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El flamant lehendakari, Patxi López, va nomenar ahir oficialment els 10 

consellers del seu Govern, que avui prometran o juraran els seus càrrecs. 

Es tracta de sis militants del PSE i quatre independents. Cinc homes i 

cinc dones que han tingut el valor d'acceptar el compromís de servir el 

seu país, malgat l'amenaça feta explícita per ETA, que va declarar el nou 

Govern basc "objectiu prioritari". Solament per això ja es mereixen el 

profund respecte de tots els demòcrates. 

 

Però independentment de l'amenaça terrorista, el primer Govern no 

nacionalista que té Euskadi en la seva història recent s'enfronta a molts 

altres desafiaments i a la pressió afegida que serà mirat amb lupa per 

una oposició implacable i per un aliat exterior, el PP, que mirarà d'influir 

en totes les polítiques. Entre aquests reptes hi ha, òbviament, el de la 

lluita contra ETA i el de millorar la relació amb les víctimes del terrorisme, 

molt deteriorada per determinades actituds dels governs d'Ibarretxe. 

Rodolfo Ares, un home fort del PSE i membre de l'executiva del PSOE, és 

el cridat a enfrontar-se a aquesta responsabilitat des de la Conselleria 

d'Interior, cosa que equival a dir que serà la mà dreta de López. El nou 

lehendakari ha fugit dels experiments i ha fet una aposta segura per a un 

càrrec tan delicat. 

 

L'altre objectiu manifest del nou Executiu, la lluita contra la crisi 

econòmica, tindrà com a abanderats dos independents de reconegut 

prestigi: Carlos Aguirre, en Economia i Hisenda, i Bernabé Unda, en 

Indústria i Innovació. L'economia basca ha donat sobrades mostres de 

solidesa, entre altres coses pel seu fort i tradicional teixit industrial i pel 



finançament del sector públic que permet el concert econòmic. Però la 

crisi és global i l'atur i la caiguda del consum també afecta aquesta 

comunitat. López es disposa a adoptar immediatament una sèrie de 

mesures que s'esperen amb expectació. La primera ha estat ja fer un 

Gabinet de 10 conselleries davant de les 11 de governs anteriors. 

 

La cara del Govern serà, per la seva condició de portaveu, a part de 

consellera d'Administració Pública i Justícia, la d'Idoia Mendia, bilbaïna, 

nascuda el 1966, militant del PSE i bilingüe. Però farà falta molt més que 

una cara jove per transmetre a la societat basca l'acció d'un equip que 

il·lusiona una part de la societat i que s'ha de guanyar el respecte de 

l'altra. 


