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Les cambres catalanes consideren que qualsevol 
escenari de futur de Catalunya ha de passar per 
la UE 
 
 Les tretze cambres catalanes, adherides al Pacte pel Dret a Decidir, demanen un 

procés amb plenes garanties legals i amb un resultat vinculant i reconegut per totes 

les institucions.  

 “Les justes reivindicacions del poble català no s’esvairan amb el temps i per això cal 

obrir la via del diàleg amb veritable voluntat d’arribar a un acord, cosa que no s’ha 

demostrat suficientment per part de l’Estat”, segons Valls. 

 

Barcelona, 26 de juny de 2013 

 

El Consell de Cambres de Catalunya, adherit avui al Pacte Nacional pel Dret a 

Decidir, considera que cal respectar la voluntat majoritària del poble català, però 

tenint en compte els escenaris econòmics que se’n derivin d’aquesta decisió, que en 

qualsevol cas han de passar per la pertinença de Catalunya a la Unió Europea (UE).  

 

El Consell, que integra el conjunt de les tretze cambres catalanes, representatives de 

tot el teixit empresarial català, considera que cal obrir un procés amb plenes 

garanties legals i amb un resultat vinculant i reconegut per totes les institucions.  En 

aquest sentit, reclamen obrir un diàleg serè amb l’Estat, tot i les dificultats. 

 

En aquests termes s’ha manifestat el president del Consell, Miquel Valls, en el 

decurs de la reunió constituent del Pacte Nacional al Parlament de Catalunya. Valls 

ha considerat que en el procés cal tenir molt en compte els condicionants 

econòmics.  

 

En aquest sentit, considera que com a institució representativa de  tot el teixit 

empresarial català “la qüestió no és si una Catalunya amb Estat propi seria o no 

viable econòmicament, sinó si les oportunitats derivades del canvi d’estatus 

compensarien les contingències”.  

 

Valls creu que la resposta dependrà de com es gestioni el procés de Catalunya i de 

fins a quin punt aquest servirà per facilitar una integració més efectiva de l’economia 

catalana en el context mundial, en comparació amb la situació actual. 

 

Les cambres consideren que els petits països poden ser tan viables econòmicament 

com els grans, sempre i quan el grau d’internacionalització i integració amb altres 

economies sigui proporcionalment superior.  
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Per Valls “un país petit pot superar la falta d’economies d’escala i l’estretor del seu 

mercat domèstic, si ho compensa amb una major especialització als mercats 

internacionals”. En tot cas, qualsevol escenari de futur “només és concebible en el 

marc de la Unió Europea, amb la plena unió fiscal i política”, ha afegit.  

 

Cal reconèixer la solidesa dels vincles comercials i financers de Catalunya amb la 

resta de l’economia espanyola, però també amb la UE i amb altres zones 

econòmiques de fora de la UE.  

 

Tot i així, les cambres catalanes alerten que la transició cap al nou estatus també pot 

tenir conseqüències econòmiques molts importants per a les empreses catalanes 

amb activitat a la resta de l’Estat, com a sòcies, clients o  proveïdors. 

 

Seguretat jurídica 

En aquest sentit, Miquel Valls ha dit que el principal risc del procés és la incertesa 

que pugui paralitzar les decisions d’inversió, en un moment en què les empreses 

necessiten seguretat jurídica i un cert grau d’estabilitat pel que fa al context polític.  

 

És per això que des del món empresarial sempre s’ha defensat la via del diàleg amb 

l’Estat com la millor manera per exercir el dret a decidir del poble català. “Però 

perquè existeixi diàleg ha d’haver voluntat per les dues parts i cal reconèixer que per 

part del Govern de l’Estat aquesta no s’ha posat prou de manifest”.  

 

Així mateix, el president de les cambres catalanes ha remarcat que el Govern de 

l’Estat hauria de ser plenament conscient que “les justes reivindicacions del poble 

català no s’esvairan amb el temps” i que el diàleg pot portar acords que canviïn  

radicalment l’actual statu quo institucional.  

 

Tot i així, des del Consell de Cambres es vol remarcar que tot i que els arguments 

puguin ser legítims, cal un procés amb plenes garanties legals, de principi a fi, que 

doni un resultat que pugui ser reconegut per totes les institucions.  
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