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Les hores no van apaivagar ahir
el desacord entre la vicepresiden-
ta del Govern, Soraya Sáenz de
Santamaría, i el president de la
Generalitat, Artur Mas, ocasio-
nat la nit de dijous passat amb
motiu del lliurament d’uns pre-
mis organitzats per Foment del
Treball a Barcelona. Molt al con-
trari, la número dos de l’Execu-
tiu central i el cap del Govern ca-
talà van afirmar les seves posi-
cions sense cedir un mil·límetre
en l’actitud que va motivar que
Mas decidís no acudir a la invita-
ció de la patronal catalana per no
ser relegat en el protocol per la
presidenta en funcions.
El president va argumentar

ahir que va prendre la decisió
d’enviar en el seu lloc un dels
seus consellers, Felip Puig, per
preservar el “prestigi i la digni-
tat” de la Generalitat. “No va ser
un cop sobre la taula, simple-
ment va ser una decisió per dei-

xar clar que a Catalunya, si no ve
la Casa Reial o el president del
Govern espanyol o el president
del Senat i del Congrés, que són
els que protocol·làriament estan
per davant del president de la Ge-
neralitat, els actes els presideix el
president de Catalunya”, va justi-
ficarMas en declaracions alsmit-

jans de comunicació durant una
visita a Sort.
La màxima autoritat catalana

també va voler deixar clar queFo-
ment del Treball no va tenir cap
responsabilitat en el que va pas-
sar, “com tampoc no té cap res-
ponsabilitat la Generalitat, a la
qual li van canviar les condicions

poques hores abans de l’acte”, va
afegir Mas.
La resposta de la vicepresiden-

ta del Govern va ser ben diferent.
Donant per descomptat que la re-
glamentació sobre el protocol
d’aquest tipus d’actes no oferia
dubte sobre la seva preeminència
com a presidenta en funcions

–Rajoy es troba a Panamà en oca-
sió de la Cimera Iberoamerica-
na– sobre Artur Mas, Sáenz de
Santamaría va posar tota la res-
ponsabilitat sobre el president.
“Em van convidar a lliurar
aquests premis, em va semblar
unhonor i hi vaig ser.Haurà d’ex-
plicar el president de la Generali-
tat els motius pels quals va deci-
dir declinar la seva assistència”,
va respondre.
La insistència dels periodistes

per esbrinar qui havia originat
l’incident no va servir perquè
Sáenz de Santamaría abandonés
la seva posició, segons la qual ella
queda al marge de les qüestions
de protocol, que estan en mans
dels serveis de la Moncloa. Fonts
de la vicepresidència van voler re-
baixar ahir la transcendència

dels fets assegurant que Sáenz de
Santamaría no va saber la decisió
de Mas fins que l’avió va aterrar
al Prat.
No obstant això, la número

dos de l’Executiu espanyol no va
eludir els retrets directes a la po-
sició de Mas en relació amb el
procés sobiranista. “El que jo
vaig poder veure ahir (per di-
jous) a Barcelona va ser una
apel·lació a l’estabilitat i no a
obrir processos que els qui els
promouen no saben després com
tancar”, va opinar. La vicepresi-
denta també va ser molt directa
quan li van preguntar sobre el
risc d’una possible declaració
unilateral, anticipada dimecres
al Congrés pel portaveu de CiU,
JosepAntoni Duran Lleida. “No-
saltres hem de fer complir la
Constitució i les lleis; i ho fa-
rem”, va asseverar.
El primer secretari del PSC,

Pere Navarro, va demanar al pre-
sidentMas que es preocupi “pels
problemes reals de la gent” i no
per qüestions de protocol. Per la
seva banda, l’expresident José
Montilla va recordar que ell mai
no va tenir aquest tipus de proble-
mes quan presidia la Generalitat.
I la portaveu socialista al Con-
grés, Soraya Rodríguez, va consi-
derar “l’espectacle” una “tremen-
da irresponsabilitat”.c
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“Rajoy iMashandebuscarun acord commés aviatmillor”

Reduir la dotació
de laCasaReial

]La premsa internacional
continua observant amb
preocupació l’evolució de la
crisi política oberta entre
Catalunya i Espanya. Ara és
el rotatiu britànic Financial
Times el que dedica un ex-
tens article en el qual desta-
ca la necessitat urgent que
el president del Govern cen-
tral, Mariano Rajoy, i el de
la Generalitat, Artur Mas,
assoleixin un acord com més
aviat millor per desencallar

la situació, encara que “els
seus instints polítics puguin
dir-los el contrari”. El rota-
tiu britànic creu urgent
l’acord davant l’evidència
que la crisi política ha desem-
bocat en un debat social ca-
da vegada més pujat de to
“entre les dues parts” i que
a molts catalans “se’ls està
esgotant la paciència”. El
Financial Times, habitual-
ment molt crític amb la
política de Rajoy, defineix el

president del Govern central
i líder del PP com “un polític
cautelós, del tipus esperar
i veure” abans d’actuar, i
considera que Rajoy sap que
oferir “un tracte generós als
catalans enfurismaria gran
part de la seva base conserva-
dora i moltes regions d’Espa-
nya”. L’article analitza i
avala també la tesi del Go-
vern central que l’auge inde-
pendentista passarà quan
remeti la crisi econòmica.

]El Govern de la Genera-
litat ha remès per carta
al Govern central una
resolució aprovada pel
Parlament que assenyala
la “necessitat que el
pressupost de la Casa
Reial s’adapti a les cir-
cumstàncies econòmi-
ques actuals” i demana
emprendre “reformes
legals necessàries perquè
aquest pressupost se
sotmeti al control del
Tribunal de Comptes”.


