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N'hi ha prou de repassar la premsa d'aquesta setmana per adornar-nos 

que el Govern de la Generalitat passa una mala temporada: la vaga de 

l'ensenyament, els enfrontaments entre mossos d'esquadra i 

manifestants als carrers de Barcelona, les dificultats per concretar d'una 

manera positiva l'acord per al nou finançament... Aquests maldecaps 

s'afegeixen a les que, segons el Baròmetre d'EL PERIÓDICO, són les 

principals preocupacions dels ciutadans: l'atur, la precarietat laboral i la 

situació econòmica. 

 

El Baròmetre ens explica que el 72% dels catalans consideren que 

Catalunya ha empitjorat en el darrer any. Plou, doncs, sobre mullat. 

Encara que els partits que donen suport al Govern d'Entesa han anunciat 

la renovació i la revisió del seu acord, la veritat és que l'escenari actual, 

amb peticions de dimissions de consellers, conflictes laborals creixents, 

bloqueig en la negociació del finançament, més aviat dibuixa un horitzó 

advers. 

 

EL PRINCIPAL reducte a hores d'ara del tripartit és el president Montilla, 

que amb el seu discurs serè i responsable projecta una imatge de 

solidesa que li permet continuar aconseguint l'aprovat de la majoria dels 

catalans. Però, al mateix temps, Duran Lleida es manté incombustible i 

Mas, que, segons les dades del Baròmetre, supera per primera vegada 

des del 2007 el president Montilla, està reforçant d'una manera clara el 



seu prestigi i les seves opcions electorals. La seva recent conferència 

sobre la crisi l'acredita de nou com un polític brillant capaç de connectar 

amb les inquietuds i les sensibilitats majoritàries del país. 

 

Com hem vist a Galícia i al País Basc, és més complicat guanyar eleccions 

des del Govern en temps de crisi. I no sembla pas que les properes 

eleccions al Parlament de Catalunya hagin d'arribar amb la crisi superada. 

El vent bufa a favor de CiU i d'Artur Mas, que, com ahir declarava a EL 

PERIÓDICO, ha d'actuar sense arrogàncies i prioritzant sempre els 

interessos de la gent i del país per damunt de la visió partidista del curt 

termini, si vol consolidar i eixamplar aquest avantatge. Per la seva banda, 

el tripartit ha d'intentar, amb remodelacions de govern i noves propostes 

constructives, mantenir viva la legislatura, perquè un avançament 

electoral equivaldria a una derrota. 


