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FERRAN SENDRA

33 Carles Puigdemont i Oriol Junqueras caminen pel Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, ahir.

La Generalitat nega credibilitat
als compromisos del Govern
Munté considera
molt poc concrets
els acords de
la conferència
ROGER PASCUAL
BARCELONA

C

arles Puigdemont assistia
a la reunió del Govern a la
Generalitat a la mateixa
hora en què se celebrava
la conferència de presidents autonòmics. Mentre que Neus Munté, portaveu de l’Executiu català, no donava «cap credibilitat» a la cita autonò-

L’Executiu català
«no es desentendrà»
de la negociació del
nou finançament
mica, tota l’oposició (excepte la CUP)
va carregar amb vehemència contra
l’absència.
Com ja havia fet Puigdemont dilluns, tant en la seva carta a Mariano Rajoy com en una conferència al
teatre Romea, Munté va voler destacar la falta de resultats palpables de
les anteriors conferències de presidents. En especial va assenyalar el

«grau de compliment zero» de l’última, del 2012, en què es plantejava la necessitat d’avançar cap a un
nou model de finançament autonòmic. La portaveu va ironitzar sobre l’ordre del dia de la cimera i les
seves poques expectatives: «Si algú
creu que són grans avanços ho respectem molt, però creiem que són
acords molt inconcrets i un cop de
peu cap endavant en qüestions de rellevància a les quals el Govern arriba
molt tard».
Després de tornar a reivindicar
una relació bilateral entre la Generalitat i la Moncloa («creiem que ens
l’hem guanyat»), sobre el nou mo-

L’oposició,
excepte la CUP,
deplora l’absència
de Puigdemont de la
reunió de presidents

del de finançament va apuntar: «A
Catalunya no el liderarem però això no vol dir que ens en desentenguem». Aquest seguiment es podria
realitzar a través de la figura de l’economista menorquí Guillem LópezCasasnovas, que Puigdemont ja va
anunciar fa un mes (després d’una
reunió amb la presidenta balear,
Francina Armengol) que presidiria
una comissió bilateral catalano-balear sobre finançament.
«La cadira que deixa buida no és
de CDC, és de tots els catalans», va asseverar Inés Arrimadas. Després de
la plantada del president, la líder de
l’oposició va anunciar que sol·licitarà
una entrevista amb Rajoy». Ja que
el Govern no té l’opinió de Puigdemont, que va deixar buida la cadira
dels catalans, que tingui la nostra»,
va afirmar.
Xavier García Albiol va coincidir amb la seva queixa. «El desaire
de Puigdemont és al conjunt d’espanyols, a Mariano Rajoy, a la resta de presidents de comunitats autònomes, i per als més de set milions de catalans», va declarar. El
coordinador general del PPC va
acusar Puigdemont de «tancar-se
al seu búnquer» de la Generalitat i
d’«autoexcloure’s».
UNA «IRRESPONSABILITAT» / Munté, en la

seva intervenció, no va perdre l’oportunitat de respondre-li, recordant
que Soraya Sáenz de Santamaría havia dit que «encara que hi hagi cadires buides no hi haurà espanyol que
no hi estigui representat». «Que
s’aclareixin», va postil·lar Munté.
El PSC va lamentar profundament que el president no hagués
canviat d’opinió. «Ens sembla que
Puigdemont obre un nou paradigma, en què el president de la Generalitat ja no representa tots els catalans. És un error institucional greu i
una falta de respecte als catalans i a
la resta de presidents», va sentenciar
Alícia Romero.
Més enllà de l’absència en una reunió «més simbòlica», Joan Coscubiela va dir que espera que el Govern
no renunciï a tenir un paper «actiu»
en la reforma del sistema de finançament, una cosa que el portaveu de
Catalunya Sí que es Pot creu que seria «absolutament irresponsable». H

