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+
La primera mesura que va prendre Zapatero quan el 14-M
va arribar a la Moncloa va ser retirar el desplegament mili-
tar espanyol a l’Iraq. Va suposar un cop d’efecte de cara a
la ciutadania però ha marcat la seva política exterior.

Retirada de
les tropes de
l’Iraq

LES NOTES

+
El govern socialista es va estrenar en matèria legislativa
impulsant la llei integral contra la violència de gènere, una
xacra que tot i aquesta normativa no deixa de castigar les
dones. Més tard, el Congrés va aprovar la llei d’igualtat.

Llei contra la
violència de
gènere

+
Una de les lleis més carismàtiques de la legislatura i, alho-
ra, de les més discutides pels sectors conservadors ha
estat la del matrimoni homosexual. També en aquest perí-
ode, el Congrés ha agilitat els tràmits del divorci.

Matrimoni
homosexual i
divorci ràpid

+
La llei de la dependència es considera el quart pilar de
l’Estat de benestar perquè atorga drets i ajudes a persones
que no es poden valdre per si mateixes. Ha arrencat aquest
any, però amb complicacions burocràtiques.

Llei d’ajuts a
persones
depenents

+
Quan es complia el primer any de mandat, el president es-
panyol aconseguia que el Congrés, per àmplia majoria, de-
rogués el polèmic transvasament de l’Ebre. El pla hidrolò-
gic impulsat per Aznar rebia un important revés.

El riu Ebre
ja no es
transvasa

=
Zapatero es va comprometre a tornar els papers incautats
durant la Guerra Civil i el franquisme i dipositats a l’arxiu de
Salamanca. Finalment s’han recuperat els papers de la Ge-
neralitat, però es resisteixen a tornar els dels particulars.

Retorn dels
‘papers de
Salamanca’

=
Un dels grans compromisos de legislatura va ser instaurar
una llei per a la restitució de les víctimes del franquisme.
Després d’un primer projecte fallit, que va desagradar a
tothom, es va aprovar un text recolzat per CiU, PNB i IU-ICV.

Llei de la
memòria
històrica

=
Zapatero va garantir que impulsaria el català a les dife-
rents institucions de l’Estat i de la UE. A Europa hi ha aca-
bat entrant per la porta falsa, al Senat ja s’hi ha institucio-
nalitzat mínimament, però al Congrés no hi ha res a fer.

Català a les
diferents
institucions

=
Tot i el refredament de les relacions amb els EUA i la pèr-
dua de pes en alguns països iberoamericans, s’ha recupe-
rat la sintonia amb una part d’Europa. En cooperació s’ha
arribat al 0,5% del PIB d’ajut als països pobres.

Política
exterior i
cooperació

=
Zapatero no se n’ha sortit en l’impuls d’una reforma limi-
tada de la Constitució que havia de permetre, entre altres
coses, l’accés en igualtat de la dona a la Corona. El PP era
necessari per tirar-ho endavant, però no els va convèncer.

Intent de
reforma de la
Constitució

-
El Congrés va protagonitzar una complexa i agònica nego-
ciació de l’Estatut que va acabar rebaixant les reivindicaci-
ons del text del Parlament. L’aplicació per part de l’Estat
de la norma sembla que va pel mateix camí.

Retallada i
aplicació de
l’Estatut

-
El president espanyol va anunciar que el TGV arribaria a
Barcelona el 21 de desembre passat. Enmig d’un caos d’in-
fraestructures sense precedents, l’alta velocitat encara no
té data. Sí que en té l’adjudicació del túnel Sants-Sagrera.

Arribada
del TGV a
Barcelona

-
Zapatero també es va comprometre al Congrés a traspas-
sar a la Generalitat, amb data de l’1 de gener del 2008, el
servei de Rodalies. La bilateral de la setmana passada va
constatar que el govern central no té interès a fer-ho.

Traspàs del
servei de
Rodalies

-
La tardor passada, el govern espanyol havia de presentar
un pla per decidir com s’articularia la gestió compartida de
l’aeroport del Prat i el traspàs dels aeroports de Reus, Sa-
badell i Girona. De moment, no se n’ha tornat a parlar.

Gestió de
l’aeroport
del Prat

-
Zapatero ha basat part de la legislatura en l’esperança de
pau al País Basc. L’anunci de la treva va suposar un punt
d’inflexió per començar a negociar amb ETA. El darrer any,
però, els terroristes van decidir tornar a la violència.

Fracàs del
procés de
pau a Euskadi

@Zapatero inten-
ta transmetre a
l’opinió pública
una sensació de se-
guretat que no té
el seu nucli dur

sobre els resultats del 9-M. Cap en-
questa acaba de donar al PSOE un
impuls suficient perquè puguin
respirar una mica els estrategs de
la Moncloa i del partit. Des que
l’octubre passat el líder socialista
els va assegurar que de cara el 9-M
res no està guanyat i que s’havien
de posar a “suar la samarreta”, a
Ferraz s’ho han pres al peu de la
lletra i no es deixen de dissenyar
estratègies de campanya i d’analit-
zar les zones calentes on és possi-
ble perdre o guanyar més vots. Per-
què no és habitual que després
d’una primera legislatura, el presi-

dent d’un executiu es trobi –se-
gons assenyalen les enquestes– a
una distància tant curta del seu
principal rival.

Incertesa
@La situació d’incertesa que ha
aconseguit introduir el PP com a
element comú de tota la legislatu-
ra, primer amb l’11-M, després
amb l’Estatut, més tard amb el pro-
cés de pau a Euskadi, i ara amb una
hipotètica desacceleració de l’eco-
nomia –alentiment, es diu a Mon-
cloa–, ha acabat calant entre part
de la ciutadania. Per fer-hi front,
Zapatero s’ha envoltat de com-
panys de viatge com ara José Bono
o Pedro Solbes que, segons el
PSOE, aporten la “serenor” i un toc
de conservadorisme a un govern
que el PP presenta com a “radical”.

A partir d’ara, “a suar la samarreta”
Les
claus
MONTSE
OLIVA

L’exministre José Bono quan va
anunciar que deixava el govern ■ EFE

reunió bilateral, s’han de
fer mans i mànigues per
vendre avenços. A la reunió
de la setmana passada, el
desencontre pel traspàs de
Rodalies era massa evident

i ningú no va entretenir-se
a disfressar-lo.

Zapatero, però, ahir va
treure importància als des-
acords i va donar per fet
que el desenvolupament de
l’Estatut avançarà un cop
passi la mala maror pròpia
d’èpoques preelectorals.
Escoltant-lo ningú no diria
que les relacions entre el

govern espanyol i el català,
i sobretot entre els seus
presidents, no passen pel
moment més dolç.

Tractes amb CiU
Per compensar-ho, el presi-
dent espanyol va procurar
rebaixar un hipotètic acos-
tament del PSOE a CiU
després de les generals,
que no ha caigut gens bé
dins les files socialistes ca-
talanes. Segons Zapatero
quan ell indica que el seu
partit ha de tenir un diàleg
fluid i fins i tot “construc-
tiu” amb el grup català no
pensa en absolut en un es-
cenari de pactes. A ningú
se li escapa, però, que
aquestes apel·lacions for-
men part del gir centrista
que vol exhibir el PSOE de
cara a les generals. ■

Zapatero aprova
en temes socials
però suspèn en
matèria territorial


