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Mònica Roca Presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona

“La veu del 52% hauria de
ser una mica més clara”

l reconeixement del Con-
sell per la República per
part de la cambra reforça
la posició de l’entitat res-

pecte a la via independentista?
Nosaltres des del primer dia
vam ser molt clars. I ens repeti-
rem sempre en dir que la millor
política econòmica que pot te-
nir Catalunya és disposar d’un
estat propi. Independentment
d’ideologies, és clar que econò-
micament és la millor solució
per a Catalunya.

Actualment hi ha tensió entre
les forces independentistes. On
els situa això?
Hem mirat de ser molt clars. Hi
ha una ideologia que defensem
en termes econòmics, però el
que no hi ha és un partidisme.
Jo m’esforço a parlar amb els
fets. Hi haurà algú que s’enfada-
rà, o un altre que no ho veurà
bé, però nosaltres tenim una
idea molt clara i continuarem
treballant en aquest sentit. Jo
crec que al final la relació entre
els dos partits és prou fluida, tot
i que m’agradaria que ho fos
més. Intentem ser el màxim de
neutrals possible, però defensa-
rem qualsevol moviment en
aquest sentit.

Els fulls de ruta dels partit ac-
tualment no van en una matei-
xa direcció. La cambra és punta
de llança en aquest sentit?
Una mica sí que ho som. La si-
tuació és molt complicada, tot i
que no vull enfrontar-me a nin-
gú perquè cadascú té el seu full
de ruta, sí que hi hauria d’haver
una veu clara d’aquell 52%. Ja
hi és, això és indubtable, però sí
que ens agradaria que ho fos
més. En aquest sentit crec que
nosaltres som clars.

En el mateix ple es va decidir
treure la corona reial de l’escut?
Sí, van caure diferents punts en
un mateix ple i hauria anat mi-
llor que haguessin anat en plens
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POSICIÓ · En el darrer ple de la cambra, la conjunció de tres punts en l’ordre del dia va posar l’entitat a l’ull de la polèmica, pel
que semblava ser un matís clarament independentista CONJUNCIÓ · La cambra assegura que sempre ha estat clara en
aquest sentit, i que el fet que les tres decisions coincidissin demostra que no s’han mogut de la línia inicial

diferents. El tema de l’escut
s’havia de votar en el ple ante-
rior, però es va haver de tancar
algun detall i va passar al se-
güent. Nosaltres tenim una lí-
nia de modernitzar l’aspecte de
la cambra, i el logo i l’escut són
el resum d’aquesta modernitza-
ció. Els historiadors de la casa
van localitzar un escut tallat en

pedra del segle XIV que respo-
nia a aquesta senzillesa.

Finalment, les cadires de plata.
Una reforma que també va anar
es va votar al mateix ple?
La llei de cambres de comerç va
fixar l’any 2019 –és a dir, que
no és que haguem canviat un
costum ancestral– un mínim de

vocalies per a empreses a canvi
d’una aportació econòmica i
que no es trien a les urnes. A
Barcelona n’hi havia el màxim,
que són 14. Les hem reduït al
mínim, i així, dels 60 membres
que ocupen el ple, 52 passaran a
elegir-se democràticament, 6
són de representació patronal i
2, de pagament. En aquesta

cambra no hi pot haver unes vo-
calies guanyades en una sub-
hasta. En les votacions al ple no
era determinant. Sobretot on
tenia més impacte era a l’hora
d’escollir la presidència.

L’any 2023 hi ha eleccions a la
presidència de la cambra. Com
les enfocarà?
Nosaltres no canviarem d’estra-
tègia de cara a les eleccions. El
millor programa és continuar
fent la feina, i en tenim molta.
Venim de moments molt difí-
cils, i l’empresariat ha patit
molt. I ara és el moment de
molts canvis, i et sents que no
saps cap on caurà. Econòmica-
ment pot ser una tardor dura.
Les previsions asseguren una
tardor difícil. Estarem amb les

empreses i treballarem per a tot
el teixit productiu. I denunciant
les mancances en l’arribada
d’inversions.

La manca d’inversions o els
fons Next Generation són una
lluita constant per a la cambra?
El desajustament en aquests
conceptes és una demostració
que la millor economia seria te-
nir un estat propi. Perquè cada
dia ens arriben exemples nous
d’aquesta realitat: infraestruc-
tures que no es construeixen,
inversions de l’Estat que no es
fan, els Next Generation que no
aterren...

Mònica Roca, a l’escala de la Llotja de Mar, una de les seus de la cambra ■ ORIOL DURAN

La primera
dona a la
cambra
El 8 de març del
2012, Mònica
Roca feia histò-
ria en convertir-
se en la primera
dona que ocu-
pava la presi-
dència de la
Cambra de Bar-
celona. Empre-
sària i enginyera
de telecomuni-
cacions catala-
na, amb un màs-
ter en enginye-
ria de telecomu-
nicacions per la
UPC, va treballar
durant deu anys
a l’Agència Es-
pacial Europea,
als Països Bai-
xos. En el seu
discurs d’accep-
tació, Roca va
fer esment
d’aquest fet his-
tòric: “És una
oportunitat his-
tòrica per rever-
tir una injustícia
cap a les dones i
marca un punt
d’inflexió i de no
retorn” en la
presència feme-
nina en les insti-
tucions econò-
miques.” ■ C.R.

Treure la corona de
l’escut ha estat una
anècdota. Hem
recuperat un model
del segle XIV”
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Junts per Catalunya va
tancar ahir el seu segon
congrés amb proclames
com ara passar a l’acció,
recuperar la iniciativa i re-
començar per culminar la
independència. El secre-
tari general, Jordi Turull,
va recordar que l’Estat es-
panyol i les seves clavegue-
res han espiat l’indepen-
dentisme, s’han inventat
proves contra diversos di-
rigents polítics, han ma-
quinat per alterar resul-
tats electorals i han inha-
bilitat un parell de presi-

dents de la Generalitat, hi
ha hagut presó i hi ha exili i
més de 4.200 represaliats.
“Què més ha de passar?
Què més ens ha de fer
aquest Estat perquè pas-
sem de nou a l’acció? Ja
n’hi ha prou. Hem de recu-
perar la iniciativa, no ens
podem aclofar més”, va
clamar. “O independència
o independència”, va sin-
tetitzar. Per Turull, cal re-
cosir l’independentisme,
aparcar retrets i teixir
complicitats per pactar un
nou full de ruta que esti-
muli la mobilització ciuta-
dana. El camí de Junts, pe-
rò, no passa per la taula de

diàleg, que si alguna cosa
ha quedat clara en aquest
congrés és que el partit la
dona per morta i enterra-
da: “Els partits i les institu-
cions hem de ser estímuls i
no anestesiadors de la mo-
bilització dels ciutadans.”

Així, el secretari gene-
ral va blasmar la rendició
–“mai no ha de ser l’opció
de Junts per Catalunya”– i
va instar els seus a concen-
trar-se en les solucions i no
a recrear-se en els proble-
mes, i no es va estar de
censurar l’estratègia
d’ERC d’eixamplar la ba-
se: “Hem de recuperar l’or-
gull, la confiança per tor-

nar-ho a fer i culminar el
mandat de l’1-O. Això vol
dir no esperar-nos a ser-ne
més per fer, sinó comen-
çar a fer per ser-ne més.”

El partit situa en el cin-
què aniversari del referèn-
dum de l’1-O un punt d’in-
flexió. Tant és així que la
presidenta del partit, Lau-
ra Borràs, que també va
utilitzar la paraula anestè-
sia per referir-se a la taula
de negociació, va avisar:

“Ens hauran d’aturar per
la via criminal perquè es-
tem determinats a conti-
nuar avançant per la via
civil.” La també presiden-
ta del Parlament va adver-
tir “als qui fan veure que
les clavegueres de l’Estat
no existeixen”, “als qui
diuen que la independèn-
cia la podran fer ells sols” i
“als qui volen girar full de
l’1-O” que no hi estan dis-
posats.

Borràs va insistir que la
independència no caurà
del cel ni sortirà d’una tau-
la de diàleg. “No ser-hi és la
millor manera de poder
defensar una negociació
real el dia que hi pugui ser.
No som en taules de diàleg
que siguin coartades de
governs espanyols que
l’única proposta que tenen
per a Catalunya és qui dia
passa pressupost em-
peny”, va resumir. ■

Emili Bella
BARCELONA

Junts reprova la
rendició i es proposa
passar a l’acció
a Turull insta l’independentisme a apartar els retrets per
pactar un full de ruta per culminar el mandat de l’1-O

Josep Rull, Laura Borràs i Jordi Turull, ahir, en el tancament del congrés ■ JUNTS
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