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El CCN envia cartes als empresaris del Cercle d’Economia demanant 
que pressionin Piqué perquè retiri l’informe on aposta pel pacte fiscal

El Cercle Català de Negocis 
continua la política de pressionar 
les  organitzacions empresarials  
que poden entrebancar el procés 
cap a la consecució de l’Estat 
propi, convençut com està el CCN 
que només amb un Estat propi 
Catalunya és econòmicament 
viable.
Fa unes  setmanes el CCN va 
decidir, com així ha fet, enviar 
cartes  a les  empreses membres  del 
Cercle d’Economia per demanar-
los-hi que deixin de donar suport a 
Josep Piqué, actual presidet del 
CE, i el forcin a retirar el 
document Crisi econòmica i conflicte 
polític. Reflexions després del 25N. En 
aquest document, que Piqué va 
presentar el febrer passat i que 
encara es  pot consultar al web del 
Cercle d’Economia, es defensa el 
pacte fiscal i el diàleg amb 
Espanya, es prioritza la sortida de 
la crisi econòmica i es defensa 
a t u r a r e l p r o c é s 
d’autodeterminació. 
El CCN, que ja va denunciar 
públicament el text l’endemà 
mateix de presentar-se, considera 
que Josep Piqué ha fet servir el 
Cercle d’Economia per afavorir els 
i n t e r e s s o s  d e l a m i n o r i a 
d’empreses que tenen interessos  a 
Madrid i que no representen la 
majoria del teixit industrial català, 
que es  troba en un atzucac perquè 

Espanya ha conduït Catalunya a 
un carreró sense sortida, com 
repetidament ha denunciat el 
President de la Generalitat i el cap 
de l’oposició.
A la carta enviada als empresaris 
del Cercle d’Economia -i que 
també s’ha enviat al mateix Josep 
Piqué-, l’organització empresarial 
sobiranista assegura que li consta 
que una part d’empreses del CE 
estan molestes pel contingut de 
l’informe que va presentar Piqué i 
que “no ha estat consensuat entre 
els socis  de l’entitat”. Tanmateix, 
pregunta als destinataris  de la 
carta si van ser consultats abans de 
l’elaboració de l’informe.
El CCN es  posa a disposició dels 
empresaris  del Cercle d’Economia 
que no s’hi sentin còmodes, als 
quals recorda que el CCN treballa 
per recuperar el dinamisme 
e c o n ò m i c d e l p a í s a m b 
l’assoliment de l’Estat propi.

Contents	  que	  Piqué	  plegui

Els dirigents del Cercle Català de 
Negocis es feliciten pel fet que, 
coincidint amb l’enviament de les 
cartes, Josep Piqué hagi anunciat 
que plega de la presidència del CE 
abans de finalitzar el mandat. 
Pel CCN, “els dirigents d’altres 
organitzacions empresarials amb 
ànims encaixistes haurien de 

seguir l’exemple del senyor Piqué” 
i permetre, d’aquesta manera, que 
“el procés cap a l’Estat propi 
tingui el suport de totes les 
organitzacions empresarials”. Al 
Cercle Català de Negocis estan 
convençuts, “perquè així ho diuen 
les enquestes”, que la majoria 
d’empresaris d’aquest país “estan 
al costat del poble” per bé que “les 
cúpules d’algunes organitzacions 
empresarials es mostrin contràries 
a les aspiracions nacionals dels 
catalans”.

Us adjuntem la carta enviada als 
empresaris i la remesa a Josep Piqué.

Per a més informació: 

 Andreu Mas, 677 225 051. 
A/e: amas@nautiluscomunicacio.com

Núria Roura, 673 436 937. 
A/e: 
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Per a més informació contacta amb el CCN a 

comunicacio@ccncat.cat

La pàgina web del Cercle Català de Negocis
www.ccncat.cat 
El twitter del CCN: 
@CCatalaNegocis

El Cercle Català de Negocis satisfet perquè Piqué anuncia que deixa la presidència del CE
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Benvolgut Sr., 
 
Des del Cercle Català de Negocis (CCN) ens dirigim a vostè ja que, com a 
empresa col·laboradora del Cercle d'Economia (CE), pensem que ha de 
conèixer la situació que tot seguit li hi exposem. 
 
El passat mes de febrer, pocs dies després de l'acte organitzat per Foment 
del Treball i del que el Sr. Piqué es va desvincular, el CE va fer públic un 
informe amb el títol de "Crisi econòmica i conflicte polític. Reflexions 
després del 25N", que encara a dia d’avui es pot consultar al web de 
l’entitat. En aquest text queda palès que el CE aposta pel pacte fiscal i el 
diàleg amb Espanya, es prioritza la sortida de la crisi econòmica i es 
defensa aturar el procés d'autodeterminació, iniciat pel govern català i 
avalat per una àmplia majoria social.  
 
Des del CCN pensem que aquest informe va en la línia de la campanya 
iniciada pel Sr. Gay de Montellà de Foment del Treball amb l’acte Anem per 
feina. Hem pogut saber que empresaris del CE no estan d'acord amb aquest 
informe i creuen que no ha estat consensuat entre els socis de l'entitat. 
 
Des del CCN, hem mostrat la nostra sorpresa i hem demanat públicament 
al Sr. Josep Piqué, que retiri aquest informe. És la nostra voluntat, fer-los 
arribar aquesta informació per a que puguin ser crítics amb l'actual direcció 
del CE i reflexionar sobre si representen els seus interessos. 
 
La nostra pregunta és: Vostè coneixia o va ser consultat sobre el contingut 
d’aquest informe? 
 
El CCN som l'organització d'empresaris que treballem per recuperar el 
dinamisme econòmic del nostre país, amb l’assoliment d’un estat propi. Per 
a qualsevol informació no dubti en contactar amb nosaltres. 
 
Li adjuntem el comunicat al que fem referència i la nostra anàlisi d’aquest. 
 
 
Rebeu una atenta salutació, 
 

 
 
Ramon Carner i Alivés 
President del Cercle Català de Negocis 
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Benvolgut Sr. Piqué, 
 
Des del Cercle Català de Negocis (CCN), organització d’empresaris 
que treballem per recuperar el dinamisme econòmic del nostre país a 
través de l’assoliment de l’estat propi, volem mostrar-li el nostre 
desacord amb l’informe que, des del Cercle d’Economia (CE), vàreu 
publicar el passat mes de febrer i que es titulava "Crisi econòmica i 
conflicte polític. Reflexions després del 25N". 
 

En aquest text queda palès que el CE aposta pel pacte fiscal i el 
diàleg amb Espanya, es prioritza la sortida de la crisi econòmica i es 
defensa aturar el procés d'autodeterminació, iniciat pel govern català 
i avalat per una àmplia majoria social.  
 
Des del CCN pensem que aquest informe va en la línia de la 
campanya iniciada pel Sr. Gay de Montellà de Foment del Treball amb 
l’acte Anem per feina. Hem pogut saber que empresaris del CE no 
estan d'acord amb aquest informe i creuen que no ha estat 
consensuat entre els socis de l'entitat. 
 
Des del CCN, hem mostrat la nostra sorpresa i li demanem, com a 
president del Cercle d’Economia, que retiri aquest informe. Així 
doncs, li enviem adjunt el comunicat que vàrem publicar i el nostre 
anàlisi sobre aquest informe. 
 
No dubti en contactar amb nosaltres per a qualsevol qüestió. 
 
 
Rebi una cordial salutació, 
 
 

 
 
 
Ramon Carner i Alivés 
President del Cercle Català de Negocis 


