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El concert va començar el seu la segona de canvi, Vino tinto, ja els Muñoz publiquessin aviat
un nou àlbum. Tot i això, s’ho
va posar en òrbita el personal,
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El Simposi Mundial de Música
Coral arriba als 38.000 assistents
BARCELONA Redacció

Més de 38.000 persones han assistit als 80 concerts celebrats en
el marc del Simposi Mundial de
Música Coral que ha tingut lloc
per primera vegada a Catalunya.
Organitzat per la International
Federation for Choral Music i la
Federació Catalana d’Entitats
Corals, ha atret 2.500 persones

entre congressistes i cantaires.
Corals amateurs de tot el món
han desfilat per escenaris com
L’Auditori, el Palau de la Música
o la mateixa Sagrada Família, on
hi van assistir tres mil espectadors. La clausura, dissabte a la
nit, la van protagonitzar a L’Auditori dues formacions de referència internacional: l’Elektra
Women’s Choir del Canadà i
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l’Ensemble Vine del Japó. En el
transcurs de l’acte, en el qual
també van actuar el Cor de Cambra de Barcelona Arsinnoova, el
Camerata Sant Cugat, el Cor Jove de l’Orfeó Català, el Lieder
Càmera, el Madrigal i la Coral
Càrmina, es va fer el relleu amb
la ciutat neozelandesa d’Auckland, que el 2010 ja va organitzar
la 12a edició d’aquest simposi. 
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MÚSICA

El simposi de
música coral rep
38.000 assistents
Més de 38.000 persones,
de què 31.000 a Barcelona,
han assistit als 80 concerts
que s’han celebrat aquesta
setmana en el Simposi Mundial de Música Coral que s’ha
fet per primera vegada a Catalunya i que va acabar dissabte. Els concerts centrals
han tingut lloc a l’Auditori, al
Palau de la Musica i a la Sagrada Família, aquest últim
amb més de 3.000 assistents. ■ REDACCIÓ
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FOTO: / La Coral Shalom és una de les que ha actuat al simposi

Més de 38.000 persones
assisteixen als concerts del
Simposi Mundial de Corals
Més de 38.000 persones van assistir a la vuitantena de concerts
de l'onzena edició del Simposi
Mundial de Música Coral celebrat entre el 22 i el 29 de juliol
a Barcelona, que s'organitzava
per primera vegada a Catalunya,
i que ha mobilitzat 2.500 cantaires i congressistes. Els concerts
centrals han estat a l'Auditori, al
Palau de la Música i a la Sagra-
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da Família, aquest amb un públic de més de 3.000 persones.
El concert de cloenda, celebrat
aquest dissabte a la nit a l'Auditori, va comptar amb un aforament complet de més de 2.000
persones, i hi van participar
dues formacions de referència
internacional, l'Elektra Women's
Choir del Canadà i l'Ensemble
Vine del Japó.
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El soul pop
d’Imany obre
al Palau el Mas
i Mas Festival
El Palau de la Música va acollir
ahir a la nit un dels dos concerts
inaugurals –l’altre era el que va
oferir el pianista Uri Cane a la sala Jamboree– de la nova edició
del Mas i Mas Festival. L’increïble espai, que ja va acollir la seva
anterior visita al cicle fa quatre
anys, va registrar una bona assistència d’aficionats, que van
gaudir del concert que va oferir
la magnífica cantant francesa
Imany. Acompanyada per una
nombrosa banda, amb un parell
de violoncels inclosos, la vocalista va centrar el recital en les
cançonsdelseuúltimàlbum,The
wrongkindofwar,ivademostrar
la seva condició d’estrella consolidada del soul pop. / Redacció

ÀLEX GARCIA

La primera actuació a Espanya de ‘La La
Land in concert’ exhaureix entrades

Estrena de
cine a Sitges
ESCENARIS
Ramon Francàs
Sitges

Sitges va estrenar ahir a la nit
l’edició zero d’un nou festival
musical internacional exhaurint
totes les estrades del primer
concert: La la land in concert.

graderia amb seients i una gran
visibilitat. De fet, a la mateixa
pel·lícula s’afirma que “part del
problema amb el jazz és que no
només has de sentir la música.
Has de veure-la, veure què hi ha
en joc”.
El d’ahir va ser el primer concert a Espanya de la gira que van
començar al Hollywood Bowl
P.6
de Los Angeles
el maig passat.

tes que aquests dies passen les
vacances a Sitges. El concert va
arribar a atraure expressament
una parella malaguenya que ja
havia vist anteriorment quatre
cops la pel·lícula, i que han aprofitat per passar el cap de setmana a la vila.
El nou festival sitgetà, que organitza Jet Entertainment amb
el suport de l’Ajuntament i La
Vanguardia com a mitjà oficial,
neix amb cinc variats concerts
de gran format. Fins al 5 d’agost
també hi actuaran Fangoria, Ara
Malikian, Mayumana i Miguel
Poveda Aquests espectacles
s’acompanyen d’artistes musicals locals i dj. També hi ha
dansa i pintura en un bosc amb
camí il·luminat i poesies de Santiago Rusiñol. S’ofereix gastronomia catalana i ètnica en furgoteques però cap vi català. Només
es podia beure vins de Rías Baixas o Rioja, cervesa, combinats,
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‘DESPACITO’

Una potència cultural de primer ordre
El reconeixement internacional certifica la força de les expressions culturals de l’Amèrica Llatina
01

XAVIER CERVANTES
BARCELONA

El xilè Alejandro Aravena va guanyar el premi Pritzker d’arquitectura el 2016. El cineasta mexicà Alejandro González Iñárritu es va endur dos anys seguits l’Oscar al millor director per les pel·lícules
Birdman (2014) i The revenenat
(2015), i el seu compatriota Alfonso Cuarón va rebre el mateix premi
per Gravity (2013). El 2010 el Nobel
de literatura va ser per al peruà Mario Vargas Llosa. El veneçolà Gustavo Dudamel ha dirigit el 2017 el concert de Cap d’Any de la Filharmònica de Viena. I, també aquest any,
Despacito, del porto-riqueny Luis
Fonsi, s’ha convertit en un èxit
mundial: número 1 als Estats Units
i la cançó més reproduïda en streaming de la història.
Són només algunes mostres dels
reconeixements internacionals,
institucionals i populars, que han
aconseguit els llatinoamericans en
els últims anys. L’Amèrica Llatina
és una potència cultural de primer
ordre que transcendeix el seu àmbit
geopolític, perquè s’escampa pels
Estats Units (Califòrnia, Texas, Florida i Nova York) i també per Espanya. Així i tot, i segurament a causa
de dècades de profund eurocentrisme i alhora per l’hegemonia anglosaxona, és una cultura poc representada a Europa. O potser seria
més assenyat parlar de cultures,
d’acord amb la diversitat d’una geografia que va del Carib al Con Sud.
Quan Gabriel García Márquez va
guanyar el Nobel de literatura l’any
1982 es va considerar que el premi
enfortia la identitat llatinoamericana, el somni de Simón Bolívar. La
llengua –sempre amb la gran excepció del Brasil– era un element clau
en aquesta visió aglutinadora, sobretot entre els escriptors del boom

na, també triés el paisatge mexicà a
Mantra. Tot i les particularitats de
les literatures de cada país, existeix,
a través de la llengua, un fil que lliga diferents expressions literàries.
Durant molts anys la literatura i
la música han representat millor
que cap altra disciplina la potència
cultural de l’Amèrica Llatina. Del
realisme màgic al realisme social, de
la novel·la i el gènere a la poesia, la
llista d’autors és llarga i sòlida, i segueix donant veus tan diverses com
Santiago Roncagliolo, Pablo Montoya, Edmundo Paz Soldán, Samanta Schweblin, Fernanda Trías, Andrés Neuman... cadascú hereu d’una
tradició. La Fira del Llibre de Guadalajara, una de les més importants
del món, funciona com a aparador
d’aquesta font inesgotable.
En el conflicte i la diversitat
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01. El director
d’orquestra
Gustavo
Dudamel.
PALAU DE LA MÚSICA

02. Luis Fonsi
ha triomfat a
tot el món amb
la cançó
‘Despacito’.
CARLOS ÁLVAREZ / GETTY

(el mexicà Carlos Fuentes, l’argentí Cortázar, el peruà Vargas Llosa, el
colombià García Márquez), però
també hi havia un propòsit comú
que el músic panameny Rubén Blades va concretar en moltes cançons:
buscar i explicar Amèrica. No és es-

trany, sinó tot el contrari, que molts
anys després del boom un escriptor
com Roberto Bolaño, xilè resident a
Catalunya, s’endinsés en la realitat
mexicana a les novel·les Los detectives salvajes i 2666. O que Rodrigo
Fresán, argentí resident a Barcelo-
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El mateix passa amb les músiques,
algunes cada vegada més conscients
del factor afrodescendent i amb
músics molt joves que assumeixen
com a pròpies, i actualitzen, tradicions seculars com la cúmbia. L’èxit
de Despacito va més enllà de l’anècdota, perquè en un món dominat
per l’estètica anglosaxona demostra
la persistència dels ritmes anomenats llatins. En aquest sentit, el reggaeton, un patró rítmic amb més de
vint anys d’història, funciona com a
exemple de la capacitat de les músiques llatines per mantenir una
identitat pròpia assimilant elements culturals aliens. El reggaeton
ho va fer amb els ritmes jamaicans
de la mateixa manera que músics
cubans com Bebo i Chucho Valdés
van fer amb el jazz o els tropicalistes
brasilers amb el pop. En tots els casos, el resultat és clarament llatinoamericà. Aquesta és una de les forces de la cultura de l’Amèrica Llatina: la capacitat de desenvolupar una
identitat pròpia en el conflicte i la
diversitat.e

top estiu
PAÍS: España

DILLUNS, 31 DE JULIOL DEL 2017
FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 3

O.J.D.: 79409

TARIFA: 2510 €

E.G.M.: 485000

ÁREA: 106 CM² - 10%

SECCIÓN: VERANO

31 Julio, 2017

Guitarra
i flamenc

Nit
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En el marc del cicle Mestres de la guitarra, concert del guitarrista de flamenc Pedro Javier González Quartet, que interpretarà peces de Paco
de Lucía, Niño Miguel i Manuel de
Falla, entre altres. 3Palau de la Música. Carrer del Palau de la Música,
4-6. BCN. A les 21.00 hores. 39 €.
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PROCÉS JUDICIAL

El jutge investiga
David Madí per
una trama de
factures falses
L’exassessor de
Entre els implicats
Mas, acusat de simular hi figura un proveïdor
treballs per ajudar
de CDC inculpat
a defraudar el fisc
en el ‘cas Palau’
J. G. ALBALAT
BARCELONA

U

n jutge de Barcelona ha
investigat en els últims
mesos David Madí, que
va ser mà dreta d’Artus
Mas a l’extinta CDC i també va ocupar el càrrec de secretari de Comunicació del Govern, per la seva presumpta implicació en una trama
de factures falses. El magistrat ha finalitzat ara les indagacions i ha
acordat mantenir aquest empresari com a imputat (ara investigat), rebutjant-ne la petició d’arxivament.
Per tant, el procés seguirà contra ell i contra altres persones, entre elles el també empresari Juan
Manuel Parra, un dels acusats en
el judici del saqueig del Palau de la
Música i que va reconèixer que va
facturar a l’entitat cultural serveis
prestats al partit nacionalista, entre
ells part de la campanya electoral de
CiU al Congrés dels Diputats el 2004.
La resolució judicial per la qual
el jutge Miguel Ángel Tabares Cabezón ha donat per acabada la in-

vestigació, que es va iniciar el 2016
arran d’una querella presentada
per la Fiscalia de Barcelona, destaca que un productor audiovisual «va aparentar de forma fraudulenta» l’adquisició de béns i serveis
amb l’objectiu d’augmentar de forma fictícia les despeses deduïbles
de l’impost de societats i les quotes
de l’IVA suportat el 2011. Per ferho, els altres querellats, entre ells
Madí, suposadament li van aportar
factures i albarans falsos que aparentaven aquella prestació de serveis o entrega de productes. A través d’aquesta operativa, assenyala
el magistrat al mateix escrit, el productor audiovisual va defraudar
presumptament 439.500 euros.

Madí, darrere de Mas, l’any 2010.

Les irregularitats es van
detectar després de la inspecció
que Hisenda va fer al seu dia al productor audiovisual, segons fonts de
la investigació. El resultat va ser
que s’havia arribat a la cota de defraudació per la qual la infracció
administrativa passa a ser delicte.
D’aquí ve la querella de la fiscalia

contra la presumpta trama de factures falses. El productor audiovisual ha ocupat «un lloc central» en
els fets que han sigut objecte d’instrucció i és a ell a qui se li atribueix
aparentar de forma fraudulenta
l’adquisició de béns i serveis. El jutge afegeix a la seva resolució que,
precisament, aquest inculpat ha re-

HISENDA /

E

n els últims dies la reacció
de les institucions davant
el desafiament secessionista s’ha intensificat. Diversos càrrecs del Govern de la Generalitat i el portaveu del Pacte Nacional pel Referèndum s’han vist
obligats a comparèixer davant la
Guàrdia Civil en el marc de la investigació relacionada amb els preparatius de l’1-O que s’estan portant a
terme arran de les declaracions que
en va efectuar l’exjutge Santiago
Vidal.
Alguns dels compareixents han
adquirit la condició d’investigats,
per haver comès, presumptament,
un seguit de delictes, com ara el de
sedició, que consisteix a alçar-se
«públicament i tumultuàriament
amb el propòsit d’impedir, per la
força o fora de les vies legals, l’aplicació de les lleis, o a qualsevol autoritat, corporació oficial o funcionari públic, el legítim exercici de
les seves funcions o el compliment
dels seus acords, o de les resolucions administratives o judicials», les
penes del qual poden arribar als 15
anys de presó per tractar-se de persones «constituïdes en autoritat».
Això no ha de sorprendre a par-

ASTRID

Barrio

President,
posi
les urnes
Puigdemont ha de
decidir si segueix pel
camí de Mas o si
canvia de tàctica

El magistrat rebutja
l’arxivament de
la causa perquè un
productor audiovisual
va reconèixer els fets

tir del moment en què un Govern i
la majoria parlamentària que li dona suport han manifestat que estan disposats a desobeir la llei per
aconseguir els seus legítims objectius polítics. No sorprèn, no, però
sí que hauria de ser objecte de reflexió: ¿Fins on serà capaç d’arribar el
Govern català en el seu pols? ¿Quins
costos personals està disposat a assumir? ¿A qui beneficia tot plegat?

Beneficis incerts
Encara que òbviament no tot és racionalitat en política, o si es vol,
no sempre és fàcil descobrir-la, els
beneficis que pot reportar l’actual pols, que difícilment es pot guanyar donades les circumstàncies,
són incerts, mentre que els costos
cada vegada són més clars. Els actors que hi estan directament implicats, i de moment cal recordar
que la majoria són del PDECat, poden, en el millor dels casos, acabar
inhabilitats o fins i tot a la presó i, a
més a més, haver de fer front a multes milionàries. Per no esmentar les
dificultats per poder administrar a
posteriori la frustració col·lectiva
per unes expectatives reiterada-
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33 Carles Puigdemont.

conegut a la seva declaració que tot
era cert i ja ha fet pagament del que
ell considera com a quantitat adequada per cobrir el frau.
El magistrat rebutja arxivar el
cas per a Madí perquè «ens trobem
amb dues versions contraposades».
Una és la del productor audiovisual que ha admès els fets i pretén

ment elevades i sistemàticament
incomplertes.
Però si ens trobem en aquest
punt és, principalment, perquè
el president Mas no va reconèixer
mai els seus errors. No ho va fer el
2012 ni l’endemà del 27-S i en la seva competència per l’hegemonia
amb ERC va preferir la fugida cap
endavant redoblant la seva aposta tot arriscant-se a morir políticament i empenyent la seva formació
política al desastre. Ara el president
Puigdemont ha de decidir si segueix
per la via del seu antecessor mantenint una aposta que molt probablement el portarà al sacrifici individual i col·lectiu o si canvia de tàctica.
Sun Tzu afirmava que els desastres no es deuen al cel sinó als errors del General i afegia que només
pot resultar vencedor aquell que
sàpiga quan combatre i quan no.
En una situació com l’actual en la
qual combatre sembla portar irremeiablement a la derrota, dissoldre el parlament i votar, com sempre, es postula com un canvi tàctic
que permetria evitar mals majors i
obrir nous horitzons. Això sí, assumint el cost de cedir a ERC el lideratge del secessionisme. H
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FERRAN NADEU

reparar-ne les conseqüències
econòmiques, cosa que la dota
d’«aparent credibilitat». I l’altra
versió és la del que va ser mà dreta d’Artur Mas, que nega les imputacions. El jutge estima, per
tant, que és en el judici on s’ha
de dilucidar quin dels relats mereix més credibilitat i on es resolguin «els efectes exculpatoris
del dubte». La fiscalia haurà de
presentar a partir d’ara el seu escrit d’acusació. Les empreses de
Madí implicades són Nubul Consultig i IKI Cat XXI, segons la resolució judicial, que van facturar 194.000 euros.

COMISSION

Con
va d

El jutge i
dos anys d
Salguero,
va pactar a
J. G. ALBALAT
BARCELONA

L’ex alt càrrec del
Govern nega les
imputacions i al·lega
que els serveis es
van portar a terme
David Madí ha afirmat a EL
PERIÓDICO que les factures que
van emetre les seves empreses
són per serveis reals i no són falses. Ha explicat que s’ha vist involucrat en aquest cas perquè
Hisenda va ficar en un mateix
paquet diverses empreses perquè la quantitat defraudada pel
productor arribés a ser delicte. L’empresari, a més, ha incidit que els serveis que suporten
aquesta facturació han sigut justificats al jutjat i que ell els va declarar a Hisenda. H
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Condenado el
empresario que
confesó el pago
de ‘mordidas’
en Adigsa
JESÚS GARCÍA, Barcelona
Antonio Salguero se convirtió
en el primer empresario que
confesó el pago de mordidas
en la Generalitat. Su colaboración con la justicia, sin embargo, no le ha servido para eludir
su responsabilidad en el caso
Adigsa. A diferencia de los
otros seis acusados, Salguero
no quiso pactar con la fiscalía
una rebaja de pena. Ahora, la
Audiencia de Barcelona le ha
condenado a casi dos años de
cárcel por pagar comisiones
ilegales a cambio de que la empresa pública Adigsa le adjudicara trabajos de reforma en viviendas.
El caso Adigsa fue el primer
intento (fallido) de probar que
Convergència Democràtica se
ha financiado de forma irregular adjudicando obras públicas a cambio de adjudicaciones. El caso Palau —pendiente
de sentencia— o el caso 3%
—en fase de investigación, pero que reúne ya sólidos indicios— ahondaron después en esa
tesis.
La investigación comenzó
en 2005. El entonces presidente de la Generalitat, Pasqual
Maragall, se dirigió al jefe de
la oposición, Artur Mas: “Ustedes tienen un problema y se
llama 3%”, dijo en alusión a las
mordidas. La Fiscalía abrió diligencias de inmediato. Y un empresario se avino a declarar.
Salguero precisó que había pagado una comisión “del 20%” a
un intermediario para que su
empresa fuera beneficiaria en
las adjudicaciones.

Fuera del acuerdo
Tras una investigación larga y
tortuosa (han pasado doce
años), la causa ha probado que
cargos de Adigsa beneficiaron
a ciertas empresas a cambio
de los pagos. El “intermediario” citado por Salguero es Josep Maria Penin, una suerte
de “asesor externo” de Adigsa.
Penin es uno de los seis acusados que, hace dos meses y
cuando la vista oral estaba a
punto de comenzar, aceptaron
los hechos delictivos a cambio
de una sustancial rebaja de la
pena. Las condenas impuestas
van de los dos a los cuatro
años de cárcel por los delitos
de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental. La fiscalía solicitaba inicialmente condenas
de hasta diez años.
Salguero, que con su confesión hizo posible la existencia
del caso Adigsa, se negó a sumarse al trato. En una sentencia dada a conocer ayer, la Audiencia de Barcelona le considera cooperador necesario de
esos delitos. Además de la pena de prisión —dos años menos dos días de cárcel—, le impone casi tres años de inhabilitación y el pago de una multa.
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ma fraudulenta la adquisición de
bienes y servicios con el objetivo de
aumentar ficticiamente los gastos
deducibles del Impuesto de Sociedades y las cuotas del IVA soportado en 2011», dice el auto del juez.
El ahora empresario admitió los hechos en su declaración judicial e incluso ha aportado una cantidad de
dinero para cubrir los 439.500 euros defraudados a la Agencia Tributaria más los intereses.
Junto a Madí y este promotor
hay cuatro empresarios más proce-

6

David Madí, detrás de Artur Mas, el día que anunció su retirada de la política, en diciembre de 2010. ANTONIO MORENO

Un asesor de Carles Puigdemont,
procesado por usar facturas falsas
El empresario David Madí fue jefe de campaña de Mas en las elecciones de 2006 y 2010
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA
Nueva investigación judicial que
afecta a un ex cargo de Convergència Democràtica de Catalunya. El
Juzgado de Instrucción número 6
de Barcelona ha concluido la investigación contra seis empresarios
por los delitos de fraude fiscal y
falsedad en documento mercantil.
Tras determinar que presuntamente existen indicios de que cometie-

ron estas irregularidades, el juez
instó a la Fiscalía a presentar su escrito de acusación, el paso previo a
la celebración del juicio.
Uno de los procesados es el ex
secretario de Comunicación de
CDC David Madí, que forma parte
del grupo de asesores cercanos a
Carles Puigdemont, a quienes el
presidente de la Generalitat habría
confiado sus planes soberanistas

antes incluso que a varios miembros del Govern.
Madí fue jefe de campaña de Artur Mas en las elecciones de 2006 y
2010, fecha en la que dejó la política
y se marchó a la actividad privada
creando sus propias sociedades y
entrando en varios consejos de multinacionales. «Es un hombre brillante y valiente. Ha sido el colaborador
más cercano, más valioso y más

querido», dijo de él Mas. Algunas
fuentes aseguran que fue él quien
propuso al ex president el nombre
de Puigdemont como su sucesor.
En el proceso abierto en el Juzgado de Instrucción número 6 de
Barcelona, Madí está acusado de
aportar facturas falsas por valor de
casi 195.000 euros a través de dos
de sus sociedades a un promotor
audiovisual. Éste «aparentó de for-

Condenan al denunciante del primer ‘caso 3%’
Ex cargos de la empresa Adigsa admiten que malversaron fondos destinados a viviendas de protección
G. G. BARCELONA
La Audiencia de Barcelona ha condenado al constructor Juan Antonio
Salguero a casi dos años de prisión,
inhabilitación y multa de 1.800 euros
como cooperador necesario en los
delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial cometidos por ex directivos de la empresa pública de la Generalitat Adigsa en los últimos
gobiernos de Jordi Pujol.
Salguero denunció ante la Fiscalía
que había pagado comisiones de
hasta el 20% para recibir adjudicaciones para adecuar estas viviendas

de protección oficial días después de
que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, afirmase en el Parlament dirigiéndose a
CiU: «Ustedes tienen un problema,
ese problema se llama 3%».
Hace unos meses se celebró el juicio contra ex cargos de Adigsa, intermediarios y empresarios, 12 años
después de iniciarse la investigación.
Seis de los siete procesados se conformaron con penas de prisión entre
dos y cuatro años de prisión, además
de inhabilitación para ocupar cargo
público, tras devolver los más de
120.000 euros que según la Fiscalía

desviaron de esta empresa pública y
admitir que habían cometido los delitos de malversación de caudales
públicos, prevaricación y falsedad
documental, entre otros.
La sentencia de la Audiencia de
Barcelona ha sido acorde a este pacto suscrito por el ex consejero delegado de Adigsa Josep Fontdevila, el
ex gerente Jordi Huguet, el directivo
Xavier Sala, el intermediario José
María Penín y los empresarios Jordi
Honrubia y Ángel Egido. El único
procesado que no aceptó el acuerdo,
Salguero, ha sido condenado a casi
dos años de cárcel. En el juicio expli-
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El constructor Antonio Salguero. EFE

Acusados. A partir
de una querella del
fiscal se procesa a
seis empresarios por
dos delitos.

sados que supuestamente aportaron «facturas y albaranes que aparentaban» la prestación de servicios
o entrega de bienes. Otro de los
acusados es Juan Manuel Parra,
administrador de la empresa Hispart, que se dedica a montajes audiovisuales con el nombre comercial de Estero Rent, quien también
fue procesado en el caso Palau.
En su declaración en el juicio, Parra confesó que entre 2004 y 2008
presentó 13 facturas al Palau de la
Música por valor de 825.000 euros
para cobrar los trabajos realizados
en la campaña electoral de Convergència de 2004. El procesado
aseguró que lo hicieron por orden
del ex tesorero de CDC Carles Torrent, ya fallecido, y que era la única forma que tenían de cobrar por
ese servicio. También afirmó que
Torrent les explicó que había acordado está fórmula con el entonces
presidente del Palau, Fèlix Millet.
Desde el entorno de Madí se asegura que los trabajos que facturó
son reales, tal y como acredita la
documentación aportada en el juzgado, y que fueron declarados, tributados y aceptados en una inspección fiscal. Además, recuerdan
que su presencia en el proceso es
colateral, ya que la querella inicial
de la Fiscalía fue contra el productor audiovisual acusado.

có que le propusieron rehabilitar 18
pisos en 2003 y cuando presentó las
facturas a los intermediarios que le
habían propuesto los encargos le hicieron incrementar los pagos un 20%
si quería cobrar.
Ante el tribunal explicó que lo hizo para poder pagar a los proveedores y trabajadores que usó para hacer estos encargos y que Penín le dijo que el dinero de las comisiones iba
«para arriba», lo que interpretó como
una alusión a que se lo quedaba CiU.
Por eso quiso denunciarlo al entonces conseller de Obres Públiques,
de la que dependía Adigsa, Felip
Puig, que le respondió que sólo «le
interesaba si se estaba pagando».
Envió asimismo un mensaje de correo electrónico a Artur Mas, entonces en la oposición, para alertarle de las mordidas.

