
Mas i Rajoy van negociar en secret amb vista a 
les catalanes del 2003 

• Al setembre van parlar a Doñana de futurs pactes a Catalunya i Madrid 

• El líder nacionalista rebutjava llavors en públic qualsevol aliança de CiU i PP 

 
ENRIC HERNÀNDEZ 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 22.10.06 
 

Dues, i no una, van ser les reunions que Artur Mas va mantenir amb Mariano 

Rajoy a Doñana. La primera, admesa pel nacionalista, va tenir lloc el 26 i 27 

d'octubre del 2002, i també hi van assistir els ministres Eduardo Zaplana i 

Jaume Matas. La segona, negada per Mas després que José Montilla (PSC) 

l'airegés divendres a TV-3, va ser el setembre del 2003, dos mesos abans de les 

últimes eleccions catalanes. Mas i Rajoy van negociar a Doñana, segons fonts 

populars, la futura col·laboració entre CiU i el PP a Catalunya i a Madrid. 

 

Rajoy i Mas van anar a la cita al Palacio de las Marismillas de Doñana, 

acompanyats per les seves dones. Les fonts consultades van callar quin cap de 

setmana es va produir la trobada. Potser perquè l'ús del palau està reservat als 

membres del Govern, i Rajoy va deixar de ser-ho el 4 de setembre del 2003, 

quan va ser proclamat candidat del PP a la Moncloa. 

 

XERRADA RAJOY-PIQUÉ 

Mas i el seu director de campanya, David Madí, neguen que es produís aquesta 

trobada, confirmada, però, per fonts del PP. El mateix Rajoy només va 

confirmar ahir per telèfon a Josep Piqué la reunió de l'octubre del 2002, de la 

qual el president del PP a Catalunya no en tenia notícia. De la segona, ni 

paraula. 

 

L'objecte de l'entrevista, convocada a instàncies de Rajoy, va ser analitzar les 

perspectives de col·laboració entre CiU i el PP. Els nacionalistes ja havien dit 

que, per primera vegada en vuit anys, no pensaven recolzar els pressupostos de 

José María Aznar, ja que la votació coincidia, com aquest any, amb la 

precampanya catalana. A Aznar, que assaboria la mel de la majoria absoluta, 

en tenia prou que CiU s'abstingués, i així va ser. 



 

Més interès tenia Rajoy a recompondre de cara al futur les relacions amb CiU, 

deteriorades per la involució autonòmica d'Aznar, la vaga general del 2002, el 

cas Prestige i el suport espanyol a la guerra de l'Iraq, entre altres assumptes. 

 

El candidat del PP va garantir a Mas que les faltes d'entesa es resoldrien així 

que ell arribés a la Moncloa, i es va comprometre a incorporar CiU al Govern 

si, després de les eleccions catalanes, els nacionalistes segellaven amb els 

populars catalans un pacte estable en idèntiques condicions. Rajoy a penes va 

esbossar la seva proposta sobre una eventual fusió entre CiU i el PPC, que Mas 

ja havia rebutjat en reunions precedents. 

 

El candidat de CiU a la Generalitat es va queixar a Rajoy del desgast que havia 

patit la seva federació pel suport prestat a Aznar, però no va tancar la porta a 

futures aliances. Segons fonts populars, tots dos es van emplaçar a una altra 

cita en cas que, després de les eleccions de novembre del 2003, CiU i el PP 

sumessin al Parlament els 68 escons necessaris per investir president Mas, 

operació finalment avortada per les urnes. 

 

Poc després d'aquella reunió secreta, el 10 d'octubre del 2003, EL PERIÓDICO 

va revelar, sense al·ludir a la trobada, l'oferta del candidat popular: "Rajoy 

invitarà CiU a governar amb el PP fins i tot amb majoria absoluta". Mas, 

entestat a desmarcar-se en públic del PP, va rebutjar la proposta que havia 

tractat en privat: "Que no perdi el temps ni provoqui polèmiques estèrils". 

 

DURAN NO HO SABIA 

El líder d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida, no tenia constància de la trobada 

de Doñana. El líder democristià ho va admetre a Lleida, on es va referir a 

l'única reunió admesa per Mas, la del 2002: "Potser ha existit, però no puc dir-

ne res perquè no sé de què va". 

 

"Em sembla molt gruixut que mentre CiU criminalitzava ERC pels seus 

possibles pactes el 2003, Mas negociés en secret amb el PP", va dir Joan 



Puigcercós. Pel número dos d'ERC, les reunions "demostren fins a quin punt 

havia arribat l'entesa entre el PP i CiU". 

 


