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L'extresorer de CDC calla davant el jutge pel ' cas 3%'
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L'extresorer de CDC es nega a declarar pel cas del 3%
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el Peri

PER REBEL·LIÓ

L’Audiència
Nacional
confirma
que jutjarà
Trapero
Á. V.
MADRID

33 L’extresorer de CDC Daniel Osàcar (a la dreta) arriba amb el seu advocat, Javier Melero, a l’Audiència Nacional, ahir.

PRESUMPTES COMISSIONS IL·LEGALS

L’extresorer de CDC calla
davant el jutge pel ‘cas 3%’
b L’exresponsable

d’Infraestructutes
de la Generalitat es
desmarca de la trama

b El magistrat

xifra en un milió les
suposades comissions
a canvi de contractes
ÁNGELES VÁZQUEZ
MADRID

T

ant l’extresorer de CDC
Daniel Osàcar –ja condemnat pel cas Palau–
com l’empresari Jordi
Sumarroca van decidir seguir el
manual típic dels imputats per
corrupció i es van negar ahir a
declarar davant el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata
pel cas 3%, en què investiga el
presumpte finançament il·legal
de Convergència a través del cobrament de comissions a canvi
de concessions d’obra pública
de la Generalitat.
L’únic dels citats que va accedir a declarar va ser l’expresident d’Infraestructures.cat Josep Lluís Quer, que va haver de
ser citat a través de dues comissions rogatòries a Xile, on va co-

mençar a treballar el juliol del
2016 després de deixar l’empresa pública catalana. Fonts jurídiques van assenyalar que
Quer, que haurà de tornar a declarar el 16 de juliol per unes altres diligències també relacionades amb contractacions presumptament irregulars per
part d’Infraestructures, només
va accedir a contestar al seu advocat. I es va limitar a desvincular-se de la trama corrupta.
Segons aquestes fonts, Quer
va assegurar que quan, el 2011,
va assumir la presidència d’Infraestructures va propiciar la
transparència i no va participar
ni en les meses de contractació
ni en la dinàmica de la negociació. Va considerar una «bona professional» Pilar Matesanz, directora de contractació i finances a
Infraestructures.cat des d’aquell
any i qui, van apuntar les fonts
consultades, va declarar que hi
havia dues meses de contractació, però que en una d’aquestes
les ofertes li arribaven directament a Josep Antoni Rosell, director general de l’empresa fins
al 2015, quan va ser imputat.
El magistrat xifra en més
d’un milió d’euros la quantitat
que calcula que va anar a parar a
fundacions lligades a CDC (Catdem i Fòrum Barcelona), objec-

Una exalcaldessa,
condemnada a 16
anys per corrupció
33 La Audiència de Saragossa

va condemnar ahir per corrupció l’excalcaldesa de La Muela
María Victoria Pinilla a penes que
sumen més de 16 anys de presó
i a multes per 8,4 milions d’euros. Sobre l’exregidora de la localitat saragossana pesen 11 delictes comesos mentre era al
capdavant del consistori pel Partit Aragonès (PAR). A la sentència sobre el cas més gran de corrupció urbanística a l’Aragó, els
magistrats també condemnen a
entre set mesos i sis anys a uns
altres sis acusats relacionats
amb les diverses irregularitats
urbanístiques i adjudicacions
fraudulentes.
33 L’exregidora, a qui es conei-

xia com «la reina del vent» pel
desenvolupament de parcs eòlics, va passar de ser propietària
d’una granja de conills a tenir
nombrosos comptes bancaris,
cotxes de luxe i propietats, fins i
tot a la República Dominicana i a
l’exclusiva urbanització de Sotogrande (Cadis).

tiu amb el qual s’alteraven «tota
mena de concursos públics» per
beneficiar les empreses donants.
La investigació es va iniciar en
un jutjat del Vendrell (Baix Penedès) pels delictes de prevaricació, suborn, alteració de preus
en concursos i subhastes públiques, malversació de cabal públic, frau contra l’administració,
blanqueig de capitals, finançament il·legal de partit polític, falsedat en documents mercantils i
tràfic d’influències.
/ L’instructor
ha impulsat la causa amb un
ampli calendari de declaracions. Ahir també va comparèixer la representant legal de Teyco, que com havia fet Sumarroca, el president de l’empresa, es
va negar a declarar. Els representants de Costraula Enginyeria i Obras Sau finalment no
van comparèixer.
Avui estan citats a l’Audiència Nacional els representants
d’Urbaser, Fundación ACS,
Grup Soler Constructora, Copisa, Tec Cuatro i Oproler Obras y
Proyectos, mentre que demà
han de comparèixer Romero
Gamero, Benito Arno e Hijos,
Pasquina, Ayesa Enginyeria i
Serveis, Deco, Certis Obres i Serveis i Impulsa Ortiz. H
CALENDARI INTENS

La Sala d’Apel·lació de l’A
cia Nacional només ha ne
quatre pàgines per rebutj
curs amb què l’exsecretar
ral d’Interior de la Gene
Cèsar Puig, pretenia el tr
jutjats catalans de la causa
bel·lió i sedició contra l’ex
política dels Mossos d’Esq
A banda d’ell mateix, est
putats el major dels Mosso
Lluís Trapero, l’exdirecto
ral del cos Pere Soler i la
denta Teresa Laplana.
El tribunal reitera
aquests delictes són de
competència, per la qu
celebrarà el judici despr
es conegui la sentència
bunal Suprem contra els
del procés.
Ni Trapero ni Laplana
córrer la competència d
diència Nacional. Nomé
es va adherir a la impugn
Puig que ara la Sala d’Ap
ha rebutjat «sense preju
fons de l’assumpte i ni t

L’excúpula dels Mo
va demanar portar
la causa a Cataluny

entrar a considerar la ve
dels fets jutjats». Vol evit
taminar-se de cara a quan
de pronunciar sobre la
ció que determinarà si l
ció dels Mossos del 20 de
bre i l’1 d’octubre del 2
ser constitutiva d’algun d
La sentència consider
nament encertada» la do
amb la qual ja es va rebu
primer recurs de Puig, se
que estableixen la llei or
del poder judicial, la llei
diciament criminal i la
1984 prevista per a l’actu
bandes terroristes i
Aquesta «doctrina, úni
pugnable en aquest recu
versa sobre delicte de reb
connexos a aquest (les sed
que persegueixen finali
bels són igualment com
cia d’aquesta Audiència
nal) és plenament enc
havent de procedir a la se
firmació», conclou la reso

ONZE ANYS / Trapero, qu
fronta a 11 anys de presó
bel·lió, va defensar ta
ment l’actuació del cos p
quan va declarar com a te
ni al Tribunal Suprem
els líders del procés. H
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“Independence
day”
JOSEP BALLBÈ
I URRIT
VUI, quatre de juliol, és la
festa nacional dels Estats
Units d’Amèrica. Es commemora la signatura de la
declaració formal de segregació de l’imperi britànic (tal dia com avui, l’any 1776).
Treure aquest tema, a casa nostra, pot generar sensacions ambivalents. De fet, tenim el país dividit en dos fronts. Un atzucac en què ens han col·locat una sèrie de
mals polítics del país. Jo m’incloc en el
grup dels qui voldrien votar, certament…
Amb la certesa que, cada dia que passa,
som més lluny de consolidar una àmplia
majoria a favor de l’eixida.
Hi ha un fet que no puc entendre: l’obssessió malaltissa dels partidaris d’un Estat nou bo i triant tan sols els referents del
Quebec i Escòcia. Pel mateix preu, per què
no EUA? Sí, és intranscendent. Això sí, posat a contrastar els sentiments patriòtics
dels nord-americans, els espanyols i els
catalans, al·lucino. Com a exemple, plantejaria el tema de la lletra dels respectius
himnes nacionals. Amb l’estirabot que,
en el cas espanyol, hauríem de decantarnos pel “lo-lo-lo-lo” que canten alguns
hooligans en la prèvia de competicions
esportives internacionals. I, a Catalunya,
amb la tristor d’uns Segadors en to menor, reflectint el desencís de l’anomenat
“Corpus de sang”. Posat a suggerir propostes, és evident que esdevindria infinitament superior l’ampul·lositat del cant
de l’antic himne de l’Orfeó Català: “La senyera” (amb lletra d’en Joan Maragall i
música del mestre Lluís Millet).
“Oh, say can you see by the dawn’s early light / What so proudly we hailed at the
twilight’s last gleaming?” Traduint el paràgraf inicial de l’himne ianqui no hi ha
un sol element de conflicte. El text és reivindicatiu i exempt de polèmica. Allí, les
famílies celebren la festa amb pícnics familiars i gaudint del dia lliure. Palesant un
fort sentiment patriòtic, de pertinença a
un projecte sense escletxes.
No pretenc mostrar Amèrica del Nord
com a paradigma d’un idíl·lic país de Xauxa. Essent el país més potent del planeta,
també se’l reconeix com a nucli central de
l’atrotinament, les follies i el més absolut
dels desencisos. L’índex de morts violentes i una desmesurada afecció a considerar el diner com a referent no garanteixen
un millor nivell de vida real. Políticament
ens passen la mà per la cara. Qui n’hagi
de prendre nota per aquests verals, si us
plau, que ho faci!
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