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la corrupció | Es contraposa a Madrid a un Mas que "vol agradar aquí i allà amb discursos 

contradictoris" 
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El president Montilla, entre Molas i Obiols, ahir durant la presentació de les memòries de 

Joan Reventós  

FRANCESC MELCION 

Les comunitats autònomes assumeixen més del 30% de la despesa i no figuren en l'agenda 

de cap pacte d'Estat. Enarborant aquesta evidència, el president català, José Montilla, va 

reclamar ahir a Madrid un "acord d'Estat" entre govern central, comunitats autònomes i 

ajuntaments per sortir "abans i millor" de la crisi més enllà del decret amb 24 mesures que 

avui aprovarà el consell de ministres i de la reforma del mercat laboral i de les pensions a 

debat entre agents socials i partits. 

El president català va advocar per una entesa entre els tres nivells administratius en un dinar 

col·loqui al Foro ABC, en què només va comptar amb el suport d'un membre del PSOE, el 

vicepresident territorial Manuel Chaves. Segons Montilla, el front comú de les comunitats del 

PP en la conferència de presidents al desembre va desfer un primer intent d'acord però la 

reducció de la despesa sanitària pactada entre els barons i el ministeri de Sanitat o el recent 

acord de contenció del dèficit al Consell de Política Fiscal i Financera són "un primer pas 

positiu". El temari per al pacte d'Estat recolliria la reactivació econòmica i les inversions, a 

més de desterrar la "deslleialtat" en afers com la dependència. 

Montilla va denunciar "febres recentralizadores" que es nodreixen dels estralls de la crisi. "No 

confonguem interès general amb interès de l'administració central", va exhortar. 

Davant l'allau de preguntes sobre una imminent sentència del Tribunal Constitucional sobre 

l'Estatut, Montilla va prometre "acatar la sentència sense renunciar a res de l'Estatut". I va 

defugir atiar "problemes semàntics" amb un José Luis Rodríguez Zapatero que ha confessat 



sentir-se més còmode amb nacionalitat que amb nació. Al PP, de passada, li va reprovar les 

actituds "vacil·lants" en els casos de corrupció. 

Sabent que la flor i la nata del Madrid econòmic s'ha abocat en l'últim mes a acollir les 

conferències d'Artur Mas i Josep Antoni Duran, Montilla va aprofitar la tribuna del Foro ABC 

per contraposar el seu perfil amb el del seu rival electoral a la tardor. D'acord amb el seu 

retrat, Mas recorre a "eufemismes buscant agradar aquí i allà amb discursos contradictoris". 

"Jo sóc català, catalanista, espanyol i federalista, sense que això sigui contradictori", va 

reblar en un esbós comparatiu. "No sóc partidari de la independència i al contrari que ell no 

votaria sí en un eventual referèndum", va recalcar davant noms de la banca o l'energia com 

Antoni Brufau (Repsol YPF). 

 


