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Les diferències entre els dirigents de CiU a Madrid sobre què ha de fer la 

federació nacionalista respecte als pròxims pressupostos de l'Estat, els 

del 2009, comencen a ser importants. El Govern de José Luis Rodríguez 

Zapatero és cada vegada més conscient que no pot afrontar una 

conjuntura econòmica en clar retrocés sense comptar amb un soci 

estable, i desitja acostar-se a CiU. Encara que l'aparença de l'Executiu és 

de calma, els nervis van sorgir la setmana passada quan el sostre de la 

despesa dels pressupostos del 2009 va tirar endavant al Congrés només 

amb els vots del Grup Socialista i gràcies a l'abstenció de CiU. Però al si 

de Convergència les coses no es veuen igual que al si d'Unió. 

 

Els convergents es resisteixen a aprovar els comptes de l'Estat i ho fien 

tot al que passarà amb el nou model de finançament autonòmic. Els 

diputats d'Unió, en canvi, consideren que els empresaris, el seu electorat 

i la societat catalana en general "no entendrien que es deixés a la cuneta 

el Govern central" en una situació com l'actual. El cap de files de CiU al 

Congrés, Josep Antoni Duran Lleida, segueix amb tranquil·litat l'evolució 

del Govern de Madrid. Considera que ha de ser l'Executiu socialista el que 

es mogui, però també es mostra disposat a col.laborar "tant com calgui", 

segons fonts democristianes. El Govern ho sap i també coneix de primera 



mà les advertències de Convergència, de l'entorn d'Artur Mas, que 

insisteix que, si el nou model de finançament no satisfà les aspiracions de 

Catalunya, "no hi podrà haver cap acord". 

 

 

ÚNIC SOCI 

"La tardor serà molt complicada", s'assegura des de les files de 

Convergència, fent al·lusió a l'anàlisi interna que haurà d'emprendre la 

federació nacionalista. I és que el Govern socialista no tindrà 

pràcticament altres socis possibles. No podrà ser el PNB, amb qui desitja 

competir amb totes les seves forces per guanyar les eleccions a Euskadi. 

I tampoc ho seran en exclusiva els socis de la passada legislatura, ERC i 

ICV, minvats en el nombre de diputats i amb serioses discrepàncies sobre 

"el gir" de l'Executiu en qüestions com la immigració. 

 

EL PP COM A COMPETIDOR 

 

La pressió sobre CiU, per tant, serà important, i des d'Unió es considera 

que "la situació no està per jugar amb foc". Les mateixes fonts d'UDC 

afegeixen encara una altra circumstància: "Hi ha empresaris catalans que 

valoren l'esforç que està fent Mariano Rajoy al seu partit enfront de tots 

els seus crítics, i un PP diferent i moderat és un competidor potencial de 

CiU, no pas ERC". 

 

Diversos diputats i senadors de Convergència també deixen clara una 

altra qüestió: "El sacrifici per l'interès general ha estat una dinà- mica 

històrica de CiU, però ja no és el mateix, la situació és una altra, perquè 

no governem a Catalunya". Potser la clau de tot el debat està 

relacionada amb la "venda" a la societat catalana del sistema de 



finançament que es pugui pactar. "CiU no podrà superar la visió positiva 

que el PSC ofereixi des del Govern del model de finançament, fora que 

sigui realment perjudicial i no el recolzi. Però CiU sí que podrà exhibir que 

s'apuntala al Govern d'Espanya", afirmen les mateixes fonts d'Unió, que 

esperen una entesa entre Mas i Duran. 

 


