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La crisi econòmica passa factura a tot Europa, preocupa els ciutadans i 

ocupa els governs. Sarkozy ha vist caure la seva popularitat per terra --

39%--, Brown és a 18 punts dels conservadors i Merkel és suspesa pel 

64% dels alemanys. Catalunya no podia ser menys. El 67,9% considera 

negativa la marxa de l'economia. No obstant, hi ha un matís rellevant: 

gairebé un 44% té esperança en el futur i creu que millorarà en els 

pròxims dos anys. Potser aquesta percepció d'optimisme ofereix un 

escenari obert davant les eleccions del 2010, perquè el Govern de 

Montilla no rep un revés similar al d'altres països. 

 

L'enquesta d'avui ens remet als prolegòmens de les eleccions del 2006, i 

les seves previsions, cal recordar-ho, no es van complir l'1 de novembre. 

En aquells moments, com ara, CiU se situava davant un bon resultat i 

Mas tenia una valoració acceptable, lleugerament per sobre de Montilla. 

En conseqüència, el tripartit perdia la seva majoria. Ara es reprodueix el 

mateix escenari. Per tant, seria un error per part de CiU llançar les 

campanes al vol i apuntar que la fórmula del tripartit està esgotada 

perquè, malgrat la conjuntura favorable, CiU no despunta prou per 

aconseguir capgirar de manera definitiva el panorama polític català. La 

forquilla que reflecteix l'enquesta deixa un escenari ple d'incògnites 

perquè la coalició liderada per Montilla se situa al llindar dels 67 diputats. 

Aquestes incògnites augmenten perquè el president no en surt malparat 

malgrat la crisi i les incerteses sobre el finançament i l'Estatut. El 50,1% 

dels enquestats creuen que és un bon president i un 44,8% el prefereix 



al capdavant de la Generalitat. Montilla, per tant, no experimenta el 

desgast d'altres líders europeus i manté un igualat colze a colze amb 

Artur Mas. 

 

EL PRESIDENT Montilla, que té tota la intenció de finalitzar la legislatura, 

situa les eleccions a més d'un any vista. L'optimisme moderat dels 

ciutadans davant l'economia i la seva aposta per l'estabilitat --que clama 

per l'entesa entre les dues forces centrals-- són dos elements que es 

desprenen de l'enquesta, que la classe política ha de tenir en compte per 

afinar les seves estratègies, elaborar propostes i tancar assignatures 

pendents. Conclusió: hi ha partit. Juguen tots, també Zapatero. 

 


