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En un moment que Artur Mas va anunciant en veu baixa la paralització de la 
remodelació de l'hospital Trueta o la suspensió de la informatització de les aules 
escolars i, a més, es nega a debatre-ho cara a cara per televisió amb el president 
Montilla, aquest ens diu que necessita un altre mandat per acabar i consolidar les 
reformes socials empreses, com única manera d'evitar que la dreta acabi fent-les 
desaparèixer.  
 
El nostre president anuncia que no tornarà a presentar-se, però afegeix que vol quatre 
anys més per consolidar l'Estatut i la cohesió social amb "un govern compacte, reduït i 
sòlid" o, dit d'altra manera, que sigui tot el contrari del Govern actual.  
 
Té sentit el que ha dit? Crec que sí. A les passades eleccions hi havia dos possibles 
governs: PSC-ERC-ICV o CiU-ERC. L'opció CiU-PSC quedava descartada en posar 
CiU com a condició sine quanon que el president fos el seu, l'Artur Mas, quelcom que 
no podien acceptar els socialistes després de tantíssims anys de president nacionalista.  
 
En cas de no haver pactat PSC amb ERC, què hauria passat? Doncs si amb un president 
socialista l'independentisme s'ha disparat, imagini's amb un de nacionalista i amb ERC 
al seu govern. Què ha fallat? Sens dubte allò que ningú preveia: la llarga marxa fins 
saber la sentència del Tribunal Constitucional; el desmarc d'ERC vers el president, que 
va prometre no fer; la desinformació de TV3 i CatRàdio, i podríem seguir.  
 
Serà capaç el president i candidat Montilla de convèncer els seus que ara les coses 
poden ser diferents? Que es poden consolidar les reformes socials i, a l'hora, situar en 
primer terme els valors de la tolerància i el respecte a la diversitat, en lloc de la 
intolerància i l'enfrontament amb els ciutadans de la resta d'Espanya? Li queda una 
setmana per convèncer-nos.  
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