
El tripartit retreu a Mas que no doni suport a 

Montilla al Senat 
• El líder de CiU diu que seria més útil anar a la Moncloa per convèncer 

Zapatero 

JOSE RICO 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 23.05.10 

 

Al tripartit no l’han convençut les inconcretes qüestions d’agenda que va 

al·legar Artur Mas per carta a José Montilla per justificar la seva 

absència demà dilluns –dia festiu a gran part de Catalunya– al Senat, on 

el president i el front de partits que va donar a llum la resolució del 

Parlament a favor de renovar el Tribunal Constitucional (TC) i reformar la 

llei que el regula defensarà els seus arguments. Els grups del Govern van 

recriminar al líder de CiU que sigui l’únic líder català que no acompanyarà 

Montilla a batre’s amb la resta d’autonomies en defensa de l’Estatut. No 

agrada sobretot que, a més de les seves excuses, el candidat de la 

federació nacionalista aprofités l’ocasió per menysvalorar la utilitat que 

té la cita de Madrid. 

 

El protagonista, però, va reafirmar ahir el suport al president català 

expressat en l’esmentada missiva, tot i que va tornar a dubtar que 

s’obtinguin gaires fruits a la Cambra alta. De fet, Mas sí que es va oferir a 

acompanyar Montilla a Madrid, però no al Senat, sinó a la Moncloa. Entén 

que la clau en aquest moment és convèncer el PSOE i José Luis 

Rodríguez Zapatero perquè subscriguin les tesis catalanes. 

 

«Si Montilla necessita ajuda per convèncer el seu partit i el president del 

Govern del fet que cal modificar la llei del Constitucional, CiU n’hi 



donarà», va afirmar Mas en un acte preelectoral a Blanes (Selva). El cert 

és que el text que el tripartit i els nacionalistes registraran dimarts al 

Senat com a proposta de reforma de la llei del TC no només demana la 

renovació dels magistrats amb el mandat caducat, sinó que persegueix 

frenar qualsevol sentència sobre l’Estatut mentre es mantingui l’actual 

composició. 

 

Els socis de l’Executiu català van rebutjar les «excuses» de Mas i el van 

acusar de no fer pinya amb Montilla. El secretari general adjunt del grup 

socialista al Congrés, Daniel Fernández, es va preguntar quines 

obligacions són més importants que «estar al costat del president en la 

defensa de l’Estatut». El secretari general d’ERC, Joan Ridao, va dir estar 

decebut per l’actitud del líder de CiU i li va recordar que unes setmanes 

enrere va presumir de salvar la unitat catalana al Parlament. 

 

ESQUERDES PERMANENTS / En una línia similar, el secretari general d’ICV, 

Joan Herrera, va acusar Mas de «posar traves» al front català i va afegir 

que l’exigència a les Corts ha de ser doble, tant al PSOE com al PP. 

Encara que es pugui tractar al cap i a la fi d’una qüestió més simbòlica 

que res més, l’absència de Mas a Madrid certifica que els tacticismes 

segueixen sent temptadors en la política catalana, i encara més a les 

portes d’una batalla electoral. 

 

A la seva carta, Mas donava a entendre que la seva agenda es podria 

haver adaptat si Montilla i ell haguessin acordat la data junts. No va ser 

així, i per tant la representació convergent que viatjarà a Madrid estarà 

formada pels diputats Josep Maria Pelegrí i Francesc Homs.  

 


