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Cataluña ante el 27-S La corrupción en Convergència

MARTES, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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ABC

Mas limitará
sus explicaciones
El presidente de la Generalitat
y de Convergència, Artur Mas,
hablará mañana de los
registros a la sede del partido
y su fundación. Mas responderá a las preguntas sobre esta
investigación que le hagan los
grupos parlamentarios en el
marco de la comparecencia en
la Diputación Permanente del
Parlamento catalán que él
mismo convocó para explicar
los motivos de la convocatoria
electoral del 27-S.
PP, C’s, PSC e ICV han
registrado una petición para
que haya una comparecencia
específica de Mas sobre la
financiación irregular del
partido. Su demanda se
votará en la Diputación
Permanente y los votos de los
diputados de UDC serán
claves para denegarla.
Un agente de la Guardia Civil sale con una caja de la sede central de Convergència, en Barcelona

INÉS BAUCELLS

La trama del 3% de CDC apunta
a más municipios y empresas
∑ Los investigadores
también cuentan con
pinchazos telefónicos
a Jordi Sumarroca
JANOT GUIL
BARCELONA

Años atrás, durante la instrucción del
caso Palau, el fiscal Emilio Sánchez
Ulled se lamentaba en privado de que
en aras a un «patriotismo catalán» malentendido muchos de los implicados
–el propio Millet– se parapetaban en
un silencio que dificultaba apuntalar
los indicios evidentes: que Convergència se financió a través del Palau con
comisiones por obras públicas que
pagó la constructora Ferrovial.
Ahora, a raíz del nuevo caso de presunto 3% que implica a la familia de
empresarios Sumarroca –cofundadores de CDC–y que el viernes pasado
propició el registro de la sede del partido, de su fundación, Catdem, y de
cuatro municipios gobernados por
Convergència, los investigadores cuentan con un mejor arsenal probatorio.
Por ahora, los ayuntamientos investigados por obras adjudicadas a Teyco sospechosas de acarrear comisiones en favor de CDC –que se pagaban
con donaciones a su fundación, Catdem–, son cinco: Figueres, Lloret de
Mar, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallés y Torredembarra. Sin embargo, los
investigadores –la Guardia Civil y la
Fiscalía Anticorrupción dirigidos por
el juzgado número 1 de El Vendrell (Ta-
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rragona)–, sospechan de hasta 25 adjudicaciones más que salpicarían a
otros diez ayuntamientos de Convergència. Además, según ha podido
saber ABC, las pruebas documentales
podrían verse reforzadas por escuchas
telefónicas policiales al exconsejero
delegado de Teyco, Jordi Sumarroca
–en libertad bajo fianza– al que se investiga desde hace más de un año.

La carpeta oculta
Apuntes manuscritos y documentos
económicos refuerzan la tesis de que
la empresa Teyco pagó comisiones del 3% a CDC.
Unas sospechas, según
informó ayer Efe de
fuentes de la investigación, que giran en torno
a un documento que recoge mordidas de
unos 250.000 euros
a cinco ayuntamientos, aunque la
cifra de consistorios podría aumentar.
El documento
encontrado en el
despacho de Jordi Sumarroca el
pasado julio, que
detalla adjudicaciones de ayuntamientos controlados
por
CDC y posibles comisiones del 3%,
no es el único que
avala la tesis de

DANIEL OSÀCAR
EXTESORERO DE CDC

Un cobrador
fiel a Mas
Perfil
Daniel Osàcar (Barcelona,
1935), tesorero de CDC y su
fundación Catdem (antes Trias
Fargas) de 2005 a 2010, es uno
de los hombres clave en la
supuesta financiación ilegal
del partido: por el caso Palau,
se enfrenta ya a una pena de 7
años y medio; ahora suma el
caso Teyco de comisiones del
3%, que propició los registros de las sedes de
CDC, Catdem y su
propia vivienda.
Sin embargo, Osàcar,
al que se le atribuyen cuentas en
Suiza y Gibraltar,
siempre ha negado
la corrupción. Ya
jubilado, trabaja,
de voluntario,
para CDC. Se
encarga de
reclamar el pago
de cuotas del
partido a los
militantes
morosos.
EFE

las mordidas. Los investigadores también encontraron otros papeles, sobre
todo de carácter económico pero también alguno manuscrito, que refuerzan esa teoría. Así lo refleja la Guardia Civil en los informes (tres) que ha
aportado al juez de El Vendrell.
En el documento clave figuran tres
columnas: una con el nombre de cada
uno de los cinco ayuntamientos dirigidos por CDC que otorgaron a Teyco
las adjudicaciones supuestamente
amañadas (los antes citados Figueres,
Sant Celoni etc.), otra con la cantidad
de la adjudicación y una tercera con
el 3 % de ese dinero.
A todo ello, se añaden varios documentos incautados durante el registro del pasado viernes en la sede de
CDC, en el despacho de Andreu Viloca, administrador/tesorero del partido y de su fundación, Catdem. Durante el registro, los fiscales anticorrupción José Grinda y Fernando Bermejo
hallaron papeles en los que se leía «Teyco» en una trituradora de papel. «Eran
tarjetas de visita», afirman fuentes de
CDC. Además, encontraron una carpeta oculta tras una caja fuerte del despacho de Viloca –el partido niega que
la escondieran–, con documentación.
Según algunas fuentes de la investigación, en la carpeta se hallaron fotocopias con algunas anotaciones, relativas a documentos de boletines oficiales y de mesas de contratación, en
obras vinculadas no sólo a Teyco, sino
a otras empresas. Y un contrato entre
dos empresas en el que aparece un 3%.
Fuentes de CDC lo desmintieron y
aseguraron que sólo había un convenio entre dos empresas y otra documentación que ni se incautó. Desde el
partido, sin embargo, se negaron a detallar el motivo y contenido del convenio, pero afirmaron que no tiene
nada que ver con Teyco ni con la financiación de Convergència.
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Flamenc sense límits al Palau

Rocío Márquez tanca el festival Mas i Mas amb l’espectacle ‘El niño’
X.C.
BARCELONA

“És més viva que la fam!”, exclama
el guitarrista Pepe Habichuela quan
li demanen què en pensa de la jove
cantaora Rocío Márquez, que
aquest dimarts tanca la tretzena
edició del Festival Mas i Mas al Palau de la Música (21 h). Les paraules
del guitarrista, tota una llegenda del
flamenc, expliquen l’esperit que ha
guiat Márquez a fer un disc tan sòlid
com atrevit, El niño (2014), en què
s’endinsa en el llegat de Pepe Marchena des del present, combinant
sense límits l’ànima dels pals flamencs amb rock i electrònica. “En
els cants clàssics em sento més segura, i això em dóna molta tranquil·litat, però és molt interessant
quan un productor et treu de la zona de confort i s’obren nous camins.
Això em dóna molta llibertat”, recorda Márquez, que d’alguna manera fa seu l’esperit de Marchena. “Tenint un coneixement tan gran dels
clàssics, Marchena portava els cants
al seu terreny. Sempre feia alguna
cosa més”, diu.
I si el disc, produït per Raül Fernandez, Refree, i Faustino Gómez,
és extraordinari, encara ho és més la
seva posada en escena, tal com es va
poder comprovar al Primavera
Sound. Com en aquell concert, Márquez compartirà l’escenari del Palau de la Música amb bona part dels
músics que han col·laborat en el
disc, incloent-hi Raúl Rodríguez,
que no va poder participar en el del
Primavera Sound. “Tenia clar que

El Niño de Elche, Rocío Márquez, Pepe Habichuela i Raül Fernandez. ANTONIO NARVÁEZ

sense ells no es podia fer, són un
equipàs”, diu Márquez sobre músics
com el Niño de Elche, Pepe Habichuela i Raül Fernandez, companys
d’una aventura que el director artístic del Festival Mas i Mas, Pere
Pons, considera “l’esdeveniment
flamenc de l’any a Barcelona”. De
fet, serà la primera vegada que tots
els músics actuaran plegats, perquè
l’espectacle basat en el disc El niño
no és fàcil de portar a escena en tota la seva amplitud.
35.000 espectadors

A diferència del que va passar al Primavera Sound, el concert al Palau
serà més llarg. “Començarem amb
la banda. Després hi haurà una part
central amb Pepe Habichuela i tancarem novament amb la banda”,

PATRIMONI

L’Estat Islàmic dinamita
el temple de Bel a Palmira
ARA
BARCELONA

L’Estat Islàmic continua el seu sinistre pla de destrucció del lloc arPALAU DEde
LAPalmira.
MUSICAL’ObservatoCATALANA
queològic

població local. Estem esperant fotografies per documentar i avaluar els
danys exactes”. Segons el mateix expert, alguns vilatans van dir que
s’havia produït una única explosió
al pati del temple, mentre que d’altres van assegurar que n’havien sen-

Actitud
Márquez
s’endinsa en
el llegat de
Marchena amb
atreviment

precisa Márquez sobre l’esquema
de l’actuació. El públic del concert arrodonirà la xifra d’assistència total al Festival Mas i Mas,
que serà d’uns 35.000 espectadors; si fa no fa com l’any passat,
tot i que amb percentatge d’ocupació superior: del 76% al 78%.
Des que es va inaugurar el 28
de juliol amb el concert de la Miles Davis Tribut Big Band, el festival ha programat 102 propostes
diferents i 275 actuacions repartides en sis espais de Barcelona:
Palau de la Música, Jamboree,
Tarantos, Moog, Reial Centre Artístic i Born Centre Cultural. Entre els concerts d’aquesta edició
han destacat els de Kenny Barron
& Dave Holland, Marco Mezquida i Maria del Mar Bonet.e

una bona campanya electoral duPAÍS: España
rant els llargs dies de setembre. Per
PÁGINAS: 30
això caldria evitar,
com a mínim,

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 14121

TARIFA: 604 €

E.G.M.: 127000

ÁREA: 126 CM² - 15%

SECCIÓN: DEBATES

1 Septiembre, 2015

CARTES I MISSATGES

Una obra modernista
única en perill
El parc de Can Buxeres, probablement el
parc municipal més important de l’Hospitalet, conté un jardí modernista dissenyat entre el 1911 i el 1912 per Manuel Joaquim Raspall. Aquest jardí està presidit
per un templet o festejador que actualment es troba en força mal estat (ha perdut moltes tessel·les, presenta esquerdes
i entre les fissures hi han començat a
créixer males herbes). El templet de Can
Buxeres és una peça única del Modernisme a tot l’estat espanyol i cada dia que
passa està més degradat.
La importància del templet s’explica
pels següents factors: és obra d’un dels
principals arquitectes modernistes de Catalunya; la decoració en mosaic va ser feta
per Lluís Brú (mosaïcista del Palau de la
Música Catalana o de la casa Lleó i Morera); és l’únic templet modernista d’aquesta
categoria que es pot trobar a la comarca del
Barcelonès; és un dels pocs templets modernistes de característiques similars que
es conserven a l’estat espanyol a causa del
sentit efímer que solen tenir els jardins.

Els nostres governants coneixen de
sobres el precari estat del jardí de Raspall: fa un temps es va despendre un
fragment de la cornisa del templet. Un
segon despreniment podria ser fatal i
irreversible.
Per què no actuen d’una vegada? Els
ciutadans de l’Hospitalet exigim la restauració del templet, de les jardineres
(moltes han perdut els aplics de ceràmica) i de tots els elements (escales,
baranes, fonts) col·locats durant la intervenció de l’arquitecte Raspall a la
finca de Can Buxeres entre el 1911 i el
1912.

“El recone
terminació
ibèriques”.
“La defini
de les nacion
espanyol par
ple reconeix
determinaci
que cada nac
lliurement le
amb la resta
l’estat espan

ROGER BASTIDA
L’HOSPITALET

Admirac
ie

La mala memòria
de Felipe González
El Sr. Felipe González sembla haver perdut la memòria.
Al Congrés de Suresnes, que el va elegir secretari general del PSOE, entre altres resolucions es va aprovar els dos
passatges que segueixen.

JOAN V
TOR

Fa dies que d
ma tan delic
migrants i els
és un problem
ment.
Com li pas
fa tot el que a
moviments m
vaig veure u

Podeu expressar-vos al diari a través de la web www.ara.cat, i per les següents vies
@diariARA
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Carrer Diputació,119, 08015, Barcelona

Fe

PAÍS: España

es

FRECUENCIA: Diario

51

DIMARTS89305
O.J.D.:
1 DE SETEMBRE DEL 2015

PÁGINAS: 51
TARIFA: 13534 €

E.G.M.: 501000

ÁREA: 585 CM² - 55%

SECCIÓN: CULTURA

1 Septiembre, 2015
LLL

CLAUSURA DEL 13è SAN MIGUEL MAS I MAS FESTIVAL

Nou i vell

6 anys
d’alguns
més
del gènere
olinas tienen
on a Elm
ream’

va filmografia és Malson a Elm Street,
un punt de partida realment excellent i inquietant a partir del qual arribarien a realitzar-se sis pel·lícules
més. L’aterridor dolent de la història, Freddy Krueger, caracteritzat
pel seu jersei de ratlles vermelles i
negres, el barret, la cara cremada i
els guants amb afilades i llargues ganivetes, s’introdueix en els somnis
de les seves víctimes adolescents per
mortificar-les i assassinar-les. Res
més aterridor que viatjar pel subconscient sense possibilitat d’escapar-se.
/ Craven no va dirigir cap de les seqüeles
(firmades per adaptables cineastes
com Jack Sholder, Chuck Russell,
Renny Harlin o Stephen Hopkins)
ni va tenir res a veure amb l’entretinguda topada entre dos mites del
terror dels 80, Freddy contra Jason
(2003), un cara a cara entre Krueger
i el psicòpata de Divendres 13. Però
sí que va tornar al seu gran invent
amb una pel·lícula autoreferencial que pretenia exalçar i al mateix
temps liquidar el personatge, El nou
malson de Wes Craven (1994), en què
els assassinats es produïen al mateix set de rodatge d’una nova entrega de la sèrie.
El mateix, portar a la cota més àlgida i ridiculitzar-la, va fer Craven
amb la sèrie Scream, de la qual sí que
va rodar totes les entregues. L’última, Scream 4 (2011), va ser l’últim
film d’un director essencial en el cine de terror modern. H
PEL·LÍCULA AUTOREFERENCIAL

La renovadora ‘cantaora’ Rocío Márquez posa avui de llarg
al Palau ‘El Niño’, el disc que ha revolucionat el pati flamenc
RICARD CUGAT

33 Rocío Márquez, ahir, amb Niño de Elche, Pepe Habichuela i Raül Fernández, al Palau de la Música.
LUIS TROQUEL
BARCELONA

Aquesta nit, el concert de Rocío
Márquez al Palau de la Música clausura el 13è San Miguel Mas i Mas
Festival i es converteix a la vegada
en tret de sortida del nou curs. Cruïlla de camins que sembla el marc
ideal per a la posada de llarg del seu
disc El Niño. Tradició i transgressió
van de bracet en el cas d’aquesta
cantaora de Huelva. Feia temps que
un treball discogràfic no revolucionava tant el pati flamenc. «A mesura que l’anava fent, més clar tenia
que generaria diferents opinions:
que a alguns els entusiasmaria i a
altres els podria semblar un horror», assegura Rocío Márquez. Guanyen per golejada els primers i a
gairebé un any de la publicació,
avui tindrà lloc la plasmació en directe més fidedigna d’una obra tan
colossal: amb Pepe Habichuela,
Niño de Elche, Raúl Rodríguez i Raül Fernández Refree. «Aquest projecte era amb ells o no podia ser».
En versió abreujada, El Niño va
ser de les grans sensacions de l’últim Primavera Sound. Va desfermar la controvèrsia després de la
seva presentació a la Biennal de
Sevilla. Va passar pels festivals flamencs de Madrid i Jerez, i a França
s’ha vist gairebé més que aquí. Però fins ara cap escenari havia acollit
tants dels seus principals artífexs.
Un elenc molt generós que no
respon a raons ornamentals. Són
l’essència d’aquest disc al voltant
de la figura de Pepe Marchena. «Em

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

L’artista de Huelva
actuarà amb Pepe
Habichuela, Refree,
Niño de Elche i
Raúl Rodríguez
«Recordar la figura
de Pepe Marchena
em regala molta
llibertat», afirma
la cantant

fascina com algú que coneixia tan
bé els cantes acabava portant-los
al seu terreny. Sempre els feia anar
una mica més enllà. Era trencador
fins i tot en la manera de vestir. Recordar-lo em regala molta llibertat».
També Márquez domina a la perfecció tot el ventall flamenc. Coneixia a fons els pals abans d’embarcar-se en aquesta aventura. El seu
nom va començar a escriure’s amb
majúscules fa set anys, després de
convertir-se en l’única veu capaç
d’igualar al Festival de Las Minas de
La Unión el repòquer de guardons
obtingut per Miguel Poveda.

Sortir de la zona de confort
«El clàssic em dóna tranquil·litat.
Si no em basés en això no sé si em
permetria el mateix». Honrar la memòria de Marchena no podia limitar-se a reproduir la seva obra. Per
això, El Niño és un disc bicèfal, produït en gran part pel convidat especial d’aquesta nit, Raül Fernández
Refree. «És molt interessant quan un
productor et treu de la teva zona de
confort. Jo en els cantes clàssics
em sento més segura, i que em facin trontollar m’atrau i em motiva».
També està convidat Niño de Elche,
amb una singularitat que va aconseguir introduir el jondo ni més ni
menys que en l’últim Sónar. Raúl
Rodríguez aportarà el seu tres flamenc i en la part més clàssica portaran el timó les guitarres de Pepe Habichuela i Miguel Ángel Cortés. H
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L’agenda
BARCELONA
EXPOSICI(~
’Escultura sonoraGaschet’. Aquestmes continua oberta alpfiblic
aquesta exposici5 ales
instal.]acions del recentment inaugurat Pare de
les Hurmqnitatsiles Cidncies Socials de la Universitar de Barcelona(UB),
l’antiga f&bricaCanJaumandreu(c. Peril, 52).
mostra, finica al mSn,reuneix divuit escultures
sonores originals dels germansl~an£ois i Bernard
Baschet. L’exposici5 es
pot visitar cada dimarts i
dijous, de 10.00 a 14.00.
BARCELONA
10.00 CONFER~:NCIA
’L’independentismeen
castell~. Unaaltra visi6
del Proc~s’. Ac~ecde
Gabriel RufiAn, membre
de Sfimatei del secretariat de I’ANC,
a la sala
PompeuFabra de l’Ateneu Bamelon~s.

www.elpuntavui.cat/agenda
hop, R&B,dancehall,
mashups, trap, twerk...,
tot hi t~ lloc a la festa
dels dimarts a la sala
Razzmatazz, amb els
discjSqueis residents
DJ Muly & Mime.

Fragment
del cartell ¯ A~XrU

Com
s’hail.lustrat
el 1714iel catalanisme?
ABRERA
EXPOSlCI0
Desd~av~iKs~1 ~ 9~ en (~varsos e~pals es p~
veure l’exposici5 1714: c~buixantel mite, una mostra que dSnavalor a la recreaci5 grAficadel serge de
Barcelonai la visualitzaci5 de la catalanitat.

BARCELONA
20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC
’Momentosde tablao
con YolandaCortes:
S6n tres sessions de mfisicaiball en directe, en
un ent arimat a ]a sala Tarantos de hu pla~a Reial,
que 6s, des de fa anys, escenari de joves talents.
BARCELONA
20.30 SO.PAR/
CONFERENCIA
SoparsambEstrelles.
Fins a l’octubre se celebra la 12a edici5 de Sopars ambEstrelles a
l’Observatori Fabra, la
proposta que combina
l’activitat gastron6mica ambla cientifica en
una confer~ncia.
BARCELONA
21.OO CONCERT
Roc|o M~rquez. ~ nova
sacsejada en runivers del
flamences diu RocioMgtrquez. La cantaora de
Huelvaha suscitat admiraci5 arran de la pub]icaci5 del seu disc E/ni~o,
una obra que neix com un
homenatgea ]a tradici5
del cante a trav~s d’un
dels seus m~sgrans exponents, corn va ser el cantaor Pepe Marchena, per5
que al mateix temps aposta per la transgressiS. Hi
participen el patriarca de
la guitaIwa flamenca
pe Habichue]a ambles
col-laboracions dels joves
revulsius Nifio de Elche i
Rafil Rodriguez. Corn a
convidat especial tamb~
interv~ el mfisic Raiil
FernAndezRefree, que
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La saxofonista
IreneRei8¯ ARXJU

El nouprojecte
d’lrene Reig, al Jamboree
BARCELONA
20.00/22.00
CONCERT
The BopCollective ~s el nou projecte de la jove saxofonista Irene Reig, un septet que ofereix temes
originals i arranjamentsi en qud la saxofonista
s’acompanyad’amics. A[ Jamboree.

ha estat coproductor del
disc. Es tracta del conce~ de c]ausura del Festival Masi Mas,al Palau
de la Mflsica Catalm~a.
BARCELONA
22.30 CONCERT
’Jam Session’. Harlem
Jazz Club (e. Comtessade
Sobradiel, 8) ~s una de les
sales m~santigues de ]a

ciutat. Desde l’any 2006,
cada dimai~s se celebren
les jamsessions de blues i
swing. Estan dh~gides pc]
mfisic HerngmSenra E/
Chino, i l’acompanyen
RodDeville al contrabaixi
GiggsNothera ]a bateria.
BARCELONA
00.00 Mt~SICA
’Razz & Bounce’.Hip

BARCELONA
00.30 MI]SICA
’CrappyTuesdays’.Seguilt l’estela de mfisica
alternativa de Nasty
Mondays, Crappy Tuesdays ~s un concepte enfocat m~sales noves propostes musicals del panorama intemacionaL En
aquestes sessions, dirigides pels discjbqueis Legoteque iV’~or Oll~, es pot
escoltar post punk, rocki
les noves tendencies indie, barrejades ambl’electrSnica m~sactual.
EL PRAT DE LLOBREGAT
18.00 INFANTIL
’N,’,vols, estelsi conies
del cel’. La companyia
AlmaiLa Mar de Contes presenta aquest espectacle al
Centre Civic Jardb~s de la
Pau. La histbria endinsa
elpflblic en tres histbries
cnnuvolades,arab el sol,
la ]]una, l’alguai el eel corn
a protagonistes:Bz¢,, el
gegant media n~vols,
L ’origen de l’arc de Sant
Marti i La Nuvolina.
SITGES
EXPOSICI(~
’Ma Dai’. Aquestaexposici5 de ManuelRiccardi es
pot visit ar ~s al 20 de setembreal’Edifici Miramar. Lainvestigaci5 sobre
la creaci5 artistica corn a
transformaci5 ~s el missatge central de la mostra, que presenta una tela
en blanc per convidar
l’espectador a realitzar
aquest proc~s i transformar ]a tela en alguna cosa viva, que el submergeixi en la recerca.

":.,GA
\r’ideI’llC

intuitiva

806 501 503
~ 972 42 60 09
27725
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Rocio M rquez tanca el Masi Mas
La’cantaora’debuta
al PalauambRefree,
El Ni~odeEIchei
PepeHabichuela
GuillemVidal
BARCELONA
Ningfi no ha im’omputrecentment en el mSn del
flamenc arab tanta forga
corn Roclo Mfirquez
(Huelva, 1985), una cantaora coneixedora de la
tradici5 i arab prou talent
per transgredir-la sense
opor~unismes. "Quanvalg
escoltar E/ni~o [el segon
disc de Mgtrquez,publicat
ara faun any], vaig notarhi el mateix esperit queen
altres discos de flamenc
que han mm,cat un abansi
un despr~s, corn La leyenda del tiempo, de Cama-

rSn, i l’Omega, de Morenre", va confessarahir l~ere
Pons, director artistic del
Festival Masi Mas, en la
presentaci5 del concert
que avui alPalau de la
sica clausurar&el cicle.
Acompanyadaper tres
dels mfisics que hart gravat El ni~o (l’hist6~’ic Pepe Habichuela, E1Nifio de
Elche i Raiil Fern~tndez
Refree), M~irquezvajustificar aixJ el seu equilibri
entre modernitat i tradiciS: "Parth" d’all5 que ~s
cl~,ssic emdSnatranquil]itat, per5 alhora ~s important que un productor
[Refree, en el cas d’E1niSol et tregui de la teva zona de conform. Qiiestionat-me coses ds el que
m~sm’atrau de tot alxS."
E1d’avui ser~ el primer
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El Ni~odeElche,RodoM&rquez,
PepeHabichuela
i Refree,ahir ¯ ANTONIO
NARVAEZ

concert que Mg~rquezrealitza arab "l’equip~s" que
va gravar el disc (al qua]
caldr~t afegir-hi Rafil Rodrlguez), i no ~s tant mx
espectacle -defensa la
cantant- corn "una mahera d’entendre el flamerit". "Drojectes corn
aquest, en qu6 no s’abandona ]a tradici5 per5 se la
remou, serveLxen perqu6
la gent jove s’aproximi al
flamenc", va valorar Sabichuela. "La Rocio, quart
grav~tvem, era en molts
moments molt m~s punky que jo", va afegir Refree, que va assegurar
que, d’aleshores eng,, "el
flamenc l’apassiona corn
mal ho havia fet abans".
"La clau -va concloure
Mhrquez-~s el que pflblic
vi~:~ui receptiu." ¯
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El autor denuncia la situación de corrupción
del panorama político en Cataluña y apunta que
el nacionalismo es el principal problema.

EN PRIMER PLANO
Andrés
Betancor
egresamos y el panorama es
el mismo. Lo del nuevo curso
es historia. Como contaba
Arcadi Espada este sábado, lo de la
Nueva Era es algo del pasado. Ni libreta nueva ni nada. La historia, con
minúscula, de la política española, es
un continuum que no respeta, ni las
vacaciones, ni el sagrado mes de
agosto. Continuamos con la corrupción. Nuevos casos. Antiguos problemas. Por fin, encontramos respuesta
a lo que tanto nos desazonaba. El 3
por 100. La famosa acusación de Maragall dirigida a Mas en el Parlament.
Hay, según parece, pruebas documentales. Aunque el que, en aquellas
fechas, era vicepresidente y dirigente de ERC, llegara a elevar el porcentaje a cifras superiores, en el imaginario colectivo se nos quedó aquella
cifra.
Viene de la mano de otro caso de
corrupción. El acusado es el mismo.
La respuesta es la misma. La apariencia de tranquilidad es escandalosa. Demasiada arrogancia. La de
aquél que conoce qué es lo que sucederá. Las acusaciones comienzan
fuerte, muy fuerte, pero luego el
tiempo acaba diluyéndolas. El tiempo, en política, es olvidadizo.
El nacionalismo es una ideología
tóxica que, en Cataluña, está incrustada en las instituciones. En ellas, se
ha apoyado para su difusión y, de
ellas se beneficia para alcanzar un
trato favorable o la impunidad. También se beneficia de las inoperancias
del Estado de Derecho. El caso Palau, cuya instrucción comenzó al
mismo tiempo que la del famoso caso Nóos, sólo recientemente, ha terminado después de haber pasado
por 4 jueces de instrucción. Alguno
de los cuales ha sido acusado de formar parte de una fundación que recibe financiación de la Generalitat.
Aún no tiene fecha de la vista. O qué

R

decir de los casos Pujol que afectan al
patriarca y a su familia. Ni siquiera se
ha adoptado medida cautelar alguna. Siguen gozando de su holgada
posición económica sin mayor contratiempo. La comparación con Bárcenas es inevitable. Los últimos casos, Torredembarra y Petrum, se suman a los ya conocidos, además de
los citados (Palau y los Pujol), los casos ITV (en el que está implicado
otro hijo de Pujol), Clotilde, Pretoria,
Adigsa, etc. Están involucrados desde lo más granado de la dirección, e,
incluso, fundadores de Convergencia, hasta dirigentes municipales de
medio pelo. Algunos, con la instrucción judicial iniciada hace más de 10
años (caso Pretoria, iniciado en el
año 2004 o el caso Adigsa, el año
2005), pero ninguno cuenta con una
sentencia, ni en primera instancia. Se
anuncia la apertura del juicio oral en
algún caso. Pero seguimos sin condena.
A la inoperancia de la justicia contribuyen varios elementos. No puede excluirse la presión del territorio.
En la mayoría de los casos, son los
jueces “naturales”, o sea, el del lugar
donde el delito se hubiere cometido.
No nos puede sorprender la capacidad de presión que el nacionalismo
despliega. Si, además, los magistrados son suplentes y los jueces sustitutos, la presión se reduplica. En la
última convocatoria (marzo 2015),
por ejemplo, se ofertaban, en Cataluña, 32 plazas de magistrados suplentes y 134 de jueces sustitutos. El doble que en Andalucía (20 magistrados y 65 jueces), contando ésta con
mayor población (8,4 frente a 7,5 millones). Si hay entre los imputados
alguno que goce del privilegio, injustificado, del aforamiento, se le permite que su causa sea ventilada por
una sala en la que están integrados
magistrados elegidos a propuesta del
Parlamento de la comunidad autónoma. Tampoco se pueden olvidar
las ventajas que nuestra legislación
concede para eternizar los procesos
con recursos de todo tipo sobre competencias, prescripciones… obstruc-

Efe

Ninguna condena

Efectivos de la Guardia Civil salen de la sede de CDC durante el registro llevado a cabo el pasado viernes.

El nacionalismo es una
ideología tóxica que, en
Cataluña, está incrustada
en las instituciones
La incompetencia trabaja
a favor de los malos, lo
hemos visto en el caso
de Hacienda
La tranquilidad del
nacionalismo está
lamentablemente
justificada

ciones varias con las que ralentizar la
instrucción. Para que, al final, el Tribunal Supremo, resuelva que ha habido retraso, por lo que aprecia la
atenuante de dilaciones indebidas y
reduzca la pena. La lentitud, la incompetencia, la ineficacia… trabaja a
favor de los malos. Lo hemos visto en
el caso Hacienda. Comenzó fuerte,
la Audiencia Provincial de Barcelona impuso a J. L. Núñez y a su hijo,
unas penas importantes, 6 años a cada uno por sobornar a unos inspectores de la agencia tributaria durante
años. Luego, el Tribunal Supremo la
redujo a 2 años y 2 meses, al apreciar
la atenuante de las dilaciones. Si “falla” todo, como en el caso citado, la
administración penitenciaria, cuya
competencia se transfirió a la Generalitat, la única comunidad que la tiene, aplica los beneficios penitenciarios, el tercer grado, a los 38 días de
ingresar los condenados en prisión.
Desde el punto de vista del Estado

democrático de Derecho, lo más importante, es la aplicación eficaz y diligente del castigo a aquellos que han
infringido la legalidad. La instrucción no se puede eternizar. No se
pueden dar oportunidades a las defensas para dilatarla hasta el infinito
y obtener un rédito con el que reducir la pena. Estas coordenadas institucionales refuerzan la importancia
social y política de la “pena del telediario”. El castigo es inmediato y sin
garantías. En caso de no verse confirmada, arrojará la sospecha de ilegitimidad sobre el Estado. El nacionalismo se beneficia, también, de estas
ineficiencias.
No hay pruebas, no hay castigo…
hasta dentro de 20 años, como en el
caso Hacienda. Tiene margen para
alimentar su estrategia de engaño.
La tranquilidad del nacionalismo está, lamentablemente, justificada.
Catedrático de Derecho
Administrativo
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ROCÍO MÁRQUEZ
rodeada por su «all star
formation», El Niño de
Elche, Pepe Habichuela y
Raül Fernández «Refree»

Carlos Sala

BARCELONA- Los puristas, si no
son gente que defiende a los puros, no merecen elogios. Son
personas de ideas claras, lo que
está muy bien, pero tanta claridad
acaba por cegarles por completo
y así se pierden muchas cosas. En
el flamenco, los puristas son los
que escuchando «La leyenda del
tiempo» de Camarón les empezaron a sangrar las orejas y prefirieron vendarlas con perros y no oír
más que ladridos hasta el final de
sus días. Tanto era su rechazo ante
esa fusión de jazz, rock y flamenco. ¿A los puristas les ha gustado
el nuevo disco de la cantaora Rocío Márquez, que ha vuelto a dar
una vuelta de tuerca a la tradición?
Salvo a ellos, no le importa a nadie, porque este trabajo es uno de
los más importantes surgido del
flamenco de la última década.
El Palau de la Música acoge esta

L. R.

BARCELONA- La Filmoteca de
Cataluña comienza septiembre
con un «In Memoriam» a Vicente
Aranda proyectando siete de sus
mejores películas y a Christopher
Lee con un pequeño recuerdo en
forma de ciclo tres meses después
de su muerte. Hoy se inician ambos homenajes, con la proyección
de «El amante Bilingüe» (una
adaptación de la novela homónima de Marsé) de Aranda, y con el
filme homónimo de Terence Fis-

Rocío Márquez,
la revolución
flamenca
La cantaora cierra el Festival Mas i
Mas dentro de su gira de «El niño»
noche la actuación de la cantaora
de Huelva, que se presenta por
primera vez acompañada por
todos los músicos que hicieron
posible el fenómeno y que incluye
a artistas como Pepe Habichuela,

Raúl Rodríguez, El Niño de Elche
o Raül Fernández «Refree», entre
otros. El concierto, que cerrará la
XIII edición del Festival Mas i Mas,
es así una oportunidad única de
degustar todo el frescor, atrevi-

miento y destreza de «El Niño».
«Es una apuesta por hacer convivir lo clásico con lo más abierto y
sabía que, para conseguir lo que
quería, necesitaba de estos artistas o no sería posible», comenta
Márquez.
El disco es un homenaje al cantaor Pepe Marchena, figura clave
en la nueva popularidad del flamenco a mediados del siglo XX y
que creó incluso palos propios
como la colombiana. Márquez
recupera sus cantes y los retuerce
hasta adaptarlos a un siglo XXI
que clama por propuestas originales. «Escuché sus discos, me leí
sus biografías, me empapé de
Marchena hasta puntos en que ya
no era sano. Mi obsesión por él era
máxima y el disco me ha ayudado
a curarme», comenta la artista.
Su idea no era plantear una revolución, ni ir en contra de, sino
mostrar que a partir de la tradición se puede llegar a lugares in-

La Filmoteca abre el curso con
homenajes a Aranda y Christopher Lee
her de 1958, «Drácula», el papel
más emblemático de Lee.
El cine de Aranda -ya sean historias con una marcada temática
sexual, relatos que reflejan en la
realidad social y política del país,
películas de época o tramas criminales- a menudo retrata personajes infelices que buscan liberarse.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Desde «Cambio de sexo» o «La
muchacha de las bragas de oro» a
la muy alabada «Amantes», para
muchos, su film más exitoso, la
sexualidad y la pasión amorosa
juegan un papel central en sus
películas, pero también hay una
amarga reflexión sobre el abismo
al que a menudo conducen estas

pasiones irrefrenables.
Christopher Lee comenzó su
carrera en el cine bastante tarde,
sin embargo, rodó más de doscientos títulos y su figura se convirtió en un auténtico icono del
séptimo arte. De hecho, a pesar
sus numerosas interpretaciones,
Lee nunca pudo escapar de la

5

Cataluña
sospechados, vírgenes, en que la
emoción llega de forma desnuda
y directa «Es muy lista, una abuela de 80 años. Se ha atrevido con
cosas que hacen que los jóvenes
entren en el flamenco, sin dejar la tradición, que es nuestra
pasión compartida»,
comenta Habichuela.
Con el productor
Faustino Núñez y con
Raül Fernández buscaron nuevas aproximaciones a las canciones de Marchena y
vaya si lo lograron.
«Siempre busco trabajar con gente que
me saque de mi zona
de confort, que son
los cantes clásicos. La
tradición me permite
buscar nuevos caminos con libertad. Es a
partir de la seguridad
que me da de donde
saco valor para buscar cosas nuevas»,
afirma Márquez. «Es
mucho más punky
que yo. Ella era la que
me decía, “tu tira, probemos”,
cuando yo ya no sabía si nos estábamos pasando. Desde que grabé
con ella, he redescubierto el flamenco y ahora me gusta mucho
más», comenta Fernández
La cantaora de Huelva es una
alma inquieta y ya tiene en la cabeza lo que será su siguiente disco.
Ha puesto el listón alto, pero su
juventud, nación en 1985, y su
talento tienen mucho margen de
crecimiento y no parece que vaya
a ponerle barreras. «Estoy metida
en un trabajo alrededor del folclore. Nace del concierto que hice en
el Teatro Real con el Proyecto
Lorca y quiero seguir investigando
por ese camino. Espero que estos
maestros también nos quieran
acompañar», explica Márquez.
Quien se acerque esta noche al
Palau de la Música descubrirá a
un talento desatado. Los puristas,
aunque sólo sea para quejarse, no
se lo deberían perder.

sombra alargada del conde Drácula que estrenó 1958 y con el que
repitió en numerosas ocasiones
gracias a la productora Hammer.
Es este personaje y de otros similares, en filmes que hacía de
monstruo o de malvado, lo que
recuerdan las retinas de los espectadores de más edad, si bien para
los más jóvenes también tendrá el
rostro del mago Saruman el blanco a la trilogía de «El señor de los
anillos» de Peter Jackson o su
participación en la segunda trilogía de «La guerra de las galaxias».

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 28

O.J.D.: 141874

TARIFA: 4480 €

E.G.M.: 683000

ÁREA: 181 CM² - 16%

SECCIÓN: OPINION

1 Septiembre, 2015
OPINIÓ

DIMARTS, 1 SETEMBRE 2015

Miguel Ángel Aguilar
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fugir buscant asil; només volien viure i asse
gurar la vida dels seus. Demanaven als paï
sos lliures del món que els acollissin; que els
donessin refugi. I molts en van trobar. D’al
tres no van tenir aquesta sort.
L’asil és un senyal de la convivència soli
dària. És l’essència de la llibertat; és l’ex
pressió del compromís solidari amb els per
seguits per la seva religió, la seva raça o les
sevesidees.O,simplement,amblesvíctimes
de la barbàrie fratricida que no distingeix
més enllà del seu dogmatisme irracional.

L’asil és un senyal de
la convivència solidària;
Europa i tots i cadascun de
nosaltres hi estem obligats
Contra això, la resposta és l’asil; ho és també
ajudar a construir la pau, però, immediata
ment, l’asil. Europa i tots i cadascun de nos
altres hi estem obligats.
Costaràdiners,sí.Portaràproblemes,cer
tament. No serà fàcil; per què ho hauria de
ser? Però caldrà ferho per dignitat demo
cràtica. Els refugiats, amb el seu drama, ens
poden fer més sensibles als valors de la nos
tra pròpia llibertat. Cal actuar de seguida. A
tots els nivells.
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Quina
bandera?

L

es banderes van ser bande
res de combat, encoratja
ven en el moment més dur
de la batalla i s’havia d’im
pedir de totes passades que caigues
sin en poder de l’enemic. Després,
les banderes i els uniformes vistosos
es van considerar inadequats per a
les guerres insidioses, on es prefe
reix el camuflatge, la fumarada i la
tinta de calamar perquè no t’identi
fiqui l’adversari, situat a l’altre costat
del turó (llegiu Liddell Hart i We
llington) o en sobrevol. Les bande
res, hissades i arriades amb cerimò
nia en els aquarteraments i als vai
xells de l’Armada, han d’onejar al
vent i estar prohibides als despatxos
on tota corrupció té el seu seient.
Les banderes eren vistes com em
para pels qui vivien en els límits, lloc
geomètric de les unanimitats exal
tades a què sempre s’han acollit sen
se problemes els contrabandistes i
els bergants. Vet aquí el cas Banca
Catalana, el cas Palau, el cas casinos,
o el problema del tres per cent. Ac
ceptem que el cultiu cívic del patrio
tisme a la romana, com el va invocar
sant Pau, pugui ser honorable, però
sapiguem que les seves manifesta
cions arrelen de manera diferent en
funció de les coordenades de lloc i
temps.
A París, a Londres o a Washington
ningú no desmereix en patriotisme
per manifestarse contra el Govern
del seu propi país. És l’exercici sa
ludable de dret democràtic, que no
qüestiona pas la condició dels acti
vistes, ni es pot interpretar com a de
serció davant l’enemic. Aquest mar
ge de discrepància crítica, del qual
disposa la ciutadania resident a la
capital de l’Estat respecte dels go
verns que li són veïns pròxims, es re
dueix amb la distància fins a extin
girse en el límit fronterer.
Fa anys un amic periodista, a la se
va columna d’El País, es va referir a
aquest patriotisme de situacions ex
tremes en el qual s’exigeix adhesió
sense flaqueses, s’abomina del natu
ral pluralisme d’idees i es considera
el dissentiment sinònim de deca
dència o de traïció. Alertava contra
fervors susceptibles d’empararse
en la més òbvia trivialitat, com el
folklore o l’equip nacional, per fer
servir els termes de Jorge Vigil Ru
bio en el seu Diccionario razonado de
vicios, pecados y enfermedades mora
les. El Roto va advertir lúcidament
que “una bona bandera ho tapa tot”.
D’acord.c
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Rocío Márquez tanca el festival Mas i Mas
amb la seva música més transgressora
La cantaora presenta al Palau de la Música el seu aclamat disc ‘El Niño’

Morente. “Als que ens agrada el
flamenc però no som entesos, la
proposta de la Rocío ens ha per
mès descobrir altres coses del
gènere”, va assegurar; segons ell,
la barreja del flamenc clàssic amb
la transgressió que hi ha aportat
Refree “ha permès que tothom
accedeixi al flamenc”, a causa de
l’efecte d’introduirhi sons ac
tuals –guitarres distorsionades,
teclats...–, que l’acosta als més
joves.
Rocío Márquez, que va treba
llar intensament i mà a mà amb
Refree a l’estudi d’aquest darrer
en la concepció i composició del
material del disc, va reconèixer
per la seva banda que era consci
ent que el seu acostament a l’obra
de Marchena havia despertat crí
tiques en alguns sectors puristes
del flamenc: “Sí, no ha passat des
apercebut, tot i que ja sabíem que
si sortia bé originaria opinions

Entre els músics que
l’acompanyaran hi ha
Pepe Habichuela,
Niño de Elche, Raúl
Rodríguez i Refree

ANTONIO NARVÁEZ

Rocío Márquez ahir al Palau de la Música entre Niño de Elche, Pepe Habichuela i Raül Fernández Refree
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

El Palau de la Música és el marc
que ha triat el San Miguel Mas i
Mas Festival per clausurar
aquesta nit la seva tretzena edi
ció, amb un d’aquells concerts
que suposen un indiscutible va
lor afegit per a qualsevol cicle
musical amb ambició. Si més no
és el que promet la presència de
Rocío Márquez, la cantaora de
Huelva que oferirà un espectacle
musicalment transgressor en
torn de la figura i el llegat de Pepe
Marchena (21 h).
A més de les pròpies qualitats
com a intèrpret i compositora de
la cantant andalusa, el concert
d’avui tindrà un caràcter excep
cional perquè reunirà tots els
destacats músics que van partici
par en l’enregistrament de l’àl
bum El Niño, que és el disc en què

es basa musicalment el projecte i
l’espectacle que ha revolucionat
el món del flamenc dels últims
temps. Això vol dir que a l’esce
nari del Palau de la Música, a més
del grup que l’acompanya d’ins
trumentistes i palmeros /cors,
Márquez disposarà de l’art del
gloriós guitarrista Pepe Habi
chuela, amb les recitacions i se
gones veus de l’impressionant
Niño de Elche, amb Raúl Rodrí
guez i el seu tres flamenc i, final
ment, amb la guitarra elèctrica de
Raül Fernández Refree.
L’espectacle –que es va poder
veure en la passada edició del
festival Primavera Sound, tot i
que sense la participació de Raúl
Rodríguez– va ser valorat ahir
pel director artístic del festival,
Pere Pons, com “una proposta
que recorda alguns dels grans
discos del flamenc com els de Pa
co de Lucía, Camarón o Enrique

L’ocupació puja al 78%
]El director artístic del

festival, Pere Pons, va apro
fitar ahir la presentació del
concert de Rocío Márquez
per oferir un primer balanç
de l’edició que avui s’acaba, i
va començar dient que “ha
estat un repte com cada any,
perquè el 21 per cent de
l’IVA cultural ens continua
picant”, però que de seguida
es va mostrar satisfet per
l’augment fins al 78 per cent
de l’ocupació de les repre
sentacions, dos punts més
que l’any passat. Pel res
ponsable artístic la xifra és
“un repte aconseguit”.
Aquesta vegada s’ha arribat
a un total de 35.000 perso

nes i s’ha programat 102
propostes diferents en 275
actuacions. Pons va posar
especial èmfasi en el fet que
el Mas i Mas Festival és
“una aposta decidida per la
música i músics del territori,
per aconseguir que es reco
neguin”, amb un 70% de
producció catalana. Joan
Mas, màxim responsable de
l’empresa organitzadora, va
admetre que se estava “molt
content” per la manera com
ha funcionat l’edició, i va dir
que estava especialment
satisfet pel bon funciona
ment del Born Centre Cul
tural com un dels escenaris
del festival.

diferents”. Per damunt de tot, va
valorar l’oportunitat única de po
der comptar amb col∙laboradors
musicals de la talla d’aquests, així
com amb la coproducció d’una
autoritat en el flamenc com Faus
tino Núñez. “Cadascú té la seva
personalitat, però són molt gene
rosos i han volgut compartir els
seus punts de vista” a l’hora d’in
terpretar i llegir les diferents pe
ces. En aquest sentit, tot un patri
arca de la guitarra com és Pepe
Habichuela (caracteritzat, a més,
per les seves col∙laboracions mes
tissants amb Dave Holland o
Anoushka Shankar), va insistir
que “tenir respecte per la tradició
no ha de significar tancarse a
qualsevol altre tipus de música;
crec que per damunt de tot hi ha
l’amor per l’art”.
En l’apartat més trencador del
projecte se situen l’atòmic canta
or Niño de Elche i l’ubic Raül
Fernández, productor i col∙labo
rador de mig món (ara està amb
Sílvia Pérez Cruz, però fa cosa
d’un any tocava amb Kiko Vene
no, i abans...). Fernández es va fi
car en el projecte en part “perquè
no érem conscients del que en
sortiria” i que a l’hora de la ve
ritat “la Rocío va demostrar ser
més punky que jo a l’hora de
buscar solucions musicals i sono
res”. Però la conclusió i se l’ha de
creure, és que “aquest disc ha es
tat un revulsiu en la meva vida
personal”.c

C R Í T I CA D E M Ú S I CA C L ÀSS I CA

La feina contínua
projecte liderat per Lorenzo Cop

pola, clarinetista especialitzat en
Teatre Instrumental
músiques del classicisme i profes
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

d’acord amb un programa o relat
prèviament establert.
Però la cosa no s’acaba aquí, si
nó que a més, ja sigui Coppola o bé
el contrabaix Casadevall ens ex
pliquen les coses amb una agrada
ble quota de gràcia i bona comuni
cació. I què expliquen? Res d’eru

començament d’aquesta amb en
titat autònoma, però deutora de
l’expressió i del que volien dir a
l’espectador.
La música dels quartets, sere
nates, divertiments, simfonies de
l’època està plena de complicitats
que l’oient interpretava a través

treball des de fa anys, entenc que
les institucions els haurien de
tractar més bé i intentar dotarlos
d’un espai adequat i d’un cicle,
com ara residència o una cosa per
l’estil. S’ho mereixen i els perme
tria treballar més sistemàtica
ment. I la prova d’això va ser
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CDC hauria cobrat comissions d’una
promotora en pèrdues i sense treballadors
 La Guàrdia Civil va sorprende l’extresorer de Convergència Daniel Osàcar destuint proves relacionades amb els pagaments
ACN

BARCELONA | DdG

La segona fase de l'operació Petrum de la Guàrdia Civil contra el
presumpte pagament de comissions il·legals del 3% a Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) va obligar la formació d'Artur Mas a admetre que Teyco, el
grup constructor sobre el qual gira
la trama, va abonar a la seva Fundació Catalanista i Demòcrata
(CatDem) un total de 357.000 euros entre 2007 i 2014. D'aquesta
quantitat, 150.000 euros haurien estat ingressats directament per Teyco entre 2007 i 2009 i la resta,
207.000, van sortir d'una altra societat del grup, Bluegreen Village
SL, entre 2012 i 2014.
Convergència va acusar la Guàrdia Civil d'actuar per motivacions polítiques, però la seva declaració implica el reconeixement
d'un vincle econòmic entre la seva
fundació i el conglomerat empresarial del clan Sumarroca, una nissaga vinculada al partit des del
primer minut de la seva història
que manté una estreta relació amb
la família Pujol. A més, de la informació proporcionada per CDC es
desprèn una altra dada que també
qüestiona la legalitat de les aportacions que ha rebut la seva fundació del grup investigat.
La ﬁrma que hauria realitzat les
principals contribucions, la promotora immobiliària Bluegreen,
no es troba precisament en la millor situació ﬁnancera per fer aportacions voluntàries a una fundació,
segons El Conﬁdencial. Els comptes declarats per la pròpia ﬁlial de
Teyco reﬂecteixen que va tancar els

La Guàrdia Civil es va emportar diverses caixes amb documents de la seu de Convergència.

anys 2011, 2012 i 2013 (últim any en
què ha presentat comptes) amb
pèrdues que sumen 747.368 euros.
De fet, el 2013 no va tenir cap tipus
d'ingrés. El termini mitjà de pagament a proveïdors en aquest exercici es va disparar ﬁns als 337 dies.
I durant un llarg període no va
comptar amb un sol empleat en
plantilla. Es tracta d'una companyia
seriosament endeutada i, pels seus
últims balanços, abocada a l'extinció. Però cap d'aquests paràmetres hauria impedit al clan Sumarroca treure de la seva caixa
un total de 207.000 euros per contribuir al sosteniment de CatDem,

segons la versió difosa per Convergència.
L'explicació no encaixa amb la
hipòtesi amb què treballa la Guàrdia Civil. Fonts properes a la investigació consideren que les aportacions de Teyco haurien servit
per a encobrir el pagament de comissions il·legals del 3% per l'adjudicació de contractes en administracions controlades per CDC.
Bluegreen seria una de les empreses que va usar la trama per
ocultar aquestes aportacions.
El mecanisme que hauria emprat el partit seria idèntic al que es
es va descobrir en el cas Palau. El

sumari d'aquest altre procediment
considera provat que el partit de
Mas va recórrer a la Fundació del
Palau de la Música Catalana per
desviar fons a la seva pròpia fundació i d'aquí als comptes del partit mitjançant un entramat de societats i factures falses. Com a conseqüència d'aquest escàndol, que
ha provocat l'embargament preventiu de 15 seus de Convergència,
la formació va decidir canviar el
nom de la seva fundació. L'antiga
Fundació Trias Fargas va passar a
anomenar-se CatDem. Pot ser que
la nova denominació també tingui
les hores comptades després de l'o-

peració de divendres.
Els casos Petrum i Palau també
comparteixen protagonistes. Entre
els suposats implicats en el cobrament de comissions a Teyco es
troba l'extresorer de CDC Daniel
Osàcar, una de les peces clau en l'altre gran procediment que afecta el
partit sobiranista. Agents de la Guàrdia Civil van tornar a escorcollar
divendres el seu habitatge a la recerca de noves proves sobre els pagaments a CatDem.
Sorprès destruint proves
En aquest sentit, la Fiscalia Anticorrupció i la Guàrdia Civil van sorprendre Osàcar destruint proves.
Els investigadors van descobrir al
despatx de l’extresorer de CDC
una trituradora plena de documents vinculats a Teyco.
Els ﬁscals Fernando Bermejo i
José Grinda, que van dirigir l'entrada i escorcoll als immobles d'Osàcar i a la seu de CDC ja han ordenat que la documentació que estava sent triturada sigui recomposada el més aviat possible.
La Guàrdia Civil sospita que,
igual que en el cas Palau, les presumptes comissions pagades per
Teyco a la fundació de CDC van
acabar sent transferides a comptes
del propi partit. És a dir, que els diners recaptats mitjançant el tripijoc d'adjudicacions s'haurien utilitzat per sufragar l'activitat ordinària de la formació, constituint un
clar cas de ﬁnançament il·legal.
Aquest és el motiu pel qual agents
de l'Institut Armat es van desplaçar
a la seu de la formació després de
registrar les oﬁcines de CatDem.

Iceta demana a Artur Mas que
assumeixi «responsabilitats polítiques»
LES REACCIONS

Garcia Albiol insta el
president de la Generalitat a
no buscar «constantment
enemics a l’exterior»
EFE/ACN/DdG | BARCELONA

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar que el
president de la Generalitat i líder
de CDC, Artur Mas, hauria d'assumir «responsabilitats polítiques»
si quedés demostrat el ﬁnançament il·legal del seu partit. «Sistemàticament, a CDC diuen, i tenen
tot el dret a fer-ho, que no hi ha res
estrany. Però si hi hagués una

sentència, si ﬁnalment quedessin provats aquests elements de ﬁnançament il·legal, algú hauria
d'assumir responsabilitats polítiques i aquest algú no és un altre
que el president Mas», va afegir
Iceta.
El primer secretari dels socialistes catalans va assenyalar que
aquesta investigació sobre presumpta corrupció política no està
crispant «en absolut» la precampanya per les eleccions catalanes
del 27 de setembre. També va
considerar oportú que Mas doni
explicacions al líder d'ERC, Oriol
Junqueras, sobre aquest assumpte, i va opinar que el president català hauria d'haver aproﬁtat que di-
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vendres a la nit compartia «un
acte i un escenari» amb Junqueras
per fer-ho.
El candidat del PPC al 27-S, Xavier Garcia Albiol, va assegurar
que l'escorcoll a la seu de CDC i a
la fundació convergent, CatDem,
no s'ordena des «d'un despatx
fosc» de Madrid, sinó que arriba
perquè hi ha «clars indicis» i «proves» dels suposats cobraments de
comissions. De fet, Albiol va instar
el president de la Generalitat a no
buscar «constantment enemics a
l'exterior», perquè és «responsable» de la situació del país i del seu
partit. Per això, el va acusar de ser
«el gran enemic» dels interessos de
Catalunya. També va carregar con-

Iceta pensa que la indagació no crispa la precampanya. TONI GARRIGA/EFE

tra Raül Romeva per fer un «paperot», tot aﬁrmant que ara «tapa
i protegeix» Mas després d'haverlo criticat durament.
La candidata de Ciutadans a la
presidència de la Generalitat, Inés
Arrimadas, va demanar al president català que abandoni el «dis-

curs victimista» i «doni explicacions als ciutadans». «Senyor Mas,
no confongui els catalans perquè
per sort Catalunya no és CDC», va
aﬁrmar, tot afegint que «aquesta situació recorda l'època en què Jordi Pujol volia assimilar Catalunya
a CDC».
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PROCI~S SOBIRANISTAI CIUDADANOS
EXIGEIX A SALOUQUEEL PRESIDENTMASABANDONIEL ’DISCURS VICTIMISTA’

ERC demana
que lluita
Rabell (Catalunya
Sique Es Pot): ’No
acceptaremque ningni
es refugf/darrerede
la banderaper amagar
la seva corrupci6’
EFE

La corrupci6 polftica va irrom
pre ahir ambfor~a en la pre campanya de les eleccions catalanes
del ZT-S, arran del registre realitzat divendres ala fundaci6 Catdemi el de spatx del seu adminis
trador, a la seu de CDC,perordre
deljutge del Vendrell que invesriga si aquest partit va cobrar comissions il.legals.
En una entrevista amb RAC1,
Junqueras va demanar a CDCque
demostri <<ambfets,, i facilitant
la informacid queli reclama la
Justlcia el seu compromlsen la
lluita contra la corrupcid.
Junqueras va respondre aixl
en ser preguntat si no l’incomoda compartir la candidatura Junts
pel Siamb partits, com CDC,que
estan sent objecte d’una investigaci6 judicial per presumpta
corrupcid.
Junqueras es va mostrar con
venqut, no obstant aix6, que <<la
immensamajoria~, de les persones congregades divendres en
l’acte central de la candidatura
unithria independentista a Bar
celona tenen ,da consci6ncia tranquil.la>, i,(es conjuren,, de mane
raclaracontralacorrupcidpoll-

a Masque
contra

’demostri’

la corrupci6

E1 candidat d’Unid a la presid6ncia de la Generalitat, RamonEspadaler, va insistir a dem~
nat respecte rant alapresumpci6
d’innoc6ncia comles actuacions
judicials i va rebutjar realitzar
valoracions politiques sobre les
actuacions judicials.
La candidata de Ciudadanos,
In6s Arrimadas -que va visitar
Salou-, va demanar a Mas que
abandoni el ~discurs victimista,,
i ,*doni explicacions als ciuta
dans,, sobre la presumptacorrupci6 politica en el seu partit que
investiga lajustfcia.
Elllder de Podemos,PabloIglesias, que vavisitar Barcelona per
recolzar la candidatura al candidat de Catalunya Si que Es Pot,
Lluls Rabell,va titllar de ~damenCandidats
deCiudadanos
a127-S,
ahir a Salou.AI centre,I n~sArrimadas
i Mat/as
Alonso.
FOTO:
[-AIAPOB[-ADO/AENtable,, que Masobvi6s ahir el cas
Torredembarradurant el seu dis
tica, perqu6 aquesta els produeix sara la seu de CDCel que va pas- d6s demostrat el finan~ament
curs en l’acte de Junts pel Siiliva
<(fhstic de veritab,.
sar 6s perqu6hi ha un jutjat que il.legal del seu partit: ~,Sistemhti- demanarque ~doni la cara,,.
E1 candidat del PPCa la pre
t6 clars indicis i proves,,, iva re
cament, a CDCdiuen, itenentot
sid6ncia de la Generalitat,Xavier butj ar que hi hagi qualsevol me- el dret a fer-ho, que no hi ha res ’Mas, igual queel PP’
Garcla Albiol, va assegurar que na de manipulaci6 en el registre
estrany. Per6 si hi hagu6s una <* Hauria de recon6ixerque en fil
elnfimeroudelacandidaturade
de la seu, perqu6 ~es va actuar sent6ncia, sifinalment quedessin tima insthncia el seu partit, igual
Junts pel Si, Raiil Romeva,(~ama- ambllum i taquigrafs,,.
provats aquests elements de fique el Partit Popular, esthvincuga sota la seva faldilla a Artur
E1 primer secretari del PSG, nan~amentil.legal, algfi hauria 1at a casos de corrupci6,~,waapu~
Mas,, i que <d’esthtapanb, davant Miquel Iceta, va considerar que d’assumir responsabilitats poli- tar en declaracions als mitjans
dels casos de corrupcid de CDC. Artur Mashauria d’assumir ~(res- tiques i aquest algfi no 6s un al- davant el Palau de la Mflsica.
Albiol va dir que ~<si ahir va pas- ponsabilitats polltiques,, si que- tre que el president
Rabell va demanar a Masque
no utilitzi la bandera i el proc~s
independentista per amagar els
de corrupci6 que esquitxen
Uni6insisteix en el casos
E1PSCcreu que Mas E1 PP assegura que
el CDC:~Que cadascfi assumeixiles seres responsabilitats. No
hauria d’assumir
Romeva’amaga
seu’respecte’ per
acceptarem queens repeteixin
’responsabilitats
sota la sevafaldilla
la presumpci6
el cas de BancaCatalana: que nin
gfi es refugfi darrere de labandepolitiques’si hi ha
ArturMas’i que
d’innocbncia
i les
ra per amagarla seva corrupci6~,,
’l’esth tapant’
actuacionsjudicials va
finan~ament
il.legal
concloure.
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LES REACCIONS

S. SAÉZ DE SANTAMARIA
VICEPRESIDENTA D’ESPANYA

Li demanaria als líders de
CDC i de la Generalitat que
no busquin culpables fora de les
seves files [...] el que realment
preocupa la ciutadania és la
lluita contra la corrupció»

«

JOSEP RULL
COORDINADOR GENERAL DE CDC

Algú ha volgut entrar en
campanya abans d’hora.
Sabem des del 9-N com actua la
Fiscalia. L’espectacularitat dels
registres deixa clar l’objectiu»

«

MIQUEL ICETA
CANDIDAT DEL PSC A LA GENERALITAT

Esperem que siguin els
membres de Junts pel Sí els
primers a exigir explicacions a
CDC i Mas, perquè no es
converteixi la candidatura en
‘Junts per tapar el 3%’»

«

XAVIER G.ALBIOL
CANDIDAT DEL PP A LA GENERALITAT

Demano el seu suport [C’s i
PSC] per forçar que Mas
acudeixi al Parlament a donar
explicacions»

«

DAVID FERNÁNDEZ
DIPUTAT DE LA CUP AL PARLAMENT

A un mes de les eleccions
més importants de
Catalunya des del final de la
dictadura, que això es produeixi
així i d’aquesta manera és obvi
que és un impuls polític que neix
del moll de l’Estat»

«

INÉS ARRIMADAS
CANDIDATA DE C’S A LA GENERALITAT

Ja n’hi ha prou de prendre
el pèl als catalans, Artur
Mas ha de donar la cara i explicar
la corrupció de CDC en el
Parlament»

«

LLUÍS RABELL
CANDIDAT DE SÍ QUE ES POT A LA GENERALITAT

Més enllà dels fets concrets
d’avui cal recordar que hi
ha partits que tenen un rànquing
elevat de fets de corrupció»

«

l temps dirà, potser (o
potser no) si els escorcolls d’ahir a la seu de
Convergència i de la seva fundació són una ben fonamentada actuació judicial perquè hi ha coses
brutes per descobrir, o un espectacle amb poca base i molta
orientació electoral, com pretenen el partit i el seu Govern; el
cert és que la notícia ja trigava a
arribar: no hi ha eleccions en què
no es furgui en els comptes convergents.
A la vista de l’espectacle podem tornar a entendre els motius
pels quals Oriol Junqueras i ERC
s’han mostrat tants cops reticents

Diari de Girona ■

SECCIÓN: TEMA DEL DIA

Registres a la seu de CDC, la seva
fundació i la casa de l’extresorer
 Els fiscals Anticorrupció van dirigir «in situ» les entrades als diferents organismes
ACN

GIRONA | DdG/AGÈNCIES

La Fiscalia Anticorrupció i la
Guàrdia Civil van registrar ahir la
fundació Catdem i el despatx del
seu administrador, a la seu de
CDC, per ordre del titular del Jutjat d’Instrucció número 1 d’El
Vendrell que en el marc de l’Operació Petrum 2 investiga si va cobrar comissions il·legals de la
constructora Teyco a canvi d’obres
públiques en ajuntaments controlats per la formació.
Els agents van registrar durant
prop de vuit hores la seu de la fundació Catdem, a la qual es creu que
Teyco va pagar comissions del 3%
de l’import d'obres públiques municipals, la majoria d’elles ﬁnançades amb fons de l’Estat procedents del «pla Zapatero» entre
2009 i 2010.
Al registre de la seu de Catdem,
on la Guàrdia Civil ha conﬁscat diverses caixes amb documentació
i ordinadors, es va sumar també la
del domicili a Barcelona de Daniel
Osàcar, tresorer de CDC ﬁns a desembre del 2010 i exadministrador
de la fundació Catdem.
A la recerca de documentació
que no han localitzat a la seu de
Catdem –fundació que també es
sospita va emmascarar el pagament de comissions il·lícites de
Ferrovial a CDC a través del Palau
de la Música-, el jutge va ordenar
també el registre del despatx de
l’administrador de la fundació i del
partit Andreu Viloca, que està situat a la seu central de la formació
a Barcelona.
A més, acompanyats de Daniel
Osàcar, els guàrdies civils van examinar els correus electrònics de
l’extresorer, que des d’un ordinador situat a la seu de CDC els va facilitar l’accés al seu compte. Osácar va dimitir del seu càrrec després de ser imputat en el cas Palau

Xavier Domènech

E

PERIODISTA

xdomenech@regio7.cat

LA NOTÍCIA
QUE JA
TRIGAVA
a ajuntar els seus destins electorals amb els d’Artur Mas i el seu
partit, que no deixa de ser el que
va fundar Jordi Pujol i Soley i el
que ha governat Catalunya de
1980 a 2003 i de 2010 ﬁns ara, així
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 L’OPERATIU POLICIAL a l’òrbita convergent. 1 La benemèrita entrant a
la seu de CDC per efectuar el registre policial. 2 Els agents enduent-se
documentació de la seu convergent. 3 L’advocat de CDC durant el registre
policial. 4 La policia també va entrar a casa l’extresorer, Daniel Osácar.

com nombrosos ajuntaments i diputacions. Junqueras i ERC sabien que coses com la d’ahir podien passar, i que coses com la
d'ahir fan una funció de cireres
encadenades en la memòria dels
ciutadans. Emergeix des del fons
de les videoteques la imatge de
Maragall parlant de tres per cent i
de Mas reolicant que opotser es
quedarà sense Estatut. Tant se val
quanta veritat i quanta maniobra
hi ha dins del cistell: l’impacte no
és positiu.
Ara els republicans estan a la
mateixa candidatura que Mas, i
han signat un pacte que els compromet a investir-lo president si

hi ha prou diputats. Han lligat la
seva sort a la dels convergents, a
contracor i en circumstàncies que
els historiadors aclariran (o potser no: potser es barallaran al respecte). Va amenaçar Mas amb no
convocar el 27-S si Junqueras no
accedia, com s’ha escrit? ERC no
va ser precisament dels primers a
reaccionar, ahir al matí. Raül Romeva, en canvi, es va afanyar –en
la seva primera reacció– a exigir
«transparència, claredat, veure
quines responsabilitats hi ha i si
n’hi ha, assumir-les». Les paraules del cap de llista no eren la millor mostra de solidaritat amb el
partit més important de la seva

sota unes acusacions similars. De
fet, actualment està acusat i pendent de judici, en el que s’enfronta a set anys i mig de presó i una reclamació de 20 milions d’euros.
L’extresorer està acusat juntament amb l’expresident del Palau
de la Música, Fèlix Millet, i la seva
mà dreta, Jordi Montull, d’apropiarse de fons públics i privats del Palau de la Música i conformar un
«entramat delictiu» juntament
amb Ferrovial i càrrecs de CDC per
al «ﬁnançament il·lícit» de la formació política entre els anys 1999
i 2000, a canvi d’adjudicacions
d’obres públiques.
Teyco ho nega
En un comunicat remès als mitjans
de comunicació, la constructora
Teyco va negar «rotundament»
que les seves donacions a Catdem o a fundacions vinculades a
altres partits polítics «hagin tingut
un ﬁ il·lícit relacionat amb el tràﬁc d’inﬂuències» i va subratllar que
ha efectuat aportacions a organitzacions «de divers signe».
Tanmateix, entre la documentació que es va trobar a casa del
conseller delegat de Teyco, Jordi
Sumarroca, es van trobar un seguit
de contractes públics amb diferents imports i unes xifres que coincidirien amb el 3% de l’import
d’adjudicació de l’obra. En algunes
ocasions hi ha quantitats pagades
a CatDem. I la Fiscalia Anticorrupció considera que els manuscrits són clarament indiciaris del
pagament de comissions.
En principi, la benemèrita té
previst investigar una trentena de
contractes entregats per 15 municipis catalans convergents, tot i que
ahir només van entrar a quatre
consistoris com per fer una primera aproximació i assegurar indicis.

candidatura, però en canvi eren
coherents amb la seva trajectòria
d’ecosocialista crític amb els governs convergents.
Si tot plegat ha sigut una maniobra del Govern central –al capdavant de l’operació hi havia dos
ﬁscals, i la ﬁscalia és un cos jeràrquic amb un cap suprem designat
per l’executiu–, un dels seus objectius podria ser justament el
d'esquerdar la gran coalició, aguditzar les contradiccions de Junts
pel Sí, i recordar a Junqueras i a
Romeva que Convergència és
tant un actiu com un llast potencial, per molt que Artur Mas vagi
al lloc número quatre.
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Bajo sospecha

La Guardia
Civil registra la
sede de CDC
y la de su
fundación
El Govern,
indignado,
lo tilda de
“espectáculo
televisivo”
Entran en
cuatro
consistorios
solo por un
expediente

FOTO: Begoña Fuentes (ACN) / La operación duró más de diez horas en varios locales

El juez y Anticorrupción
buscan pruebas del ‘3%’ a
dos semanas de la campaña

FOTO: JxS / Miles de personas, ayer con Junts Pel Sí

A dos semanas de que comience la campaña electoral del 27S y pocas horas antes de que Junts Pel Sí realizara su primer acto multitudinario, agentes de la Guardia Civil se personaron en la sede de la fundación Catdem, la
sede de Convergència, cuatro ayuntamientos y el domicilio particular del
extesorero de CDC. Buscaban pruebas que impliquen el pago de comisiones de la empresa Teyco, del hijo de un fundador de CDC.

Investigan
la conexión
entre una
constructora
y el partido
PÁG. 3 a 6 - EDITORIAL P. 7

Unió exhibe
capacidad
de diálogo
con Madrid
El presidente del comité de gobierno de Unió, Josep Antoni
Duran Lleida, dijo ayer en Torregrossa que las reuniones que ha
mantenido esta semana con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez tenían como objetivo demostrar “la
virtud que tiene Unió Democràtica de Catalunya para dialogar”.
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FOTO: N. García / Duran acudió ayer a un acto en el Palau de Margalef
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EL GOVERN VOL SABER QUI VA AVISAR LA PREMSA I NO A CDC
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, va posar l’accent sobre el fet
que les càmeres de televisió havien arribat, fins i tot, abans que els agents
i sense que els investigats haguessin estat requerits.

CONESA: “NO CREC QUE AMB TEYCO NOMÉS TREBALLI CDC”
L’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, va ha insinuat
un rerefons polític: “No crec que només fem obres amb Teyco els
ajuntaments convergents”, va etzibat.

La Guàrdia Civil escorcolla la
seu de Convergència, la seva
fundació i quatre ajuntaments
La Fiscalia Anticorrupció i el Jutjat del Vendrell busquen
proves que l’empresa Teyco pagava el 3% al partit
A dues setmanes de l’inici
de la campanya electoral del
27 de setembre, i poques
hores abans que Junts Pel
Sí fes un acte multitudinari
a Barcelona, la Guàrdia
Civil ‘revolucionava’ el dia
registrant la seu de CDC.
Barcelona
AGÈNCIES
La Guàrdia Civil va registrar ahir
a Barcelona un despatx de la seu
central de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), la seva fundació Catdem, quatre ajuntaments (Figueres, Sant Cugat,
Sant Celoni i Lloret de Mar), i el
domicili particular de l’extresorer
de CDC, Daniel Osàcar, per mandat del jutjat del Vendrell que
instrueix un cas de presumpta
corrupció per pagaments de comissions del 3 % de la constructora Teyco a l’Ajuntament de Torredembarra.
Els fiscals Anticorrupció José Grinda i Fernando Bermejo, acompanyats d’agents de la
Guàrdia Civil, van entrar cap a les
13.00 hores a la seu central de la
formació nacionalista, situada al
carrer Còrsega de Barcelona, després que des de primera hora del
matí s’escorcollés també la seu
de la fundació durant unes vuit
hores.
Els registres, duts a terme al
costat de la Fiscalia Anticorrupció
i davant una gran espectació mediàtica, s’engloben en la denominada Operació Petrum 2. Aquest
cas neix de la documentació intervinguda després de les detencions de la família Sumarroca el
passat mes de juliol. Es tracta de
la peça separada número 3 del
cas Torredembarra sobre els nexes entre l’alcalde del municipi,
Daniel Masagué, i el suposat fi-

Mitja dotzena
de casos oberts
i amb les seus
embargades

FOTO: Toni Garriga (EFE) / Els moviments dels agents van ser atentament seguits per la premsa tot el dia

nançament irregular de CDC.
L’Audiència de Tarragona va
acordar el passat 11 d’agost deixar en llibertat amb càrrecs, amb
una fiança de 600.000 euros, a
l’exconseller delegat de la constructora Teyco, Jordi Sumarroca,
que romania empresonat des del
passat 24 de juliol, després de la
seva detenció en una operació
contra la corrupció i el blanqueig.
Sumarroca, fill d’un dels fundadors de CDC, va abandonar la presó després de dipositar la fiança
de 600.000 euros que li va imposar l’Audiència de Tarragona.
D’altra banda, la Guàrdia Civil
s’ha portat de l’Ajuntament de
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Lloret de Mar (Girona) l’expedient d’un contracte per 1,7 milions
d’euros adjudicat a la constructora Teyco en 2009, quan el municipi era governat per l’exdiputat
convergent Xavier Crespo, per al
parc urbà Can Xardó.
EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS
Un Land Rover de la Guàrdia
Civil va arribar també cap a les 10
del matí a l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès (Barcelona) i els
agents es va emportar “documentació administrativa” municipal.
També la Guàrdia Civil va requisar l’expedient de contractació
de la construcció de l’edifici Saix

Sala de Sant Celoni (Barcelona),
obra realitzada al 2009 també per
per Teyco.
Així mateix, i segons ha informat l’alcaldessa de Figueres,
Marta Felip, agents de la Guàrdia
Civil, acompanyats d’un secretari judicial, van acudir a la seu
d’aquest consistori poc després
de les 10:00 hores i el van abandonar tres hores després, amb
quatre caixes precintades amb
documentació relativa a un contracte de 2009 per valor d’1,7
milions d’euros adjudicat a Teyco
per construir una piscina coberta, quan era alcalde l’ara conseller
Santi Vila.

Mitja dotzena d’investigacions judicials assetgen amb
sospites de corrupció a Convergència Democràtica de Catalunya, que en menys d’un
any ha vist esfondrar-se a
una de les seves emblemàtiques figures amb la confessió
de l’expresident Jordi Pujol i
afronta un cicle electoral amb
quinze seus embargades pel
cas Palau, ara pendent de judici. Tres fills de l’expresident,
Oriol, Jordi i Oleguer també
són investigats per diferents
causes.
Un altre dels fronts judicials
té origen a Reus, on un jutge
investiga el grup d’empreses
municipals Innova, origen
d’altres trames secundàries.
Així mateix, la Justícia és a
punt de dictar sentència sobre un altre pes pesat de CDC,
l’exalcalde de Lloret de Mar i
exdiputat Xavier Crespo, acusat en el cas Clotilde. Un altre cas pendent de judici que
afecta a històrics dirigents
és l’anomenat Pretòria, en
el que Macià Alavedra i Lluís
Prenafeta afronten penes de
sis anys i deu mesos de presó, per suposats cobraments
de comissions en operacions
urbanístiques a ajuntaments,
entre ells el de Santa Coloma
de Gramenet quan ho dirigia
el socialista Bertomeu Muñoz.
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“La deriva de
Mas és per no
parlar de la
corrupció”
FOTO: ACN

Arrimadas, candidata de C’s

La candidata de Ciutadans, Inés
Arrimadas, ha assegurat que la
“deriva independentista” d’Artur Mas té per objectiu que “no
es parli” de corrupció. “Hem
arribat a un punt a Catalunya
en el qual els ciutadans ja no
se sorprenen amb nous casos”,
assegura.

“Una operació
de les clavegueres
de l’Estat”
El diputat de la CUP, David Fernàndez, diu que “no es pot negar” que els escorcolls formen
part d’una operació “electoralista” que neix a “les clavegueres
de l’Estat” i forma part de la seva “guerra bruta”, però tampoc
es pot negar que “hi ha indicis
de corrupció i finançament irregular per part de CDC”. Una cosa “no pot tapar l’altra”, diu.

FOTO: ACN / Rabell: “Mas no es
pot presentar a cara descoberta”

“No seria la
primera operació
que acaba en foc
d’encenalls”
El candidat de Catalunya Sí
que es Pot, Lluís Rabell, s’ha
mostrat “prudent” perquè “no
seria la primera operació que
acaba en foc d’encenalls”, tot i
denunciar la corrupció.

“Esperem que no
acabin sent Junts
per tapar el 3%”
El candidat del PSC, Miquel
Iceta, va dir que “esperem que
siguin els membres de JxS els
primers a exigir explicacions a
CDC i a Artur Mas, perquè no
es converteixi la candidatura en
Junts per tapar el 3%”.
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Convergència de
“maniobra de l’E
influir en el resu

El Govern recorda que a la c
va acusar a Mas de tenir din
Sorpresa i estupefacció
entre els dirigents
de Convergència i la
candidatura de Junts Pel Sí
davant l’operació policial,
que van vincular a un intent
del PP “d’empastifar” la
campanya electoral.
Barcelona
ACN
El coordinador general de CDC,
Josep Rull, ha negat aquest divendres les presumptes irregularitats
a la fundació CatDem, vinculada
al partit. Les donacions que les
empreses Teyco i Blue Dream han
fet al llarg de sis anys són “legals
i públiques” i ja han estat fiscalitzades, segons ha apuntat, afegint que ascendeixen a un total
de 357.000 euros. Rull va comparèixer en una roda de premsa
convocada d’urgència amb gest
seriós per denunciar l’”espectacularitat” de l’operació policial,
que creu que obeeix a una maniobra de l’Estat per “influir” en la
campanya electoral.
Rull va sentenciar que és
“inadmissible” que els mitjans de
comunicació coneguin abans una
operació policial que els propis
“afectats”. “No hi ha una voluntat
d’esbrinar la veritat, sinó de muntar un espectacle públic. I això és
el que volem denunciar”, expressà acompanyat de la portaveu del

FOTO: ACN / Rull, amb gest seriós, compa
partit, Marta Pascal. Amb gest
molt seriós i en un to contundent,
el coordinador general convergent va reblar que “des del 9 de
novembre ja sabem com i per ordres de qui actua la Fiscalia”.
Per la seva banda, el conseller
de la Presidència, Francesc Homs,
va reclamar que “es tregui la careta” el responsable de convertir
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Santamaria: “La lluita
contra la corrupció no
entén de dates electorals”
La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha replicat a CDC que “la lluita contra
la corrupció no entén de partits
ni de dates electorals” i que així
ha quedat demostrat al llarg dels
últims mesos en què diverses formacions, inclòs el Partit Popular,
s’han vist implicades en suposades actuacions irregulars. “Li demanaria als líders de CDC i de la
Generalitat que no busquin cul-

pables fora de les seves files”, ha
subratllat, per afegir que el partit
és qui “haurà de demostrar que
no hi ha culpables”. Així mateix,
ha demanat a CDC que respecti
les decisions judicial i que es preocupi del que passa dins la seva
formació política.
ALBIOL EMPLAÇA A MAS
Per la seva banda, el cap de llista del PP, Xavier García Albiol, ha
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