Aprovat alt al finançament
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L’enquesta que publiquem avui indica que els catalans coneixen el pacte
recent de finançament autonòmic (85%) i que una àmplia majoria del
60% l’aprova mentre que només el 20% el considera negatiu.

És, doncs, una important victòria del Govern que s’amplifica si
considerem que tots els electorats, incloent-hi els del PP i de CiU, avalen
l’acord. I que s’aprova la gestió del Govern mentre que la de l’oposició de
CiU, que rebutja l’acord, suspèn. Així, els catalans donen suport a un
pacte que ha tingut una gestació difícil perquè creuen que és un pas
endavant cap al finançament just de Catalunya, imprescindible per al seu
creixement i per a la seva resposta social a la crisi.

El tripartit i el president Montilla semblen més consolidats després de
l’acord, no només per l’aprovació ciutadana i el suport de la societat
civil, des de sindicats fins a patronals, sinó perquè han fet un pas seriós
cap a la centralitat política que durant tant de temps va ocupar,
combinant catalanisme amb responsabilitat, el president Pujol. I que
abans va encarnar el mateix president Tarradellas, retornat de l’exili amb
la bandera de la legitimitat republicana, però també amb el sentit comú
imprescindible per generar confiança en una societat moderna, complexa
i plural. Una prova d’això és que les previsions electorals de l’enquesta,
que el mes de març apuntaven a la pèrdua de la majoria parlamentària
del tripartit, ara mostren un panorama obert. L’atribució d’escons
sempre és arriscada, però, segons l’enquesta, avui el tripartit podria
conservar la majoria. Encara que també la podria perdre.

El sondeig indica, així mateix, que la ciutadania sent desconfiança.
L’interès per la política catalana torna a caure per sota del 50% i els
catalans mostren un convençut escepticisme respecte de la propaganda
dels partits. Aproven l’acord amb Madrid,però no creuen que Zapatero
hagi complert amb Catalunya ni que sigui el millor pacte que permetia
l’actual Estatut. I mostren un clar rebuig a l’oposició nacionalista quan
critica “un acord vergonyant”, i a l’actitud del PP, que diu que el pacte
portarà més impostos, més atur i més crisi.

Els catalans són sensats. Aproven l’acord amb realisme i no subscriuen
exageracions. Diuen sí al pacte de finançament i rebutgen la crispació i la
propaganda unidireccional. El seny continua sent un tret dominant del
país.

