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La reunió Mas-Rajoy, al minut
Mas i Rajoy, aquest matí a la Moncloa. Foto: X.Vallbona

Actualitzeu (javascript:this.location.href=this.location.href;)
[minutaminut]

15:59
Acaba la compareixença de Mas a la Blanquerna

15:49
"A Catalunya no hi ha d'haver violència, ni pròpia ni induïda", replica Mas

15:46
Pregunten a Mas sobre un "possible enfrentament violent civil a Catalunya"

15:45
"Vostès veuran la força del país l'11 de Setembre", avisa Mas

15:35
"La força que jo pugui tenir és la que em doni el poble català i no una persona en concret",
comenta Mas sobre el cas Pujol

15:26
"No hi ha pla B, hi ha un pla A que és votar i aquest pla té fases, i una fase principalíssima és el
9-N", conclou Mas

15:24
"Si el 9-N, l'Estat decideix entorpir del tot la consulta del 9-N, entrarem en una fase diferent",
insisteix Mas
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15:19
Mas pregunta als periodistes si han dinat. "Ho pregunto per solidaritat", afegeix

15:15
#MasRajoynicas, #Blanquerna i #VivaEspaña, trending topics mundials

15:15
"Si ens fan una proposta, l'estudiarem, però ara no n'han fet cap, ara només fan una negació". diu
Mas

15:13
"Hem proposat moltes terceres vies, ara no hi tornarem per quedar-nos més o menys com
estem, i no han fet cap proposta", respon Mas a la premsa

15:11
"Si ens obstaculitzen de manera legal la consulta entrarem en una altra fase, que podria ser
l'última, que no comentaré", ha afegit Mas

15:10
"El 9-N no s'acaba tot, tindrem la resposta dels catalans", afirma Mas

15:06
"El presidente Rajoy afirmó que la consulta es ilegal y que, por lo tanto, ni se puede celebrar, ni se
va a celebrar", diu el comunicat de la Moncloa de valoració de la reunió

15:05
El comunicat del govern espanyol
(http://www.naciodigital.cat/noticia/72175/comunicat/moncloa/despr/reunio/mas-rajoy)

15:04
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Mas assegura que "òbviament, no renunciarà a la consulta"

15:04
"Jo convocaré la consulta, i si pot ser acordar-ho amb l'Estat, però no està a la nostra mà, només
podem renunciar i això no ho farem", diu Mas

15:00
"Entenc que la intenció del govern espanyol portar la convocatòria de la consulta al TC, i això vol dir
que nosaltres la convocarem", aclareix Mas

15:00
"Constaten que tenen un conflicte, el problema hi és, abans el negaven", diu Mas

14:59
El president trucarà als líders dels partits sobiranistes catalans mentre torna a Catalunya per
explicar-los el contingut de la reunió

14:57
Mas admet que tenia certa "expectativa" per escoltar una proposta per donar una sortida al
"conflicte" polític. "No en tenen cap", ha afegit

14:56
Mas ha presentat 23 greuges i l'avís que té el "suport social i polític i l'acord polític de data i
pregunta per celebrar la consulta"

14:52
Les Juventudes de Falange es vanten d'haver burlat les mesures de seguretat de Blanquerna per
entrar-hi i cridar en favor de la unitat d'Espanya
(https://twitter.com/JFalange/status/494463929121538049)

14:50
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El president assegura que continuarà insistint en el "clima obert de diàleg" per tal de poder celebrar
la consulta a la "britànica", és a dir, pactada amb l'Estat

14:49
Mas:"Si no hi ha acord amb l'Estat per fer la consulta, la farem de manera legal"

14:48
Comunicat de tres pàgines del govern espanyol on rebla el "no" a la consulta

14:45
El president de la Generalitat assegura que li ha dit a Rajoy que "estan decidits a fer la consulta
perquè hi ha majoria social i política"

14:44
Mas detalla que dels 23 qüestions que li ha posat damunt de la taula són bàsicament de finançament,
social i competencial

14:41
"Rajoy li ha donat un no clar i contundent a la consulta", asseguren fonts del govern espanyol a la
premsa acreditada a la Moncloa

14:40
Moncloa, pendent de les explicacions de Mas per valorar la trobada.

14:39
Crits de "viva España" a la sala de premsa de Blanquerna

14:39
Mas:"No hi ha acord amb la consulta i tampoc cap proposta alternativa"
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14:38
"Li he dit a Rajoy que estem decidits a tirar endavant la consulta i ho volem fer legalment i
d'acord amb l'Estat", aclareix Mas

14:37
Mas detalla un bloc de 23 qüestions diferents a la consulta del 9-N

14:36
"Hi ha un clima de diàleg obert", sentencia Mas

14:36
"Hem pogut parlar amb profunditat", diu Mas

14:35
Mas començarà en català i després en castellà i respondrà les preguntes al final

14:34
Mas, al faristol de Blanquerna, mentre el retraten els periodistes gràfics

14:31
Camacho acaba la roda de premsa. Mas, a punt de comparèixer a Blanquerna.

14:30
Camacho comença ara a parlar del Cas Pujol i critica C's per "vetar" la comissió d'Investigació

14:29
Les pancartes de Falange contra Mas i Pujol a Blanquerna
(http://www.naciodigital.cat/noticia/72173/pancartes/falange/davant/blanquerna)
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14:28
"El referèndum és il·legal i el trencament d'Espanya no es produirà", rebla Camacho

14:19
La líder del PPC canvia al català per respondre als periodistes i informa que Mas ha demanat
"infraestructures" a Madrid. "Ho estudiarem", ha sentenciat

14:17
Camacho continua insistint que Rajoy no es belluga:"La consulta no es farà perquè no té
cobertura legal"

14:16
"Rajoy vol treure els catalans dels seus veritables problemes, la crisi; fora de la llei no hi ha res
per parlar", diu Camacho que li ha traslladat Rajoy a Mas

14:16
"La trobada és dins la normalitat democràtica", assegura Camacho

14:15
Segons Camacho, Mas ha proposat a Rajoy acords sobre altres matèries de caire econòmic

14:14
La líder del PP assegura que Rajoy li ha dit a Mas que la consulta és "il·legal" i que no es
realitzarà"

14:12
Camacho insisteix a dir que és el govern espanyol el que paga les factures dels serveis públics
de la Generalitat amb el FLA o els fons ICO

14:11
Segons Camacho Rajoy li ha dit a Mas que la prioritat és "sortir de la crisi"
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14:10
Comença la compareixença de Sánchez Camacho a la seu del PPC, comença en espanyol

14:09
L'equip de premsa de Mas ha parlat amb els periodistes acreditats a Blanquerna que no han
avançat cap informació.

14:08
Més d'un centenar de periodistes acreditats a la Blanquerna

14:07
Mas farà primer la seva intervenció en català i després en castellà, després atendrà preguntes dels
periodistes

14:06
La premsa acreditada a la Moncloa no descarta que fins i tot hi hagi roda de premsa del govern
espanyol segons la valoració que en faci en Mas. De moment, però, només s'espera comunicat o
un "off the record"

14:03
Camacho espera a començar la roda de premsa prevista per les 13:30 a l'espera que arribin més
mitjans

14:01
Junqueras, ERC, trencarà el seu silenci en una entrevista amb l'agència EFE cap a les 18:00 hores

14:00
Mas ja es troba a Blanquerna. Un faristol i una senyera decoren la sala des d'on valorarà la reunió
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13:51
Camacho, PP, serà la primera en valorar la trobada. Ha avançat l'atenció de la premsa de les 16:00
a les 13:30

13:50
Pancartes contra Mas i Pujol a les portes de Blanquerna

13:41
La fredor de la trobada es denota en la fotografia
(http://www.naciodigital.cat/noticia/72156&passaact=6688861f56361d91693b51d011cb50c4&reno
vaportada=1) de la salutació entre Mas i Rajoy, en la que tots dos miren cap un altre cantó

13:36
Munió de mitjans a Blanquerna protegida per un fort dispositiu policial

13:35
En principi, Mas no compareixerà fins les 14:30 a Blanquerna

13:34
Moncloa apunta que no emetrà cap comunicat fins que Mas acabi la seva explicació sobre la reunió.
"En volen comprovar el to", avisen

13:33
De moment, cap detall del contingut de la reunió.

13:30
Els comentaris més satírics a Twitter
(https://twitter.com/search?v=stream&q=%23MasAlRajoyNiCas&src=tren&mode=photos) de la
trobada Mas-Rajoy

13:27
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Mas surt de la Moncloa i es dirigeix a la Blanquerna on farà la roda de premsa per explicar el
contingut i els resultats

13:25
Acaba la reunió Mas-Rajoy després de dues hores i mitja

13:17
Pere Aragonès, ERC: "Avui el president Mas va a la Moncloa no a demanar permís, sinó a
reclamar respecte per la democràcia"

13:15
Camacho, PP, avança la seva atenció a la premsa de les 16:00 a les 13:30

13:11
Mas fa pujar els cinc esgraons a Mas
(http://www.naciodigital.cat/noticia/72171/rajoy/fa/pujar/cinc/esglaons/moncloa/mas) , la crònica
des de Madrid de Xavier Vallbona

13:09
L'edició digital de La Razón titlla de "freda" la salutació entre Mas-Rajoy

13:08
Mas comunica Rajoy que farà les vacances a Menorca; el president espanyol li diu que les passarà
a Galícia

13:06
El Cas Pujol també plana a la reunióhttp://www.naciodigital.cat/noticia/72145/mas(
rajoy/reunio/sense/expectatives)

13:05
Turull, CiU, nega que Mas vagi debilitat a la reunió i apunta que "el nas" no li permet ensumar
gaire "esperança"
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13:03
Mas i Rajoy ja porten dues hores de reunió

13:00
A més de la consulta, Mas porta a la cartera mesures per aturar la recentralització i per superar la
crisi així com una millora del finançament

12:57
Tots els partits catalans convoquen la premsa als faristols del Parlament aquesta tarda per
valorar la reunió

12:55
UPyD confia en què Rajoy "adverteixi" Mas que la consulta és un "impossible"

12:50
#MasAlRajoyNiCas és tendència mundial a Twitter
(http://www.naciodigital.cat/noticia/72157/masalrajoynicas/tendencia/mundial/twitter)

12:49
VÍDEO de la trobada Mas-Rajoy (http://www.naciodigital.cat/noticia/72169)

12:48
Aquesta és la quarta reunió dels dos presidents des que Mas ocupa la primera sindicatura de
Catalunya

12:47
La trobada es va acordar la setmana passada després que Mas enviés un mail a Rajoy
(http://www.naciodigital.cat/noticia/71784/rajoy/rebra/mas/30/juliol) el passat 11 de juliol
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12:45
Experts en protocol constaten que Rajoy no ha baixat les escales per rebre Mas, quan sí que ho
va fer per rebre el nou líder del PSOE, Pedro Sánchez

12:42
Maurici Lucena, PSC, va assegurar que Mas assisteix "afeblit"
(http://www.naciodigital.cat/noticia/72113/lucena/considera/mas/president/personalment/afeblit) a
la reunió

12:41
Pedro Sánchez, PSOE, admet que Mas no té marge per retirar la consulta

12:40
Ciudadans exigeix que la Mas i Rajoy parlin de "coses serioses"
(http://www.naciodigital.cat/noticia/72145/mas-rajoy/reunio/sense/expectatives)

12:39
Camacho vaticina que la consulta "no es tractarà" a la reunió

12:37
David Fernàndez, CUP, "espera que Mas faci un exercici de fermesa democràtica i notifiqui aRajoy
que es farà la consulta sense demanar permís"

12:36
Durant la posada en escena de la reunió, Mas i Rajoy han parlat les destinacions de les vacances
d'estiu

12:35
La trobada coincideix amb l'enviament d'una carta firmada per Artur Mas a la militància de CDC per
"superar" el cas Pujol
(http://www.naciodigital.cat/noticia/72161/carta/mas/militancia/superar/cas/pujol)
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12:34
Fortes mesures policials per protegir la seu de la Generalitat a Madrid

12:33
Més d'una cinquantena de periodistes nacionals, estatals i estrangers, acreditats per seguir la
trobada Mas-Rajoy

12:31
Una reunió, però, sense cap expectativa d'acord pel 9-N
(http://www.naciodigital.cat/noticia/72145/mas-rajoy/reunio/sense/expectatives)

12:30
La Moncloa, segons algunes fonts, emetran un comunicat de valoració de la reunió

12:29
Mas donarà explicacions de la trobada a la delegació de la Generalitat a Madrid, la llibreria
Blanquerna.

12:28
Els dos presidents s'han saludat amb cordialitat, han encaixat dos cops les mans i han mostrat
algun somriure mentre els mitjans gràfics captaven les imatges.

12:27
Mas i Rajoy continuen reunits des de les onze del matí a la Moncloa.
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