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om si fos una metàfora
de les dificultats eternes
del corredor mediterra-
ni, l’entrevista té lloc a

l’illa canària de La Palma, on és
cancel·lada la conferència de
presidents. El president de la
Generalitat Valenciana, Ximo
Puig (Morella, 1959), té la gen-
tilesa d’atendre aquest diari
quan refà l’agenda oficial trasto-
cada.

El govern de Pedro Sánchez ha
obert la descentralització d’ens
estatals fora de Madrid. Se sent
reivindicat després d’haver dit
allò de per què Madrid té fins i
tot l’Institut Oceanogràfic?
Això ve de fa molts anys i el que
hem aconseguit ara d’alguna
manera és reactualitzar -ho. La
gran pregunta és: per què tot ha
d’estar a Madrid? Eixa és la
gran pregunta. És que en un es-
tat que és quasi federal, i que jo
aspiro que un dia sigui plena-
ment federal, no té cap sentit
que tot estiga centralitzat. Per-
què això té com a conseqüència
una situació de destrossa de la
cohesió. Qualsevol que tingui un
plantejament que aquest estat
tingui un espai de cohesió ha de
tenir en compte que no hi pot
haver una situació en què hi ha-
gi una aspiradora com en estos
moments és Madrid des de tots
els punts de vista. Perquè això
finalment té resultats per una
banda en les comunitats més
pròximes, amb el fenomen del
despoblament, i, per una altra
banda, també en el conjunt del
desequilibri que s’ha produït en
els darrers anys respecte a la
realitat d’Espanya.

Quan descriu Madrid com una
aspiradora, es refereix també a
l’àmbit fiscal?
Per descomptat. És que tot va
unit. L’entorn de competència
ha de ser de competència neta.
Jo crec en la corresponsabilitat
fiscal, però amb un marc comú.
Si actualment a Europa estem

C

parlant d’una harmonització
fiscal, que és absolutament ne-
cessària com és necessari tam-
bé eliminar els paradisos fiscals,
és obvi que a l’Estat espanyol hi
ha d’haver un marc comú en els
impostos deslocalitzables. Això
hauria de ser així en el conjunt
d’Europa, no només a Espanya

És un precursor en la denúncia
del dúmping fiscal de Madrid i
dels seus efectes. Farien bé els
catalans de prendre consciència
que la competència deslleial que
practica Madrid els afecta tam-
bé directament a ells?
És clar, és que ens afecta a tots!
A cadascun l’afecta d’una mane-
ra o d’una altra, però és que ens
afecta a tots. Els projectes polí-
tics han d’estar aterrats també
en la quotidianitat i en la reali-
tat, i crec que a Catalunya el
mentrestant és molt important.
I la participació de Catalunya en
els espais multilaterals és fona-
mental.

Amb el president català Pere
Aragonès sembla que ha bastit
una bona sintonia entre els dos
governs des de la seva cita a
València el setembre del 2021.
Nosaltres sempre hem volgut
bastir ponts amb Catalunya. Ho
hem fet primer amb el presi-
dent Puigdemont, després ho
vam intentar amb el president
Torra, amb el qual hi va haver
més dificultats, i ara ho fem
amb el president Aragonès.
Nosaltres respectem el govern
de la Generalitat com volem que

es respecti la capacitat d’auto-
govern dels valencians. A partir
d’eixa situació el que entenem
és que hi ha algunes qüestions
de caràcter bilateral, en les
quals treballem, però després hi
ha espais en els quals hem de
compartir decisions, com ara
en la conferència de presidents
que s’havia de celebrar a La Pal-
ma i que malauradament no
s’ha pogut celebrar, i en la qual
malauradament no hi hauria
estat el president Aragonès. No
es poden abandonar els espais
multilaterals perquè són espais
on a més es poden anar cons-
truint sortides positives.

Així que li sap greu que el presi-
dent Aragonès es fixi com a
prioritat la convocatòria de la
taula de diàleg i la bilateralitat
amb el govern espanyol?
Per descomptat que hi ha d’ha-
ver la taula de diàleg bilateral,
com hi ha també bilateralitat en
el cas d’altres comunitats, però
és obvi que hi ha qüestions que
només es poden resoldre en un
espai multilateral.

Li veu futur, a aquesta taula de
diàleg que sembla que costa
tant de convocar ara per ara?
Estem en una situació molt
complexa i molt complicada, i
en tots els entorns geopolítics,
ho estem veient aquests dies.
S’ha de superar la frontera del
partidisme i del curtterminis-
me, s’ha d’assolir la màxima es-
tabilitat. En allò que ens corres-
pon a nosaltres, hem de ser

conscients de la incertesa en
què viu la gent. Necessitem can-
viar una dinàmica i que no sigui
frontista ni permanentment es-
sencialista ni identitarista, sinó
buscar solucions pragmàtiques
des del respecte.

Ara s’obre el debat de renovar
el sistema de finançament.
El sistema de finançament cal
renovar-lo per defensar la insti-
tucionalitat i sobretot per posar
fi a unes asimetries que no te-
nen cap lògica. I allò que no es
pot explicar és la diferència de
30 punts entre nosaltres, que
som la darrera comunitat, i la
que rep més. Això no és explica-
ble i ha de tenir una solució.
Que el motor públic estigui gri-
pat té conseqüències en l’eco-
nomia i sobretot en la renda. Els
valencians patim una divergèn-
cia de la mitjana de la renda es-
panyola de 12 punts. I això és
resultat en gran mesura de l’in-
frafinançament continuat de
més de vint anys: tenir més de
1.000 milions d’infrafinança-
ment cada any al final té un re-
sultat en l’economia, en les ren-
des, en els salaris i en les pen-
sions. No estem parlant d’una
qüestió identitarista o essencia-
lista: estem parlant d’una qües-
tió de justícia fiscal i de justícia
redistributiva i de la capacitat
que té cada comunitat d’inter-
venir en la seva economia i en
els seus processos d’innovació.

Les dues Generalitats poden
anar del bracet en l’exigència
d’un millor finançament?
Hi ha qüestions que ens dife-
rencien, perquè no estem en la
mateixa situació, però crec que
hi ha algunes qüestions en les
quals estem d’acord i hem d’es-
tar d’acord. En primer lloc, en la
suficiència financera. I aquí és
necessari l’acord del conjunt,
perquè l’estat del benestar des-
prés de la crisi financera va pa-
tir un atac i els recursos van
minvar. I això no s’ha recupe-
rat, i tenim un dèficit per al con-
junt del sistema de totes les co-
munitats que està entre 14.000

i 16.000 milions. Els nostres
càlculs per aquest anys són de
14.500 milions de dèficit per a
tot el sistema. Per tant, hem
d’accelerar aquest procés i va bé
per a totes les comunitats, no
només les que estem pitjor, pe-
rò és clar, els que estem pitjor
ho necessitem més i necessitem
un repartiment més just. Així
que es necessita ampliar el pas-
tís i repartir millor el pastís. No
podria entendre que el presi-
dent Aragonès no s’impliqués
en aquest debat. Participar en
estos debats no és renunciar a
res de les seves idees, sinó que
és renunciar a la capacitat d’in-
fluir en la millora de la situació
actual dels catalans i també dels
altres espanyols.

“El mentrestant és molt
important a Catalunya”
FIL · “Sempre he volgut bastir ponts amb Catalunya: ho he fet amb el president Puigdemont, ho vaig
intentar amb el president Torra i va ser difícil, i ara amb el president Aragonès” RIVAL · “Madrid és una
aspiradora i el dúmping fiscal ens afecta a tots; cal un marc comú en els impostos deslocalitzables”

Ximo Puig President de la Generalitat Valenciana

David Portabella
SANTA CRUZ DE LA PALMA ❝Les Generalitats

hem d’estar d’acord
a exigir suficiència
financera pel model
de finançament

❝Hi ha d’haver la taula
de diàleg bilateral,
però el president no
pot abandonar els
espais multilaterals
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De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda, 
i divendres 
de 8 del matí a 2 de la tarda

CAMÍ A 
L'ESCOLA

Teatre Familiar

Teatre de Bescanó,
diumenge 13 de març,

a les 12 h       

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: 10 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

LAS COTTON
Cia. Anita Maravillas

Teatre l’Ateneu de Celrà,
diumenge 13 de març,

a les 18 h              

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: 9 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

CENT DIES I 
CENT VIDES

Ferran Joanmiquel - Sílvia Escudes

Sala La Planeta de Girona,
diumenge 6 de març,

a les 18 h               

OFERTA 2x1
LIMITADA

Preu de l'entrada: 14 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Escenaris
2022

OFERTA 
2x1

Per a reserves cal
trucar al 

972 18 64 45

REDIMIN-NOS 
Associació la Intempèrie

El casal de Bordils ,

divendres 18 de març,

a les 20 h   

Preu de l'entrada: 

3 euros

23F.
ANATOMIA

D’UN INSTANT
Àlex Rigola

Espai La Pineda de Sant
Gregori, diumenge 27

de març, a les 19 h  
Preu de l'entrada: 

20 euros

PÒSIT
Txell Yanes produccions

El Casal del Poble, de
Bordils,

diumenge 27 de març,
a les 18 h 

Preu de l'entrada: 

3 euros

UN TAL
SHAKESPEARE
Marcel Tomàs - Cascai Teatre

Centre Cívic de Sant
Julià de Ramis, dissabte

2 d'abril, a les 20 h
Preu de l'entrada: 

10 euros

SORTEIG 
ACONSEGUEIX 2

ENTRADES GRATUÏTES

PELLÉAS ET
MÉLISANDE

Gran Teatre del Liceu de
Barcelona,

divendres 18 de març,
a les 19 h 

Inscriu-t’hi a www.clubdelsubscriptor.cat o al 972 18 64 45

Tens temps fins al dia 16 de març, a les 12 h. Molta sort!

Existeix sintonia entre governs
en l’assignatura pendent del
corredor mediterrani?
Per descomptat que hi ha una
entesa fonamental amb el go-
vern de Catalunya. Hi ha hagut
moments en què hem vist que
el govern de Catalunya no tenia
un gran interès en aquesta in-
fraestructura. I ara, en aquests
moments, sí que n’hi ha. I volem
treballar junts, també amb el
govern d’Espanya. Ara hi ha re-
cursos i hem de ser capaços de
ser eficients en la gestió d’eixos
recursos. És una d’eixes coses
que no es poden entendre: que
la distància de Barcelona amb
València i Alacant sigui ara més
gran que la distància que hi ha
entre Madrid i Barcelona. ■

Ximo Puig (Morella,
1959) presideix la
Generalitat Valenciana
des del juny del 2015 i
des del PSPV és una
de les veus polítiques
més influents en el si
del PSOE ■ JUAN

CARLOS CARDENAS / EFE

Els Mossos d’Esquadra han
desmantellat un grup criminal
establert al pla de Lleida dedi-
cat al cultiu interior i tràfic de
marihuana. S’han decomissat
1.379 plantes, 1.757 testos
amb restes de plantes talla-
des, prop de cinc quilos de
cabdells i 2,6 quilos de pol·len
de marihuana. La policia ha
arrestat dos homes, de 23 i
30 anys, i busca un investigat
que està en crida i cerca. El
jutge va decretar presó per als
dos arrestats. ■ REDACCIÓ

Al voltant d’un miler de perso-
nes s’havien congregat en una
festa il·legal que s’estava cele-
brant des de la matinada de
dissabte en uns terrenys del
Montmell (Baix Penedès). Els
Mossos d’Esquadra van rebre
l’avís de la rave a les sis del ma-
tí i van controlar els accessos
amb 15 dotacions per evitar
que hi entrés més gent i com-
provar que els que en sortien
agafessin els vehicles en condi-
cions de conduir. ■ REDACCIÓ

Unes 200 cuidadores es van
concentrar ahir a la plaça
Sant Jaume per exigir la re-
municipalització del servei
d’atenció a domicili (SAD), a
més de millores salarials i un
avançament de la seva edat
de jubilació pel desgast físic
que implica la seva feina. Les
concentrades van denunciar
que són “invisibles” malgrat
ser treballadores essencials i
van reclamar un increment
salarial del 8% que estableix
el seu conveni. ■ REDACCIÓ

Les cuidadores a
domicili reclamen
millores salarials

SOCIETAT

SOCIETAT

Una ‘rave’ amb un
miler de persones
al Montmell

Xifres rècord
de denúncies
LGTBI-fòbiques

SOCIETAT

Desmantellen una
xarxa de tràfic
de marihuana

SOCIETAT

Catalunya va tancar l’any
2020 amb un rècord pel que
fa als casos de discrimina-
cions i violència contra el col-
lectiu LGTBI. Segons el darrer
informe del Departament
d’Igualtat i Feminismes de la
Generalitat, el 2020 es van re-
gistrar un total de 83 denún-
cies rebudes, una xifra supe-
rior a la de l’any anterior, quan
en van registrar 54, i més ele-
vada que la del 2018, amb un
total de 71. ■ REDACCIÓ
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