
El per què d’aquest acte 

 

Catalunya, enmig d’una situació econòmica i social greu, ha iniciat un procés que pot 

conduir-nos a un nou escenari: la constitució d’un Estat català que obrirà la porta a 

reptes i oportunitats. Per abordar- ho la Sectorial d’Economia de l’Assemblea 

Nacional Catalana i el Cercle Català de Negocis han unit esforços per organitzar un 

acte d’aquestes característiques, el primer acte conjunt on especialistes d'àmbits 

diversos de l’economia, alguns d'ells amb pertinença a diferents organitzacions i 

col·lectius de l'àmbit econòmic, conflueixen amb l’objectiu d’oferir un espai d’anàlisi i 

reflexió sobre un estat català des de la perspectiva econòmica. 

 

Presentem un manifest, obert a adhesions des del dia d’avui, que constata la 

inqüestionable viabilitat d’un Estat català; recollint els dèficits de la política 

econòmica de les institucions de l’Estat espanyol, constatem que Catalunya té prou 

fortaleses per superar la situació actual i considerem que el manteniment dels 

vincles comercials i financers amb Espanya és d’interès de les dues parts. Afirmem 

que la Catalunya Estat és econòmicament viable i desitjable. Això ens dóna pas a 

parlar dels reptes i oportunitats del nou estat català. 

Un Estat implica l’oportunitat d’aplicar polítiques pròpies en molts àmbits en els quals 

avui Catalunya no hi té competència, així com l’oportunitat d’impulsar un projecte 

modernitzador del país amb efectes dins i fora de Catalunya. La indústria, les 

infraestructures, la fiscalitat o la recerca són exemples d’àmbits que incideixen 

clarament en el desenvolupament econòmic limitats per les competències que se’ns 

deixa exercir dins del marc estatal actual. Un Estat català comptaria amb les eines i 

els recursos necessaris per a superar la crisi acompanyat d’esforç i decisions 

encertades. 

L’acte incideix en les oportunitats en àmbits com el model d’estat, la política 

d’infraestructures i transports, empresa i valors, la integració econòmica de la 

Catalunya independent i el reconeixement internacional. 

Amb aquest acte es vol que les reflexions fetes transcendeixin l’àmbit estrictament 

professional per arribar a una ciutadania que vol conèixer l’opinió experta de 

professionals i acadèmics de l’economia, les finances i l’empresa, objectiu pel qual 

us demanem la vostra col·laboració. 


