
 
 

 
Debat a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya a Barcelona 

 

Castells i Puig coincideixen que la independència 
de Catalunya ha de passar necessàriament per un 

referèndum 
 
L’ex conseller d’economia i catedràtic d’economia de la Universitat de 
Barcelona Antoni Castells i l’economista Miquel Puig han coincidit a 
determinar que una Catalunya independent és totalment viable 
econòmicament. En un debat al Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
Castells ha subratllat que no es poden minimitzar els costos de transició 
si el procés no és pactat, mentre que Puig ha defensat que els costos en 
cas d’una solució acordada serien mínims. Ambdós han subratllat que el 
conflicte polític que planteja la independència només es pot resoldre a 
través d’un referèndum.  
 
Barcelona, 23 de Novembre de 2015.- La seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) a Barcelona ha acollit aquesta tarda el debat “Catalunya 
Estat: viabilitat econòmica i costos de transició” amb la participació d’Antoni 
Castells, ex-conseller d’Economia i catedràtic d’economia de la Universitat de 
Barcelona, i Miquel Puig, economista. 
 
L’economista Miquel Puig ha comentat que la viabilitat econòmica d’una 
Catalunya Estat “no hauria de generar debat ja que aquesta compleix els 
requisits indispensables de qualsevol estat independent: un saldo positiu en la 
balança per compte corrent positiu, un equilibri fiscal suficient i unes 
perspectives per al cobrament de les pensions millors que les que facilita l’estat 
espanyol”. Pel que fa als costos de transició, Puig ha afirmat que “si la 
independència és pacífica i ordenada aquests són pràcticament nuls”. En cas 
que aquest acord no es donés, ha comentat que el que es contemplaria seria 
una situació d’aïllament de l’economia catalana que podria implicar tres 
possibles escenaris que Puig ha qualificat de “transitoris”: un boicot per part de 
la resta d’Espanya que “implicaria una pèrdua d’entre un 1 i un 2% del Producte 
Interior Brut durant uns mesos”; un efecte frontera “mínim” i la possibilitat de 
deixar de formar part de la Unió Europea i de l’euro. En aquest sentit, Puig ha 
afirmat que “un minut després que Espanya reconegui la independència de 
Catalunya, tota la comunitat internacional ho farà”. “Les multinacionals, els 
creditors d’Espanya i el Banc Central Europeu pressionaran perquè s’arribi a un 
acord”, ha comentat Puig, el qual ha conclòs que “la independència de 
Catalunya no es donarà si no és de forma ordenada i mitjançant un 
referèndum”.  
 
Per la seva banda, l’ex-conseller d’Economia i catedràtic d’economia de la 
Universitat de Barcelona, Antoni Castells, ha afirmat que “és evident que una 
Catalunya políticament independent seria perfectament viable econòmicament”. 
Segons Castells, “el problema són les conseqüències econòmiques del 
conflicte polític que suposa plantejar una Catalunya independent”, les quals ha 



qualificat “d’innegables”. L’ex conseller d’economia ha criticat que “el tema de la 
viabilitat econòmica és utilitzat en funció del conflicte polític” i ha demanat que 
“no es minimitzin els riscos de declarar la independència de Catalunya de 
forma unilateral, ja que entre d’altres coses, no es poden negar les 
conseqüències de quedar fora de la Unió Europea i de la moneda única”. 
Castells ha afegit que “els costos econòmics del procés depèn de si aquest és 
amistós i civilitzat”. “L’objectiu ara ha de ser seguir negociant amb Espanya la 
celebració d’un referèndum”, ha comentat Castells, que ha determinat que 
“guanyarà el que demostri més voluntat de diàleg” ja que “la independència és 
una marató en la qual l’estat espanyol només pactarà quan reconegui que la 
situació és insuportable”. 
 
La conversa entre Antoni Castells i Miquel Puig sobre la viabilitat econòmica i 
els costos de transició d’una Catalunya Estat és el segon gran tema d’un cicle 
al voltant de deu temes clau per a Catalunya que organitza la Comissió 
d’Economia Catalana del CEC presidida per Modest Guinjoan, responsable de 
moderar els debats.  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
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