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El cap de setmana passat, Montilla va donar dues puntades. La primera, 

no assistir al consell territorial del PSOE (la cúpula més els presidents de 

les comunitats autònomes i els secretaris generals) de Santiago. La 

reunió es va convocar tard i el PSC tenia congressos comarcals. Però en 

un clima de confiança, Montilla hauria viatjat. 

 

No ho va fer. Va decidir mostrar insatisfacció per l'aturada del 

finançament autonòmic que, a més, li complica la vida. Castells prepara 

els comptes del 2009 i --sense nou finançament-- la retallada serà dura. I 

ERC exhibia mal humor. El mateix Puigcercós va declarar que Esquerra no 

votaria els pressupostos si baixava la despesa social. Així, el gest de 

submissió al consell territorial hauria enredat, a més, la pacificació del 

conflicte amb ERC. 

 

Però Montilla va clavar una altra puntada al dir que Zapatero "no estava a 

l'alçada" en la llei de dependència. Com va publicar EL PERIÓDICO, hi ha 

gent amb drets que no se'n beneficia per falta de fons, malgrat que la 

Generalitat hi posa més del doble de diners que l'Estat quan les 

quantitats havien de ser iguals. Però dir que els càlculs de la llei de 

dependència són defectuosos és deslegitimar una conquista emblemàtica 

de la primera legislatura de ZP. 

 

I l'actitud de Montilla es va confirmar quan Pepe Zaragoza va dir a Lleida 

(en el congrés de la federació) que el PSC havia votat contra les 

esmenes a la totalitat, però que la votació final pressupostària estava 



pendent. Però al Congrés no hi haurà una nova votació global 

pressupostària, excepte que el Senat els rebutgi, cosa que els pactes de 

Blanco a Navarra fan poc probable (per això el PP està indignat amb 

Sanz). 

 

Montilla sap que l'aturada de l'últim mes, des de la fallida de Lehman 

Brothers el 15 de setembre, té raons. Però això no disminueix la seva 

gran inquietud. Per això no va a Santiago; per això critica la falta de fons 

de la llei de dependència; i per això no s'ha d'excloure --si la negociació 

no avança-- algun incident sonat en les votacions pressupostàries. I és 

que al PSC les coses li surten només a mitges. Montilla no s'estavella al 

Dragon Khan (com Maragall), fa una gestió polida i curtcircuita els atacs 

de CDC. Però no aconsegueix l'avantatge que li garanteixi arribar abans 

que CiU a les pròximes eleccions. I en la batalla del finançament es poden 

guanyar --o perdre-- força punts. 

 

L'enquesta del CEO sobre el debat de política general confirma que tot 

va just. Montilla va guanyar Mas amb certa claredat (21 a 11,4%). Però 

el 29% creu que no va guanyar ningú. I la nota de Montilla supera només 

en una centèsima la de Mas (5,57 contra 5,56). Així no hi ha canvi 

electoral. El gran interrogant (que el PSC ni es confessa) és si Zapatero 

el vol. 


