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CYNTHIA SANS/ACN
❘ SORT/LA SEUD’URGELL ❘ El president
Mas va aprofitar el seu viatge al
Pirineu per aclarir la plantada a
l’entrega de medalles de la pa-
tronal Foment delTreball dijous
i va dir que no va assistir a l’ac-
te per “mantindre la dignitat i el
prestigi” de la institució i no cre-
ar un precedent. El protocol el
relegava a un segon pla, darre-
re de la vicepresidenta Soraya
Sáenz de Santamaría, que actu-
ava com a presidenta en funci-
ons pel viatge de Mariano Ra-
joy a la Cimera Iberoamerica-

na.Malgrat tot, en declaracions
a la capital del Pallars SobiràMas
va assenyalar que no ho va fer
“molest” ni va ser un “cop so-
bre la taula”. “Va ser una deci-
sió per deixar clar que a Cata-
lunya, si no ve algun membre de
la Casa Reial, el president del
Govern espanyol, del Congrés o
del Senat, els actes els presideix
el president de la Generalitat.
Aquesta norma no es pot per-
dre i menys en els temps actu-
als”, va assenyalar el cap de
l’Executiu.

El president va explicar que

les condicions en les quals l’ha-
vien convidat a l’acte de la pa-
tronal“van canviar” hores abans
de l’acte i que la Generalitat,
com amàxima institució del pa-
ís, “no podia quedar en un se-
gon ordre”.Davant d’aquesta si-
tuació, va preferir que estigués
representada en la figura del con-
seller d’Empresa i Ocupació, Fe-
lip Puig, per mantindre l’“auto-
ritat” de la Generalitat, la “prin-
cipal institució de Catalunya”.

Des del seu punt de vista, el
president català ha “de preser-
var” el prestigi de la institució i

“No hi vaig anar per dignitat”
Mas evidencia les discrepàncies de protocol amb Madrid i afirma que “no podia quedar en un
segon ordre” darrere de la vicepresidenta || “No és un atac, ja està tot bastant caldejat”

El Governmarca el repte de la
“llenguamaterna i tresmés”
Inaugura les jornades de reflexió educativa a la Seu d’Urgell i
considera una “necessitat” el coneixement de diverses llengües

CYNTHIA SANS
❘ LA SEU D’URGELL ❘ Es parla molt a
Europa de la necessitat de par-
lar la llengua materna més dos,
però a Catalunya haurien de
ser la llengua pròpia més tres.
“Aquest és el nostre repte”, va
assegurar ahir el president de
la Generalitat,Artur Mas, que
va presidir la inauguració de les
terceres jornades de reflexió
educativa de la Seu d’Urgell,
que finalitzen avui aAndorra.
“Tenim una llengua pròpia, que
és el català, una altra que tam-
bé és nostra, que és un gran pa-
trimoni i amb la qual tenim la
sort de comptar, que és el cas-
tellà, l’anglès que ara és un rep-
te arribar a conèixer-lo, i una
última que per proximitat, pot
ser el francès”, va apuntar.

Les jornades les organitza el
col·legi oficial de doctors i lli-
cenciats en Filosofia i Lletres i
en Ciències de Catalunya i
aquest any té com a lema L’es-
cola i el plurilingüisme. L’acte

d’ahir va comptar també amb
la presència de la consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau,
que va destacar que el contin-
gut d’aquestes jornades, que
pretenen ser un centre de de-

bat i intercanvi per al professo-
rat,“té ple sentit i és una abso-
luta necessitat”.

El director dels serveis terri-
torials d’Ensenyament a Llei-
da, Miquel Àngel Cullerés, es
va referir per la seua part a les
queixes dels pares del Segrià al
considerar que la partida addi-
cional per a les beques de men-
jador no és suficient. En aquest
sentit, va recordar que el Go-
vern té la previsió d’incremen-
tar en 1,8 milions d’euros a Ca-
talunya l’aportació destinada a
aquestes beques i va afegir que
la conselleria treballa per can-
viar la normativa espanyola que
regula l’obligatorietat de pagar
el menjador escolar i el trans-
port als pares dels nuclis agre-
gats.

COPAGAMENT

Ensenyament reitera que

treballa per canviar la

norma que regula el

copagament del menjador

Al mig, la consellera Irene Rigau i la periodista Mònica Terribas, que va fer el seu programa a la Seu.

la seua posició en la vida de Ca-
talunya, però va defensar que
no ho va fer “enfadat” amb els
empresaris.“No vull presentar-
ho en forma d’atacs, que ja està
tot prou calent i complicat”, al-
hora que va defensar que “tam-
poc no vull afegir més llenya al
foc”.

Mas es va referir també a les
declaracions del líder d’Unió,
JosepAntoni Duran Lleida, en
el sentit de desconèixer l’infor-
me de“deslleialtats” que la Ge-
neralitat va fer públic aquesta
setmana i va assenyalar que Du-
ran sí que va rebre les dades
“unamica més tard del que hau-
ria sigut convenient”, encara que
l’Executiu ho assumeix “en el
seu conjunt” i va ser “treballat
per tots”. “Hi ha consellers
d’Unió i és un informe del Go-
vern en el seu conjunt, amb con-
sellers dels dos partits”, va dir.

“Hihadeutesmés
exigiblesque
d’altres, però tots
sóndeutes”

■ El president de la Gene-
ralitat va donar la raó al lí-
der d’Unió, JosepAntoni
Duran Lleida, en relació
amb l’actitud d’aquest so-
bre l’informe de greuges i
el deute entre l’Estat i la
Generalitat. Duran ha ma-
nifestat aquesta setmana
que sempre ha mantingut
que només està emparada
per la legalitat la reclama-
ció a l’Estat de 759 mili-
ons d’euros del 2009, xi-
fra inferior al que demana
el Govern.

Mas va recolzar aques-
ta versió encara que a mit-
ges: “Hi ha deutes que són
més immediatament exi-
gibles i altres que es poden
exigir potser amb una mi-
ca més de termini, però tot
són deutes, d’una forma o
una altra”, va dir.

Cal assenyalar que la
polèmica també ha apare-
gut a l’afirmar el conseller
Francesc Homs que Duran
sempre havia defensat la
reclamació de totes les
anualitats de la disposició
addicional tercera de l’Es-
tatut des de la seua entra-
da en vigor.
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L’alcalde de la Seu, Albert Batalla, ambMas en la visita a la granja.

Aval a una empresa làctia que ha
de ser pionera a nivell mundial
❘RIBERAD’URGELLET ❘ Els Hostalets de
Tost, a Ribera d’Urgellet, és la
seu des de fa uns mesos de Blan-
ca Pirineus, un projecte genè-
tic del sector de la llet, d’inici-
ativa privada, que consta de qua-
tre unitats de negoci diferencia-
des: llet d’alta qualitat; produc-
ció d’embrions amb un alt nivell
genètic; investigació a la produc-
ció de llet i formació. L’empre-

sa, que ahir va rebre la visita del
presidentArturMas, s’ha de con-
vertir en pionera a nivell mun-
dial des del punt de vista d’in-
vestigació genètica del sector de
la llet. El conseller d’Agricul-
tura, Josep Maria Pelegrí, va
acompanyar Mas i va destacar
la col·laboració de l’IRTA de la
Generalitat en aquesta empre-
sa.

LESFRASES

«El president ha de
preservar el prestigi
de la màxima
institució catalana»

«L’informe (de
deslleialtats) el va
assumir el Govern en
el seu conjunt»

ARTURMAS
PRESIDENT DE LA GENERALITAT
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