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El president de govern espanyol s'ha decidit a fer canvis en el seu 

gabinet de ministres. Es defineix com a crisi de govern. M'agrada més 

com ho va fer el president Rodríguez Zapatero: un «canvi de ritme» o, si 

se'm permet, el terme rugbístic de canvi de peu. Val a dir que el moment 

és oportú, després de la sensació positiva a la cimera del G-20, de la 

reunió del grup de l'Aliança de Civilitzacions i sobretot després d'un any 

de govern amb la necessitat d'ajustar ministeris i perfils enfocats a 

resoldre la crisi econòmica i a aprofitar les oportunitats de la presidència 

espanyola de la UE en el primer semestre del 2010. 

 

Els canvis són un nou estímul per afrontar el que ha de ser el tram final 

però també el més dur de la crisi econòmica i financera. El president s'ha 

envoltat de persones de la seva màxima confiança en ministeris 

determinants com ara Economia i Foment. En clau catalana, s'albira la 

resolució pròxima del finançament autonòmic, i també del traspàs de 

competències i desplegament estatutari. La presència de Blanco 

permetrà millorar el diàleg amb el govern català en matèria de traspassos 

de rodalies i el nou model de gestió aeroportuària, i així cal interpretar el 

nomenament de Chaves en el tram decisiu del nou finançament 

autonòmic i local. El canvi recent a Justícia també hauria de facilitar el 

desplegament de l'Estatut, i el relleu a Cultura amb González Sinde ha de 

permetre, a més de fixar un nou marc per als drets d'autors i ordenar el 

sector audiovisual, aprofundir en la cooperació amb la conselleria i les 

noves competències exclusives establertes en el nou estatut. Avui el 

president espanyol reuneix el grup parlamentari socialista. És 



imprescindible al Congrés trobar l'estabilitat mínima per afrontar el nou 

període polític. Novament es fa necessària la participació i el compromís 

dels grups polítics que configuren el govern d'entesa a Catalunya en les 

majories parlamentàries. Caldrà veure la posició dels nacionalistes bascos 

i de CiU en aquest nou escenari, si estaran temptats a interpretar només 

en clau dels interessos de partit i territorials, els derivats de les eleccions 

basques i de les catalanes de l'any vinent, o per contra si vetllaran per 

l'interès general. La prioritat ara ha de ser sortir de la crisi econòmica, 

tornar a créixer i generar riquesa i ocupació estable. L'agenda política 

també exigeix que paral·lelament a aquest gran objectiu s'hagi de 

resoldre definitivament el nou marc de finançament i el reforçament dels 

autogoverns derivats de les aprovacions dels nous estatuts. Aquests 

reptes s'acompliran amb el govern socialista a Espanya i el d'entesa a 

Catalunya. 

 


