hem fallat, però sobretot, de la resta

Des de fa anys hi ha sobre la taula el debat i

acarnissades entre els polítics. D'altra banda,

d'Espanya.

la negociació entorn de la nova ordenació

en aquests moments sobre Catalunya pesa

territorial de Catalunya, La nostra comarca

una pressió molt forta en alguns d'aquests

Un dels punts claus del desenvolupament de

aposta majoritàriament per la vegueria

aspectes per la immigració. Però, en conjunt,

qualsevol país rau en el pes de les seves

Anoia-Penedès-Garraf, una vegueria pròpia

he de dir que tenim un nivell de serveis que en

infraestructures. Amb un aeroport que no

que no es preveu en la proposta actual. Fins

molts aspectes té un bon nivell europeu.

gestionem nosaltres mateixos, un tren d'alta

A Catalunya ja fa uns anys que patim

rodalies més que deficients o uns accessos a

velocitat que no té data d'arribada, unes

a quin punt considera determinant la
composició de les vegueries per al
desenvolupament d'un territori?

l'hostilitat i la reacció negativa de la resta de

Barcelona col·lapsats, per citar-ne alguns

l'Estat cap a tot allò català i fins i tot el

exemples, cap a on avança el nostre futur?

No és determinant. El que és determinant són

president Montilla va advertir fa uns dies

les comunicacions, disposar de terrenys

d'una possible desafecció de Catalunya cap

- És evident que aquests últims anys les coses

adequats per a empreses industrials i de

a Espanya. Tem vostè també per aquesta

no han funcionat bé, però el país té recursos

serveis i una actuació de les institucions,

fractura?

més que suficients per reaccionar.

ajuntaments, consells comarcals, Diputació i
Generalitat favorable. I evidentment, una

- El fet de la desafecció ja s'ha produït perquè

No fa gaire, el president de la CECOT

actitud positiva per part de la gent.

realment l'actitud d'hostilitat del conjunt

demanava al Govern i als polítics coratge per

d'Espanya cap a Catalunya és molt intensa,

a aconseguir més finançament per al país,

Som a les portes d'unes eleccions generals

amb uns atacs molt barroers del PP i un

solucionar les deficiències en

amb un panorama més que descoratjador

escandalós incompliment de tota mena de

infraestructures i portar més inversió

per als polítics catalans i espanyols perquè

compromisos per part del PSOE. El temps i la

estrangera. Considera que s'estan fent bé les

s'ha demostrat la gran desvinculació dels

manera d'actuar de la resta d'Espanya dirà si

coses a nivell polític per superar aquestes

ciutadans amb els seus màxims

aquesta desafecció va a més o a menys.

dificultats?

En aquest sentit, vostè ha parlat de

- No suficientment. El govern de la Generalitat

representants en forma d'alta abstenció.
Com s'ha de recuperar aquesta necessària
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complicitat?

Catalunya com un país “desconcertat,

és cada cop més intervencionista i té una línia

Per què els polítics continuen obviant bona

desorientat i amb certa confusió”. Com a

d'actuació més confusa, i una altra cosa que

part dels temes que, segons les enquestes,

català, què és el que li ha causat aquestes

passa és que temps enrere havíem aconseguit

preocupen més als ciutadans?

sensacions?Precisament Artur Mas

convèncer la gent de fora que Catalunya i el seu

exposava aquests dies la seva proposta de

govern eren centre de negoci, amb una

Jo no crec que els polítics no es preocupin dels

“casa gran del catalanisme” amb vista a una

mentalitat favorable a l'activitat econòmica.

problemes com pugui ser la sanitat, l'escola, la

solució de futur per a posicionar-nos. Creu

Aquesta imatge en els últims tres o quatre anys

seguretat o les residències de la gent gran. I en

que la solució passa per aquest dret a decidir

s'ha perdut.

conjunt, avui tenim una sanitat millor que

que molts reclamen?

