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Així serà el govern de Sánchez que
haurà de negociar amb Catalunya
Amb la designació de Juan Carlos Campo com a titular de Justícia es tanca el nou
executiu de Pedro Sánchez, que tindrà en la desjudicialització del conflicte entre
Catalunya i l'Estat un dels seus reptes més immediats
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El govern de Pedro Sánchez

- Vicepresidenta i ministra de Presidència i Relació amb les Corts: Carmen Calvo
- Vicepresident i responsable de l'Agenda 2030: Pablo Iglesias
- Vicepresidenta i ministra d'Economia: Nadia Calviño
- Vicepresidenta i ministra de Transició Energètica: Teresa Ribera
- Ministre d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació: Arancha González Laya
- Ministra d'Igualtat: Irene Montero
- Ministra de Defensa: Margarita Robles
- Ministre d'Interior: Fernando Grande-Marlaska
- Ministre d'Universitats, Manuel Castells
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- Ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana: José Luis Ábalos
- Ministra de Política Territorial i Funció Pública: Carolina Darias
- Ministra d'Hisenda i portaveu del govern: María Jesús Montero
- Ministra de Justícia: Juan Carlos Campo Moreno
- Ministre de Sanitat: Salvador Illa
- Ministra de Seguretat Social, Inclusió i Migracions: José Luis Escrivá
- Ministre de Consum: Alberto Garzón
- Ministre de Ciència: Pedro Duque
- Ministra de Treball: Yolanda Díaz
- Ministra d'Educació i Formació Professional: Isabel Celáa
- Ministra d'Agricultura, Pesca i Alimentació: Luis Planas
- Ministra d'Indústria i Turisme: Reyes Maroto
- Ministre de Cultura i Esports: José Manuel Rodríguez Uribes

Pedro Sánchez encapçalarà el primer executiu de coalició de la història de la democràcia espanyola
des de la fi de la dictadura. Un executiu que tindrà en la desjudicialització del conflicte entre
Catalunya i l'Estat un dels seus reptes principals i més immediats. També és el primer govern
sorgit d'una aliança d'esquerres, amb presència d'una força política situada a l'esquerra de la
socialdemocràcia com és Podem, i amb la inclusió en el consell de ministres de dirigents
comunistes. Membres del llegendari PCE seuran a l'executiu, que neix amb el suport explícit del
PNB i gràcies a l'abstenció d'altres forces sobiranistes i progressistes com ERC i Bildu.
El nou executiu de Sánchez, amb 11 dones i 12 homes -incloent-hi el president espanyol-,
compta amb dos catalans en les seves files, els titulars de Sanitat, Salvador Illa (PSC), i
Universitats, Manuel Castells (comuns). L'extens consell de ministres tindrà també quatre
vicepresidències, cosa que dilueix el paper del soci de Sánchez, Pablo Iglesias, com a
vicepresident. En total, a Podem els corresponen cinc carteres amb contingut social: Igualtat,
Treball, Universitats i Consum, a més de la vicepresidència d'Iglesias.
Fa només dos mesos pocs imaginaven l'escenari que ara es posa a caminar entre els dubtes,
l'escepticisme però també les esperances de sectors progressistes de la societat espanyola i
d'una part de la societat catalana. Com sol succeir en política, més que l'atractiu d'un projecte,
és el rebuig furibund de la dreta espanyola el que li ha donat al nou govern de Sánchez un
component èpic inesperat. Aquest és el primer executiu de coalició d'esquerres de la democràcia
nascuda el 1977. I el que haurà de negociar amb Catalunya
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