Taula de contingut
René Jacobs dirigió ayer "La Pasión según San Mateo", de Johan Sebastian Bach, en el Palau de la
Música Catalana.
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TV3 - 3/24 (MATI) - 11/04/2017

El Palau de la Música de Barcelona exhibe esta tarde 'La Pasión según San Mateo de Bach'.

6

Cadena Cope - MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00 - 10/04/2017

El Palau respira amb les obres de Kiki Smith

7

Ara - 11/04/2017

La Missa de Glòria de Puccini arriba al Palau amb l'OSV i el Lieder Càmera
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Diari de Sabadell - 08/04/2017

I Gergievtornen a Ibercamera

9

El Periódico de Catalunya - Catalán - 11/04/2017

El Valeri Serra, per a un cançoner familiar de Joan Amades

10

Segre Catala - 10/04/2017

Évol, rapsode sensible
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El Periódico de Catalunya - Catalán - 11/04/2017

Aquí no hay quien ande
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El Periódico de Catalunya - Catalán - 11/04/2017

Colom acudió a Millet porque le dijeron que era un “mecenas cultural”

14

Diari de Terrassa - 11/04/2017

En el juicio del caso Palau, el ex diputado convergente Jaume Camps ha negado haber cobrado dinero
del Palau de manera irregular.
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TV3 - TN VESPRE - 10/04/2017

Andreu Viloca, tesorero de CDC, declara hoy como testigo en el juicio por el caso Palau.

16

TV3 - 3/24 (MATI) - 11/04/2017

«Vaig acudir a Millet perquè en una reunió amb exmilitants del PI em van dir que era un mecenes de la
cultura catalana»
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20 Minutos Barcelona - 11/04/2017

Colom no aclareix quins «amics» van aconsellar-li demanar diners a Millet
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Diari de Girona - 11/04/2017

Colom va demanar diners a Millet perquè li van dir que era un mecenes

19

Diari de Tarragona - 11/04/2017

Colom admet que va demanar diners a Millet sense aclarir qui l’hi va enviar

20

Regió 7 - 11/04/2017

O Declara que uns «amics» van definir I'excap del Palau com un «mecenes culturalOUn excàrrec de
CDC admet que l'entitat
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El Periódico de Catalunya - Catalán - 11/04/2017

Noms propis

22

El Periódico de Catalunya - Catalán - 11/04/2017
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Del negre al blanc
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El Punt Avui - 11/04/2017

“La corrupció afecta tot aquell que té poder”

24

El Punt Avui - 11/04/2017

Colom no revela qui el va adreçar a Millet pels diners

25

El Punt Avui - 11/04/2017

Àngel Colom admite ante el juez que acudió a Fèlix Millet a pedir dinero, sin aclarar quién lo envió

26

La Mañana Diari de Ponent - 11/04/2017

L’infern està empedrat de bones intencions

27

Ara - 11/04/2017

Millet dio 17.800 euros del Palau para varias campañas de CDC

28

ABC Cataluña - 11/04/2017

Protagonistas

29

ABC - 11/04/2017

Millet, el “mecenes” de Colom per liquidar el PI

30

Ara - 11/04/2017

Colom oculta quién le envió a pedir dinero a Millet
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El Mundo de Catalunya - 11/04/2017

El caso Palau; la picaresca desde mil y un ángulos
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El Mundo de Catalunya - 11/04/2017

LA FOTO
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Expansión Catalunya - 11/04/2017

Colom saldó sus deudas con dinero del Palau porque Millet "era un mecenas"

34

La Vanguardia - Catalán - 11/04/2017

Millet dio 75.000 euros a un partido independentista

35

La Razón Cataluña - 11/04/2017

Dos antiguos cargos de Convergència admiten pagos de Millet

36

El País - 11/04/2017

En el juicio del Caso Palau, han declarado hoy como testigos 2 excargos políticos que recibieron, dicen,
pagos de Félix Millet.
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TVE1 - TELEDIARIO 2 - 10/04/2017

Diversos cargos políticos declaraban hoy en el Caso Palau.

38

BTV - BTV NOTICIES VESPRE - 10/04/2017

Hoy han declarado en el juicio por el caso Palau Ángel Colom, ex dirigente de CDC, que ha reconocido
haber recibido 12,5 millones de pesetas de Félix Millet para cubrir las deudas del extinguido ....

39

La2 - VESPRE A LA 2 - 10/04/2017

El fiscal del caso Palau ha puesto hoy contra las cuerdas al impulsor del Partido por la Independencia y
luego militante de CDC Ángel Colom, que ha declarado como testigo.

40

RAC 1 - 14/15 - 10/04/2017

El ex dirigente de CDC Ángel Colom admite que Félix Millet le dio 12,5 millones de pesetas para pagar
deudas del desaparecido partido por la independencia.
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41

Cadena Ser - HORA 14 CATALUNYA - 10/04/2017

El exdiputado de CDC, Jaume Camps, ha negado hoy en el juicio del caso Palau haber cobrado
comisiones de la institución.

42

TV3 - TN MIGDIA - 10/04/2017

Nueva jornada por el juicio del 'Caso del Palau de la Música Catalana'.

43

Cadena Cope - MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00 - 10/04/2017

En el juicio por el expolio del Palau de la Música, dos políticos han reconocido hoy que recibieron dinero
de Millet.

44

TVE1 - TELEDIARIO 1 - 10/04/2017

En Barcelona continúan las declaraciones de testigos en el juicio por el 'Caso Palau'.

45

Onda Cero - NOTICIAS MEDIODIA - 10/04/2017

En la Ciudad de la Justicia, el ex diputado de CDC, Jaume Camps, abogado durante décadas de Fèlix
Millet y de Ferrovial, ha negado haber cobrado comisiones en el marco del caso Palau para hacer de ....
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Onda Cero - NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA - 10/04/2017

En el juicio por el caso Palau hoy han declarado como testigos Jaume Camps y Àngel Colom.
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Catalunya Radio - INFORMATIU MIGDIA - 10/04/2017

Hoy se ha celebrado una nueva jornada del juicio por el 'Caso Palau', que estudia el expolio en la
institución cultural, y la presunta financiación irregular de CDC.

48

RNE-1 - EDICIO MIGDIA - 10/04/2017

Hoy en el juicio del caso Palau han declarado, entre otros, dos políticos que, según el fiscal, habrían
recibido pagos de la entidad para financiar gastos de sus partidos.
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TVE1 - INFORMATIU MIGDIA - 10/04/2017

Jaume Camps, exdiputado de CDC, comparece hoy en el juicio por el caso Palau.

50

Cadena Ser - HOY POR HOY CATALUNYA - 10/04/2017

Hoy han declarado en el juicio del caso Palau, el expresidente del Partido por la Independencia, Ángel
Colom, y el exdiputado de CDC, Jaume Camps.

51

BTV - BTV NOTICIES MIGDIA - 10/04/2017

El ex diputado de CDC, Jaume Camps, declarará hoy como testigo en el juicio del caso Palau.
Onda Cero - MAS DE UNO CATALUNYA - 10/04/2017
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 3/24 (MATI)
DURADA : 37

TV3

dimarts, 11 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

René Jacobs dirigió ayer "La Pasión según San
Mateo", de Johan Sebastian Bach, en el Palau de la
Música Catalana.
René Jacobs dirigió ayer "La Pasión según San Mateo", de Johan Sebastian Bach, en el Palau de la Música Catalana.

P.5

Cadena Cope

PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00
DURADA : 40

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Palau de la Música de Barcelona exhibe esta
tarde 'La Pasión según San Mateo de Bach'.
El Palau de la Música de Barcelona exhibe esta tarde 'La Pasión según San Mateo de Bach'.
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El Palau respira amb
les obres de Kiki Smith
A.R.T.
BARCELONA

En els últims cinc anys el Palau de la
Música ha exposat l’obra d’artistes
de renom com Joan Miró, Bill Viola, Louise Bourgeois, Antoni Tàpies
i Eulàlia Valldosera. Amb el permís
de Carmela, de Jaume Plensa, les 31
peces de Kiki Smith que ara s’hi poden veure, algunes d’elles inèdites,
són les que teixeixen un diàleg més
elaborat amb l’edifici: fàcilment es
pot pensar que les dones de les seves
obres són hereves de les muses que
embolcallen l’escenari, i la multitud
de flors que hi ha arreu de l’edifici
contrasta amb la reflexió sobre la
natura de l’edifici.
A l’artista li va fer una il·lusió especial exposar al Palau perquè la seva mare era cantant d’òpera i li van
enviar una monografia de l’edifici
perquè en pogués conèixer els de-

talls. L’edifici i els dibuixos, gravats,
escultures i tapissos de l’exposició
Breathe –exposats fins al 30 d’abril–
comparteixen un cert aire de conte
de fades i de vells ritus i símbols medievals. “Hem volgut connectar el
Palau amb altres realitats i fer un gir
a la narrativa pròpia de l’edifici”,
afirma el director artístic adjunt del
Palau, Víctor Garcia de Gomar, sobre la introducció de l’art contemporani en els espais modernistes. A
més suggereix una relació encara
més profunda entre l’edifici i l’obra
de Smith quan posa en diàleg les dones que respiren de l’artista amb el
caràcter del Palau com a “casa del
cant”. “La bellesa de les obres de Kiki Smith és poc comuna, revela elements poc recollits en el món de
l’art com la respiració”, subratlla.
Kiki Smith apareix sovint en els
seus propis treballs com una “heroïna”, diu Garcia de Gomar, però
aquests autoretrats sorgeixen dins

Un gat de Kiki Smith vigila la sala on s’exposen les
obres de l’artista al Palau. A. BOFILL
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la seva exploració de temes com la
fragilitat i la vulnerabilitat. “Ella
mateixa ha dit que fa art per sobreviure, que el seu art sorgeix d’una
emergència vital i que és una manera de salvar la seva vida”, explica
Garcia, i també posa en relació la seva obra amb la d’Eva Hesse, Yoko
Ono i Nancy Spero.
Les obres de Kiki Smith també
beuen de moltes altres fonts. “Hi ha
influències de l’art egipci, dels murals de Pompeia, dels contes dels
germans Grimm, d’Alícia al país de
les meravelles i dels tapissos medievals”, diu Garcia de Gomar. Precisament dues de les peces exposades
són dos tapissos, un dels quals està
protagonitzat per un llop. La peculiaritat d’aquestes peces és que l’artista les realitza de manera col·laborativa amb els artesans dels tallers
on es confeccionen i va fent intervencions sobre la seva feina. Els detalls de natura que hi apareixen recorden alguns dels gravats inclosos
dins la mostra. “La natura pot ser un
decorat i també la protagonista. Remet a un món hostil i a la petitesa de
l’ésser”, diu Garcia de Gomar, mentre que els petits relleus d’animals
i cors són com “tòtems”.e
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La Missa de Gl )ria de Puccini arriba
al Palau amb I’OSV i el Lieder C mera
AI tradicional Concertde SetmanaSanta participen altres cors de Catalunya

El cor de cambrasabadellencLieder C&mera,
dirigit per F.JisendaCarrasco

Xavier Puig diHgeixel concert, queacabala gira a Tarragona

L’Orquestra Simf~)nica del Vall~s (OSV)
tant a nivell musicalcomorgacomen(#arel dia 2 a Lleida la Gira de Setmana nitzatiu.
del sabadellenc LieSanta ambla Missa de GISria, de Giacomo
Puc- derA m~s
Camera,que dirigeix Elicini, i aquestdissabteser&al Palaude la Mdsica. senda Carrasco, canten amb
Dilluns I’acomiaden
a la Catedralde Tarragona. I’OSV aquest any el Cor de

ca. Iniciada diumengepassat
a I’Auditori Enric Granadosde
Lleida, la gira paravaahir al
Centre Cultural de Terrassa,
s’atura aquest dissabte (19h)
al Palau de la MdsicaCatalana
i s’acomiadadilluns a la Catedral de Tarragona.

CARLESCASC(~Npros incorporaria a una Messa
a quatro vocci amborquestra.
Diuen els entesos que en
Aquesta Missa de Gleria ~s
la Missa de Gleria de Puccini la triada enguanyper la Simf6hi ha la Ilavor de la seva obra nica del Valles per a una gira
operrstica: el seu estil dramS- de Setmana Santa que orgatic i la sevariquesaorquestral. nitza anualment des de12012,
Compostaper a orquestra,
coincidint ambel seu 25e anicor, i homesdues veus solisversari.
I~s un projecte que combites -tenor i barEon-, la Ilavor
d’aquesta obra va set un mo- na el .valor musical i social,
tet i un credo ambels quals
cultural i territorial,, i quet~
Puccini havia obtingut el seu Fatractiu que hi participen diprimerexit de pdblic, i quedes- ferents cots de tota Catalunya,

de gener, amb 18.000 espectadors.
Corna part de la ,,Harry Potter Film Concert Series,, la
Simfenicade] Valles d6navida
ales partitures de I’oscaritzat John Williams perque els
Cambra
de I’Auditori Enric Granadosde Lleida, el Cor Ciutat
espectadors puguin reviure la.
de Tarragona i la Coral Nova
m&gia del film ambprojecci6
’Harry
Potter’
en
dlrecte
I~gara. El director de la primer,
en una pantalla gegant d’alta
el cerverf Xavier Puig, ~s el
Dissabte passat, d’altra ban- definici6.
La promotora Proactiv, emque assumeixla batuta davant da, I’OSV va tocar al Palau
SantJordi ,Harry Potter i la Pe- presa IFder a Espanya en
dels 190 mdsicsi cantaires.
EIs solistes s(~n els tenors dra Filosofal en concert,,, dins producci6 i organitzaci6 d’esVicen~ Esteve i Carlos Crema- d’una gira mundialorganitzada pectacles familiars, portava
des i el bar,ton ManelEsteve. per CineConcerts,un dels prin- aquest concert coincidint arab
cipals productors d’experien- els 20 anys de de Festrena de
El programa comenCaamb el
Preludi Simfenic de G. Pucci- cies musicals en directe amb JK Rowling comaescriptora al,
ni i, despr~s de la Missa de mitjans audiovisuals, que va RegneUnit. Ja ha adquirit els
arrencar arab gran exit al Wi- drets de tota la nissaga cine
Gleria, acabaamb’Tre Sbirri,
una carrozza’ de I’Opera Tos- Zink Center de Madrid el mes matogr~fica ¯
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espectacles
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L’AUDITORI / MAY ZIRCUS

PROGRAMACIÓ PER AL 2017-2018

Trifonov, Pires
i Gergiev tornen
a Ibercamera
3 El cicle inclourà 12 concerts,

repartits entre l’Auditori i el Palau
ESTER TORRAS
BARCELONA

L

a 34a edició d’Ibercamera començarà el pròxim octubre
seguint amb la tradició
d’obrir amb música cambrística. La Truita de Franz Schubert,
interpretada per Da Camera Ensemble en homenatge a l’Associació Música da Camera, inaugurarà un cicle
de concerts en què destaquen els pianistes Daniil Trifonov i Maria Joao Pires, el director Valery Gergiev i la Philharmonia Orchestra.
El president de Grupcamera,
Josep Maria Prat, va anunciar dies
enrere un lleuger creixement en
l’oferta de concerts, passant d’11 a
12 actuacions: sis a l’Auditori i sis al
Palau de la Música Catalana.
Després de conquistar l’Auditori aquest gener amb una virtuosa in-

terpretació de Robert Schumann i el
repertori rus, Trifonov, pianista rus
mundialment sol·licitat, tornarà a
l’Auditori el 4 d’octubre per estrenar les Variacions sobre un tema de Chopin, de Frederic Mompou, juntament
amb la versió de Serguei Rakhmàninov i la Sonata núm. 2. Segons va explicar Prat, va ser el mateix Trifonov
qui va sol·licitar al seu mànager que
li fes un lloc en el seu calendari, pràcticament «inaccessible», per actuar
en aquesta sessió extraordinària que
s’ha programat al marge de l’abonament regular de 10 concerts.
VERSIÓ DE REFERÈNCIA / El Messies de Ge-

org Friedrich Händel dirigit per
Edward Higginbottom, que va impactar públic i crítica de forma unànime fa dues temporades al capdavant del cor de cambra Oxford Voi-

47

DIMARTS
11 D’ABRIL DEL 2017

11 Abril, 2017

33 El pianista i compositor rus Daniil Trifonov.

a Ibercamera amb la Segona de Mahler juntament amb l’Orquestra Simfònica del Teatre Mariinski i el Cor
Ibercamera, que va néixer amb el
30è aniversari de la promotora. Per
la seva part, l’Heroica de Ludwig van
Beethoven serà interpretada per la
Philharmonia Orchestra, amb el debut del director Karl-Heinz Streffens
i el jove Serguei Redkin al piano.
La llegendària pianista argentina
Martha Argerich s’embarcarà en un
repertori poc vist a Ibercamera: el de
dos pianos. Juntament amb Gabriele
Baldocci oferirà obres de Wolfgang
Amadeus Mozart, Serguei Rakhmàninov i Maurice Ravel. Una altra famosa pianista fidel a Ibercamera des
de l’inici, Maria Joao Pires, presentarà el concert Emperador de Beethoven amb l’Orquestra de París, dirigida per Daniel Harding. I Andras
Schiff dirigirà des del seu piano la
Cappella Andrea Barca amb els Concerts per a piano i orquestra, de Johann
Sebastian Bach. Els germans Serguei
i Luisine Khachatryan, amb les sonates per a violí i piano de Mozart, Serguei Prokófiev i César Franck, són altres dels solistes destacats.
El pressupost de la
pròxima temporada 2017-2018 és
d’1,45 milions d’euros, amb una
subvenció pública de l’Ajuntament
de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya del voltant de l’11% (uns
161.000 euros). Per Prat és important l’alta fidelitat del públic. Fins
ara, la mitjana d’ocupació d’aquesta
temporada arriba al 83%, amb una
mitjana de 1.710 entrades venudes
per concert. H
ALTA OCUPACIÓ /

33 El director d’orquestra rus Valery Gergiev.
ces i de l’orquestra Instruments of
Time and Truth, tornarà amb aquesta versió considerada ja com a referència. «Higginbottom era pràcticament un desconegut quan va venir
el 2015. Llavors el vam presentar
com el sacerdot de Händel i va causar

P.9

una impressió sorprenent», va recordar Prat. L’aclamat oratori tindrà
lloc el 21 de desembre al Palau de la
Música, fora d’abonament.
Encara amb el regust del tercer
acte de Tristany i Isolda, el director
Gergiev també repetirà temporada
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obituari

Ricardo Ardévol, rapsode sensible

E

l meu més sentit condol als
familiars i amics de Ricardo
Ardévol, locutor, recitador
de poesia i empresari artístic que
l’any 1981 va comprar El Molino de
Barcelona.
Ardévol va néixer l’any 1926 a
Falset (Priorat). Escrivia poesies des
dels 6 anys. Va debutar als 15 anys
a Ràdio Reus. Va estudiar al Centre
de Lectura de Reus i va formar part
de la companyia de teatre de l’Orfeó Reusenc. La seva carrera professional va continuar a l’emissora
EAJ-1, Ràdio Barcelona.
Com a poeta, va recitar en teatres i auditoris: el Palau de la Música, el Teatre Romea i el Comedia,
entre altres. És per això que es va

guanyar l’apel·latiu d’El rapsode de la
màxima sensibilitat. L’11 de novembre
de l’any 2012, al restaurant Tomato, vaig passar una tarda inoblidable
parlant amb Ricardo Ardévol. Me’l
va presentar el meu amic Ramón Pellín, que va ser amic i secretari personal de Joaquín Soler Serrano. El
motiu de la trobada era recollir el
seu testimoni per al llibre que estava escrivint, Dúo Dinámico: ayer fan,
hoy amiga. Ricardo em va dir: «Antonio, em sembla una bona idea el teu
llibre sobre el Dúo Dinámico».
Al programa La comarca nos visita, de Ràdio Barcelona, tenia un espai de poesia i va ser allà on va conèixer el Dúo Dinámico. Manolo de la
Calva i Ramón Arcusa simultanieja-
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ven la seva feina a la fàbrica Elizalde amb estudis i concerts. Ricardo
em va comentar: «Antonio, els vaig
oferir 50 bolos per Catalunya».
L’any 2010, en el concert del
Dúo Dinámico al Palau de la Música, Ramón Arcusa em va confessar:
«Ricardo Ardévol va ser la persona
del món de l’espectacle que ens va
llançar professionalment i encara avui ens continua contractant».
Ricardo Ardévol era allà, a la llotja
número u.

antonio Herrera
Jubilat.
Barcelona
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Coses de la vida gran barcelona

11 Abril, 2017

Noves figures en el paisatge urbà (i 2)
JULIO CARBÓ

agloMeracIÓ
3 D’esquerra a
dreta, i de dalt a
baix, un repartidor
de fullets del Palau
de la Música al
Portal de l’Àngel; un
altre d’un restaurant
al carrer Princesa;
una promoció de
Movistar al costat
de la plaça de
Catalunya i un
repartidor de
propaganda al
mateix lloc.

aquí no es pot caminar
Promotors, captadors i repartidors de fullets
intercepten contínuament el passejant a BCN
PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

¿Q

ui diu que les xar·
xes socials i l’era
digital estan ani·
quilant el contacte
personal? Un simple passeig per
Barcelona demostra que la interpel·
lació directa, pràcticament abor·
dant, viu un apogeu inusitat a la ciu·
tat. A les zones cèntriques i més co·
mercials qualsevol ciutadà es topa a
cada pas amb enquestadors, capta·
dors de donacions, repartidors de fu·
llets de publicitat de comerços i ser·
veis i peticions actives d’ajudes eco·
nòmiques. Un recorregut solitari i
tranquil s’ha convertit gairebé en
una cosa impossible.
Al vianant l’aborden amb l’únic
propòsit d’obtenir·ne els diners o
donatiu, ja sigui oferint·li serveis,
causes o béns, o demanant caritat.
Se l’aborda sense treva, amb pa·

raules, actes o cartells. Se l’aborda
amb simpatia, amb penques, amb
hostilitat i fins i tot se l’insulta si
no respon.
El sac de demandants d’atenció
és variat i no ofereix possibilitat de
comparativa. No és el mateix que la
persona que entra al passejant sigui
un noi somrient que apel·la a la seva
consciència per seduir·lo com a so·
ci d’una causa humanitària, un fe·
nomen creixent al carrer com va in·
formar dilluns EL PERIÓDICO, o que
li ofereixi cotxes de lloguer per dia a
la sortida del metro de Verdaguer. El
tercer sector sol comptar amb més
sensibilització aliena, encara que al
cap i a la fi tots els captadors treba·
llen per un salari. No importa que
venguin assegurances, bicis de llo·
guer o donacions. Enrique comerci·
alitza targetes de crèdit d’una enti·
tat bancària a tothom que es troba
en un centre comercial de la ciutat.

La publicitat dinàmica no necessita llicència, i per
això l’abordatge al carrer no deixa d’augmentar

«Oferir un producte cara a cara i sen·
se que l’altra persona ho vulgui sem·
pre és dur, i encara més si parlem de
bancs», explica. Però ha treballat en
telemàrqueting i diu que encara era
pitjor: «Per telèfon molts t’envien di·
rectament a la merda».
Vendre serveis (com els de tele·
fonia) s’acostuma a limitar a espais
tancats de concurrència pública o
porta per porta en domicilis. Però
enlluernar el passejant perquè entri
en una botiga és propi de promotors
de restauració en zones turístiques.
Una pràctica que s’ha tractat d’erra·
dicar però que a la Barceloneta o la
Rambla segueix molt vigent. «Pas·
si a veure la nostra carta, tenim un
menú molt econòmic», clamen en
diversos idiomes al passeig de Joan
de Borbó. També és habitual que
algú convidi el ciutadà a entrar en
un bar a fer una enquesta, només
que aquesta petició sol venir acom·
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la normativa local
permet repartir
publicitat a menys
de 100 metres
del local publicitat
el centre urbà
i els eixos turístics i
comercials són les
zones amb més pressió
sobre els vianants

panyada amb la promesa d’un ob·
sequi o detall. «Si no hi ha gratifica·
ció molts et giren la cara o posen ex·
cuses», explica una enquestadora al
carrer de Sants.
QÜESTIÓ DE DISTÀNCIES / Deixant

a un
costat l’apogeu d’assalariats per cap·
tar fons, la selva urbana està plena
de peticions per a vianants i fins i tot
conductors. Els carrers més comer·
cials i el centre compten amb un ei·
xam de repartidors de publicitat i
descomptes de restaurants, serveis
d’estètica, joies i promocions varia·
des. La normativa local permet com
a ús natural la publicitat dinàmica,
amb repartiment manual a la via pú·
blica sempre que es faci a menys de
cent metres de distància de la ubica·
ció de l’activitat o local i que el titu·
lar garanteixi la neteja de les vore·
res i calçades de l’entorn, que es fa·
ci a menys de 50 metres d’accessos
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El permís només
cal si s’instal·len
estands o
muntatges al carrer

operació policial

alliberades 21 e
a BcN i l’àrea m

33 La llei entén per publicitat di·

nàmica «l’exercici d’una activi·
tat econòmica dirigida a con·
tractar béns o serveis de qual·
sevol classe» (...) «fins i tot la
difusió de missatges de natura·
lesa social, cultural, política o
altres mitjançant el contacte di·
recte amb possibles usuaris»,
en espais públics i privats de
concurrència pública. Es tracta
d’un gran sac on caben moltes
promocions.
33 Aquestes activitats, com que

no estan considerades com a
ocupacions de la via pública
(cosa que implicaria la utilitza·
ció d’algun estand o instal·lació
sobre la via pública), no reque·
reixen una llicència d’ocupació,
destaquen fonts municipals.
33 No obstant, l’ordenança de

convivència sí que preveu altres
utilitzacions de l’espai públic on
el ciutadà és interpel·lat, amb
formes de mendicitat sancio·
nables com «persistir en l’oferi·
ment de qualsevol bé i servei a
qui està a l’interior de vehicles»
(com mocadors, fins a 120 eu·
ros; o oferir la neteja no sol·
licitada de parabrises, amb fins
a 1.500 euros).

a transport públic i que el material distribuït sigui reciclable, indiquen fonts municipals.
Barcelona sí que multa la mendicitat exercida amb menors o persones amb discapacitat, així com
l’organitzada o coactiva. Una frontera difícil d’avaluar. Els últims
temps, a la sortida dels supermercats és quotidià trobar una persona dreta que sol·licita diners activament. Una situació multiplicada des de la crisi, en què el ciutadà
difícilment pot discernir entre la
necessitat real o les xarxes organitzades. «Jo els hi dono en funció de
l’aspecte, i també que m’ho demanin amb respecte, sense exigir», explica una dona a les portes d’un supermercat.
Més negatives genera el recent
apogeu de persones joves que van
pel carrer i demanen amb insistència un euro als vianants, amb l’excusa de comprar un bitllet de tren
o menjar.
«Sap greu dir-ho perquè hi ha
molts casos de gent necessitada o
que ho passa malament, però passejar tranquil per Barcelona s’ha
tornat molt difícil, t’entren a sac
tota l’estona, arriba a ser difícil no
contestar malament», explica un
senyor al justificar per què està tirant a la paperera el fullet d’un bufet a 9,95 euros que li acaben d’endossar. H
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33 El grup de dones xineses alliberades entren a les dependències polic

Els Mossos arresten
25 persones d’una
màfia xinesa dedicada
a la prostitució
La xarxa també tenia
grans plantacions
de marihuana on
vivien els cuidadors
GUILLEM SÀNCHEZ
BARCELONA

C

op contra una màfia xinesa establerta a Catalunya. Es tracta d’una estructura criminal dedicada a la prostitució i al tràfic de
marihuana. En total es van practicar 25 detencions –tots els arrestats són de nacionalitat xinesa– i es
van alliberar 21 dones que estaven
sent explotades sexualment. L’organització les obligava a vendre el
seu cos en diversos bordells clandestins amagats en blocs de vivendes de diferents ciutats de la corona metropolitana.
L’operació policial va començar ahir dilluns a les 5.30 hores,
amb la irrupció simultània d’agents dels Mossos d’Esquadra en
domicilis convertits en prostíbuls
i en naus industrials on s’ama-

gaven plantacions de marihu
na cultivada amb l’únic propò
de vendre-la. Els policies van po
tar a terme registres a Barcelon
Badalona, Santa Coloma de Gr
menet, l’Hospitalet de Llobrega
Montcada i Vilafranca del Pened
També fora de Catalunya, en un d
micili de Pamplona, es va realitz
una inspecció que guarda relac
amb aquesta trama.

Les 21 don
explotades, també elles d’orig
xinès, treballaven en condicio
molt dures. Quan els policies v
entrar als bordells, i malgrat que
eren gairebé les sis de la matinad
encara estaven atenent clients. S
gons fonts pròximes al cas, les d
nes oferien els seus serveis sexua
en habitacions de dimensions mo
reduïdes que també feien serv
per dormir. Cap d’elles tenia la d
cumentació en regla, una circum
tància que aguditzava la seva ind
fensió donat que les converteix
víctimes més fàcils d’extorsion
per part dels explotadors.
El Codi Penal castiga amb u
pena d’entre dos i cinc anys de p
só l’ús de violència o intimidac
–o l’aprofitament d’una situac
de superioritat de l’agressor o
vulnerabilitat de la víctima– p
obligar una persona a prostit
ir-se. Els cuidadors a càrrec de l
CONDICIONS EXTREMES/
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Colom acudió a Millet
porque le dijeron que era
un “mecenas cultural”
Barcelona

EFE

El dirigente de CDC Àngel Colom
admitió ayer que acudió a Fèlix Millet para que le ayudara a enjugar
las deudas del extinto Partit per la
Independència (PI) por indicación
de unos “amigos” que le explicaron
que el expresidente del Palau era
un “mecenas cultural”, aunque sin
concretar nombres. Colom, que dirigió el PI, declaró ayer como testigo en el juicio del expolio del Palau,
caso en que tuvo la condición de
responsable civil a título lucrativo
por el cheque de 12,5 millones de

P.14

las antiguas pesetas, a cargo del Orfeó Català, que recibió en 2000 por
un convenio sobre “Pedagogía sobre la cultural catalana en las nuevas migraciones”. Colom, que está
devolviendo al Palau ese dinero,
dijo que Millet le dio el cheque
cuando acudió a él para pedirle
ayuda para pagar las deudas, una
vez había fichado como dirigente
de CDC tras el fracaso del PI. Si se
dirigió a Millet es porque en una reunión con amigos exmilitantes del
PI alguien sugirió que era un “mecenas de la cultura catalana”, pero
dijo no recordar quién se lo dijo. Z

TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 108

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau, el ex diputado
convergente Jaume Camps ha negado haber
cobrado dinero del Palau de manera irregular.
En el juicio del caso Palau, el ex diputado convergente Jaume Camps ha negado haber cobrado dinero del Palau de manera irregular.
También ha declarado Angel Colom, que ha reconocido haber pagado deudas del Partit per la Independència con dinero del Palau.
Decl.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 3/24 (MATI)
DURADA : 111

TV3

dimarts, 11 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Andreu Viloca, tesorero de CDC, declara hoy como
testigo en el juicio por el caso Palau.
Andreu Viloca, tesorero de CDC, declara hoy como testigo en el juicio por el caso Palau. Ayer lo hicieron el exdiputado de CiU Jaume
Camps y el expresidente del PI Àngel Colom. Este último negó haber hablado jamás con Jordi Montull y que conociera a Fèlix Millet.
Decl. Emilio Sánchez Ulled; Àngel Colom; Jaume Camps.
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QUEDA DIT

«Vaig acudir a Millet
perquè en una reunió a m b
exmilitants del PI em van
dir que era un mecenes
de la cultura catalana»

ÀNGEL COLOM
Exdirigent d e C D C i el PI al judici del 'cas Palau'

d'extinció d'incendis al Port
Fòrum de Sant Adrià del Besòs,
on el passat diumenge van cremar-se una desena de vaixells.
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Colom no aclareix quins «amics» van
aconsellar-li demanar diners a Millet
L’exdirigent de CDC admet que l’expresident del Palau li va deixar 12,5 milions de pessetes per eixugar els deutes de l’extint
Partit per la Independència També reconeix que les seves amistats van comentar-li que Millet era un «mecenes cultural»
EFE BARCELONA

■ El dirigent de CDC Àngel Colom va admetre ahir que va acudir
a Fèlix Millet perquè l'ajudés a eixugar els deutes de l'extint Partit
per la Independència (PI) per indicació d'uns «amics» que li van
explicar que l'expresident del Palau era un «mecenes cultural», encara que sense concretar noms.
Colom, que va dirigir el PI, va
declarar ahir com a testimoni davant el tribunal de l'Audiència de
Barcelona que jutja l'espoliació
del Palau de la Música, cas en què
va tenir la condició de responsable civil a títol lucratiu pel xec de
, milions de les antigues pessetes, a càrrec de l'Orfeó Català,
que va rebre el  per un conveni sobre «Pedagogia sobre el
cultural catalana i les noves migracions». El testimoni, que està
tornant al Palau aquests , milions de pessetes amb l'ajuda d'altres exmilitants del PI, ha afirmat
que Millet li va donar aquest xec
quan va acudir al saquejador confés per demanar-li ajuda per pagar els deutes, una vegada havia
fitxat com a dirigent de CDC després del fracàs del seu partit.
Segons Àngel Colom, si es va
dirigir a Millet és perquè en una
reunió amb amics exmilitants del
PI –partit sorgit d'una escissió
d'ERC– algú va suggerir que era
un «mecenes de la cultura catalana», però ha dit no recordar qui li
ho va dir, malgrat les reiterades
advertències del fiscal de la seva
obligació de dir la veritat per estar
declarant com a testimoni.
Colom va adduir que quan,
després d'una conversa amb Millet sobre «la situació política del
país», va rebre el xec de mans de
l'expresident del Palau només es
va fixar en l'import de , milions
i no en el concepte d'aquest («Pedagogia de les noves migracions»)

Colom va assegurar
que està tornant els
diners amb exmembres
del PI perquè s’hi sent
«moralment obligat»

ni que la donació es feia a nom de
la fundació Espai Catalunya, entitat que malgrat que va ser inscrita mai va arribar a funcionar.
«Pluja d’idees»
«La idea d'anar al Palau va ser
meva. Va sorgir en un pluja
d'idees de noms en una reunió»,
va afirmar Colom, que, davant la
insistència del fiscal Emilio Sánchez Ulled i de l'advocat de l'acusació exercida per la Federació
d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) Alex Solà, va dir no recordar qui va apuntar el nom del
saquejador confés del Palau.
Per a Colom, en l'època Fèlix
Millet era «considerat per molts
com un mecenes de la cultura catalana», per la qual cosa va acudirhi per demanar-li ajuda econòmica per a l'extint PI després de trucar a «diverses portes» -que tampoc no va identificar-, en alguns
casos sense èxit.
Colom va precisar que, malgrat
que l'any  ell ja formava part
de CDC, «una cosa no té res a veure amb l'altra», atès que ell seguia
mantingut reunions amb exmilitants del PI en les quals va tractar
del problema dels deutes de l'extint partit.
Segons Àngel Colom, quan Millet el va rebre va estar parlant amb
ell «del país, de la situació política
del país», sense arribar a concre-

L’exdirigent convergent i exlíder del PI, Àngel Colom. (dreta) EFE

cions sobre els deutes econòmiques i l'ajuda que reclamava, després de la qual cosa l'expresident
del Palau va sortir del seu despatx
i va tornar al cap d'un moment
amb el xec de , milions.
«Però jo en aquell rebut no veig
ni deute, ni PI, ni el nom de Millet...», va etzibar el fiscal a Àngel
Colom, que va esbossar un «si vol
que li sigui franc», a la qual cosa
Emilio Sánchez Ulled va contestar: «per favor, per favor, que si no
és delicte».

sició?», va abundar Sánchez
Ulled, sense arrencar més concrecions al testimoni.
Àngel Colom va dir no reconèixer la seva firma en el conveni que
l'Orfeó Català va signar amb la
fundació Espai Catalunya per justificar la donació i va afirmar que
ignora per què la quantitat que figura en aquest acord és de  milions de les antigues pessetes, xifra
que dobla la del xec esmentat i
que coincideix amb el deute total
de l'extint PI.

«Només em vaig ﬁxar en la xifra»
«Només em vaig fixar en la xifra»,
va reiterar Colom, al qual el fiscal
no va cessar d'intentar acorralar
amb un incisiu interrogatori:
«com s'explica que Millet fos tan
imaginatiu com per inventar-se
un conveni de pedagogia?, com
va decidir els dotze milions, després de la seva convincent expo-

Signatura imitada
«Algú va intentar imitar la meva
firma, jo mai vaig signar el document del conveni», va reiterar Colom, que va recalcar que mai va
dir a l'expresident del Palau el
nom Espai Catalunya, una resposta a la qual el fiscal va reaccionar amb incredulitat: «I com va
poder saber Millet l’existència

d'aquesta fundació?».
«Se l'ha advertit de les responsabilitats de no dir la veritat en
aquest acte. Vostè diu que explica
la seva trajectòria política a Millet
i que necessita diners. I apareix
amb un xec de , milions i un
rebut en què se'l relaciona amb
una fundació que no existeix», va
tornar a recordar el fiscal a Àngel
Colom.
«Jo li vaig dir que volíem continuar la feina del país a través dels
treballs amb la immigració, no recordo que parlés de la fundació»,
s'ha justificat el testimoni.
Colom va assegurar que, a través de l'advocat Xavier Melero
(que representa CDC en el judici
del Palau) està tornant els diners
rebuts de l'Orfeó, amb l'ajuda
«d'altres persones que van ser del
PI», perquè es va sentir «moralment» obligat a això quan va esclatar l'escàndol de l'espoliació.

L’exdiputat de CDC Jaume Camps se sent
«víctima» d’una persecució pel cas Palau

Un càrrec de Convergència admet
pagaments de Millet per a campanyes

 L'exdiputat i fundador de CDC Jaume
Camps va negar haver cobrat diners de
Fèlix Millet per a CDC i ha afirmat rotundament que sempre que va cobrar d'ell
va ser amb factura, indicant l'IVA i com a
advocat personal seu. Camps, que va estar imputat en el «cas Palau», va dir sentir-se «víctima» del procés judicial, perquè va ser fundador del partit i també advocat de la constructora Ferrovial. En un

 Esteve Escuer, que va ser president local de CDC a l'Ametlla del Vallès entre
1990 i 2003, va reconèixer ahir davant el
tribunal que el saquejador confés del Palau de la Música Fèlix Millet va fer almenys tres pagaments per finançar les
campanyes municipals del partit a la localitat on resideix. En la seva declaració
com a testimoni, Escuer va admetre que
el 2007 va rebre de Millet un pagament

tens interrogatori del fiscal, Camps es va
defensar en tot moment al·legant a la
seva condició d'advocat personal de Millet des del 1979 i de Ferrovial des del
1986En un tens interrogatori del fiscal,
Camps es va defensar en tot moment
al·legant a la seva condició d'advocat personal de Millet des del 1979 i de Ferrovial
des del 1986.
ACN BARCELONA
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en efectiu de 13.000 euros, quantitat que
ja ha tornat, i posteriorment, a preguntes
del fiscal Anticorrupció Emilio Sánchez
Ulled i la insistència de la presidenta de
sala, Montserrat Comas, va acabar reconeixent que Millet també els va fer altres
dos donatius el 1999, un de 3.000 euros i
un altre de 1.800 euros, per sufragar despeses de les campanyes.
ACN BARCELONA
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EL CAS PALAU A JUDICI El dirigent de CDC Àngel Colom no va aclarir ahir quins «amics» li van aconsellar que
anés a demanar diners a Fèlix Millet per pagar els deutes de l’extint Partit per la Independència

Colom admet que va demanar diners
a Millet sense aclarir qui l’hi va enviar
L’exdiputat de CDC Jaume Camps nega el pagament de comissions «il·legals» a través del Palau
QUIQUE GARCIA/EFE

EFE BARCELONA

El dirigent de CDC Àngel Colom va admetre ahir que Fèlix Millet li va donar . euros per eixugar els deutes de l’extint Partit
per la Independència (PI), que va
fundar després d’escindir-se
d’ERC, pel suggeriment d’uns
«amics», els noms dels quals no va
revelar, que li van dir que era un
«mecenes cultural».
Colom, que va ser responsable
d’Immigració de l’antiga CDC -ara
PDeCAT-, va declarar ahir com a
testimoni en el judici per l’espoli
del Palau de la Música, en una sessió en la qual també va comparèixer l’exdiputat convergent Jaume
Camps -en el seu moment imputat en la causa fins que se li va arxivar per prescripció-, que s’ha
desvinculat del suposat pagament
de comissions al partit.
L’exresponsable del PI també
va estar encausat com a responsable civil a títol lucratiu per l’espoliació, encara que finalment se
li va arxivar el cas després que pactés amb la nova direcció del Palau
tornar els . euros que va rebre, en un xec, de Fèlix Millet l’any
, quan ja s’havia incorporat a
CDC.
Segons va explicar Colom, si es
va dirigir a Millet per demanar-li
ajuda econòmica per eixugar els
deutes que havia deixat el PI és
perquè el seu nom va sortir en una
«pluja d’idees» en una reunió amb
«amics» exmilitants del partit, ja
que «era considerat per molts un
mecenes de la cultura catalana».
Malgrat la insistència del fiscal,
que li va recordar la seva obligació

Àngel Colom a la seva sortida del jutjat

com a testimoni de dir la veritat,
Colom no va precisar qui va ser el
que va enviar-lo a Millet, i tampoc
va saber explicar els motius pels
quals el rebut que va signar després d’endur-se el xec anava a
nom de la fundació Espai Catalunya -entitat que es va inscriure
però mai va arribar a funcionarper un conveni sobre «Pedagogia
sobre la cultura catalana i noves
migracions». Segons la versió de
Colom, després de mantenir una
xerrada amb Millet sobre la «situació política del país», el darrer
se’n va anar i va tornar amb un xec
per . euros, encara que ell no
es va fixar ni que el taló anava a càrrec de l’Orfeó Català, ni en el concepte, ni en el fet que la donació
era per a Espai Catalunya.
Sense aconseguir arrencar més
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concrecions, el fiscal Emilio Sánchez Ulled va preguntar a Colom
com va poder fixar-se només en
una xifra d’un rebut que no tenia
més de tres línies, i li va etzibar:
«com s’explica que Millet fos tan
imaginatiu per inventar-se un
conveni de pedagogia? Com va
decidir els dotze milions (de pessetes)? Després de la seva convincent exposició?». El dirigent de
CDC també va apuntar que la seva
firma va ser falsificada en el conveni que l’Orfeó Català va signar
amb la fundació Espai Catalunya
per justificar la donació, i va afirmar desconèixer per què la quantitat que figura en aquell acord és
de  milions de pessetes, xifra
que dobla la del xec esmentat i
que coincideix amb el total del
deute del PI.

En la sessió d’ahir també va declarar Esteve Escuer, president local de CDC a l’Ametlla del Vallès
del  al , que va reconèixer
que Millet va fer almenys tres pagaments per finançar les campanyes electorals del partit al municipi on resideix. Escuer, que també
va ser responsable civil a títol lucratiu fins que va tornar . euros rebuts de Millet el , va argumentar que Millet «va col·laborar» en les campanyes per canviar
un alcalde que no agradava a un
sector del municipi.
De la seva banda, l’històric diputat de CiU Jaume Camps, advocat durant dècades de Fèlix Millet
i de Ferrovial, va assegurar ahir en
la seva declaració com a testimoni
que «mai» va percebre del saquejador confés, «ni directament ni
indirectament, ni per persona ni
per empresa interposada, ni un
sol euro» per comissions il·legals,
perquè tots els pagaments rebuts
d’ell eren pels seus serveis com a
advocat. Camps va negar que se
cités amb Millet, Montull i l’exconsellerGordó a l’Hotel Diplomàtic
l’ d’abril del , una reunió
que l’expresident del Palau va reconèixer, sense aclarir si, com sospita la Fiscalia, va servir per acordar suposades comissions de Ferrovial a CDC.
Camps va anar més enllà de les
preguntes que li formulava el fiscal i va lamentar que si en el seu
moment va ser imputat és perquè
va ser fundador de CDC -cosa que
«no és un pecat», va ironitzar-, i
advocat de Millet i la constructora
Ferrovial.
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El ‘cas Palau’

LLL

Colom evita
desvelar qui li va
suggerir demanar
diners a Millet
Declara que uns
Un excàrrec de CDC
«amics» van definir
admet que l’entitat
l’excap del Palau com va pagar campanyes
un «mecenes cultural» a l’Ametlla del Vallès
J. G. ALBALAT
BARCELONA

L’

expresident de l’extint
Partit per la Independència (PI) i posterior militant de CDC Àngel Colom
va reconèixer ahir que va rebre 12,5
milions de pessetes (75.126 euros)
l’any 2000 del qui era màxim responsable del Palau de la Música, Fèlix Millet. Quantitat que va utilitzar per pagar els deutes del partit que va fundar després d’abandonar ERC, com
va explicar a EL PERIÓDICO el 2009.
Va afegir que el conveni en què apareix la seva firma, i que justificaria
l’entrega dels diners i de 12,5 milions
de pessetes més, és fals i no va reconèixer com a seva la rúbrica. Això sí,
va evitar concretar qui li va recomanar recórrer a Millet.
Colom va assegurar en el judici
del saqueig del Palau que en una reunió d’«amics» militants del PI es va
parlar de diverses persones que podien ajudar a tornar els diners que el
partit independentista devia, i que
entre els noms va aparèixer el de Millet, a qui coneixia, però no en persona, per ser «mecenes cultural». Per això va trucar a la seva porta, igual que

FERRAN NADEU

L’acusació
pública va haver d’arrencar les explicacions amb pinces a qui era dirigent
local de CDC a l’Ametlla del Vallès,
Esteve Escuer, sobre els pagaments
de Millet en la campanya a l’alcaldia
del partit en aquesta localitat, on viu
l’expresident del Palau. Escuer va admetre que havia percebut el 2007 de
Millet 13.000 euros en efectiu com
una donació i, malgrat que li van exhibir altres rebuts amb altres quantitats firmats per ell, va dir no reconèixer-los. Al final, però, va admetre que
l’exresponsable del Palau va pagar
proveïdors per serveis prestats a CDC
en algunes campanyes, però de forma directa. No va donar una explicació convincent sobre els rebuts firmats des del 1999 i pressupostos de
campanya, documents trobats en el
registre d’un pis on empleats de l’auditori van portar papers després de
l’entrada dels Mossos a l’edifici. Hi
havia pressupostos de més de 500.000
pessetes (3.000 euros). Segons l’acusació, Millet també va fer dotacions a
altres polítics locals. Un va arribar a
ser alcalde amb el suport de CDC.
L’exdiputat de CDC Jaume Camps
va dir que ell era advocat «de capçalera» de Ferrovial i també de Millet,
però va negar que fes de cobrador
de comissions per al partit. Va detallar que va fer de «mediador» entre
la constructora i el Palau en l’ampliació de l’auditori. També va restar
credibilitat als apunts apareguts a
l’agenda de Millet i va desmentir certes reunions, entre elles una de l’extresorer de CDC Carles Torrent. H
REBUTS SENSE JUSTIFICAR /

Àngel Colom, després de declarar en el judici del ‘cas Palau’, ahir.

va fer amb altres personalitats.
«La idea d’anar al Palau va ser meva. Va sorgir en un brainstorming de
noms en una reunió», va dir Colom,
que, davant la insistència del fiscal
Emilio Sánchez Ulled i de l’advocat
de l’acusació popular Àlex Solà, va assegurar no recordar qui va apuntar el
nom del saquejador confés del Palau.
«Ens vam veure i vam parlar de la situació del país. Al cap d’una estona,
va sortir del despatx i va venir amb
un xec de 12,5 milions de pessetes i
un rebut, que jo vaig firmar, però només em vaig fixar en la quantitat».
EMPIPADA DEL FISCAL / El fiscal, molest,

li va recordar les conseqüències si
mentia, i va insistir: «El rebut només
són tres línies. ¿Com és possible que
només es fixi en la central [on apareix
la quantitat] i no en la de dalt i en la
de baix?». Colom va respondre:
«Doncs no m’hi vaig fixar». Al rebut
apareix una fundació vinculada a Colom, Espai Catalunya, que no va arribar a constituir-se, així com el concepte que justificava el pagament
que estava vinculat a un estudi sobre
pedagogia. «Aquesta firma no és meva», va dir. El conveni que va justifi-

car el pagament era de 25 milions de
pessetes (150.253 euros). Colom va
explicar que en va percebre la meitat
i que de l’altra no en sabia res. Quan
va rebre la quantitat, el 2000, ja militava a CDC. El fiscal li va etzibar amb
ironia com era possible que anés,
com ell diu, a un mecenes de la cultura catalana quan «al partit no hi ha
artistes». «Creia que els diners eren de
Millet», va dir. L’exlíder del PI està tornant els diners al Palau.

L’al·legat de l’exdiputat Jaume Camps
33 «Soc víctima d’haver sigut 30

anys advocat de Ferrovial i de seguir-ho sent; soc víctima de ser fundador de CDC, tot i no tenir cap càrrec al partit, ni al Govern». Aquest
va ser l’al·legat de Jaume Camps,
davant el qual la presidenta del tri-

bunal va intervenir: «Està de testimoni i només ha de contestar les
preguntes que tinguin a veure amb
el cas». Ell va insistir: «Fèlix Millet va
enlluernar no només la burgesia
catalana, també la de Madrid». La
magistrada el va tornar a tallar.

LA CONTRACRÒNICA

El matrimoni Arnolfini
Com en el quadro, aquest judici és el mirall on els actors es reflecteixen a manera de testimonis
JAVIER

Pérez Andújar
S’està processant una burgesia
corrupta, profunda i poderosa,
la intocable burgesia catalana de
Barcelona. Així ho va deixar veure ahir un dels testimonis, l’exdiputat convergent Jaume Camps,
que va ser imputat en aquesta mateixa causa, però el delicte de què
se l’acusava ha prescrit. Camps va
arribar amb aquella indolència satisfeta de tiberis i de qui fa dècades
que està ben establert en el poder,
amb aquella incúria forjada a base

de sobretaules on es talla tot menys
l’allioli, i va seure i va creuar els braços igual que un buda que sap que
on ell acaba comença l’estat de no retorn, i amb èpica obsoleta va exalçar
el decrèpit cap del clan.
«Fèlix Millet havia sigut encimbellat a la cúpula del prestigi social per part de la burgesia catalana
de Barcelona, i també va enlluernar
la burgesia de Madrid, que el va fer
patró de la FAES. Havia recuperat
un prestigi social enfonsat quan allò
de Renta Catalana», va dir Camps
en un dels seus intents d’anestesiar l’interrogatori del fiscal Emilio Sánchez Ulled. Al final, la presidenta del tribunal, la magistrada
Montserrat Comas, va haver de re-

convenir Camps perquè respongués
a les preguntes i es deixés de divagacions, plenes de melancolia unes vegades i d’autobombo d’altres.
Camps va ser un dels fundadors
de CDC, ha sigut l’advocat personal
de Millet i també ha exercit d’advocat a Catalunya de Ferrovial. Era
l’únic advocat present en les ambigües reunions en què Pedro Buenaventura, directiu de l’empresa d’infraestructures, es trobava amb Millet per negociar temes del Palau. ¿A
quina part representava en aquells
moments Camps? ¿Per què no hi havia, a més a més, un advocat que representés el Palau? Camps va defensar que ell assistia a les reunions
com a amistós mediador.
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PI també era
el cognom de
Filemó. En comú
tenen que la cosa
va de disfresses
També va testificar en la sessió
d’ahir l’excorreligionari de Pilar Rahola, Àngel Colom, que va ser preguntat pels 12.500.000 pessetes que
va rebre de Millet perquè saldés els
deutes de l’extint partit de Rahola i de Colom, que es deia PI, igual
que el cognom de Filemó, el cap de
Mortadel·lo. En comú tenen que la
cosa va de disfresses. ¿Quan es van

proporcionar els diners a Colom?
Quan es va afiliar a CDC. ¿Qui va
afluixar la mosca? Millet, mitjançant un rebut de tres concises línies que indicaven que la quantitat
era per a un conveni de pedagogia
sobre noves migracions.

El ‘brainstorming’
¿De què va això?, li va preguntar
el fiscal. Colom va dir que ni idea,
que no s’havia adonat del que posava el paperet, perquè només es va
fixar en l’import. Bé, però, ¿qui li
va dir que ho demanés a Millet? «El
seu nom va sorgir en un brainstorming. Vam recórrer a Millet perquè
estava considerat un mecenes de
la cultura catalana», va explicar Colom. I això és el que aquesta burgesia en el poder entén per cultura.
Igual que en el famós quadro
del matrimoni Arnolfini, de Jan
van Eyck, aquest judici fa de mirall
on els actors es reflecteixen a manera de testimonis. H
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Noms propis

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

cón

aldera, José Blanco
ova Via, la plataforlideratge José Luis
ón ja no era tan sols
adrid; pertanyia al
u PSOE, victoriós a

e cartell obtingués
al del PSC en les gediputats, Zapatero
rtera d’Estat: el Miseva aposta per la
ent femení, situar

stra de
aginar fermes
empatia
mics i rivals

Eloy
Velasco
Jutge de l’Audiència
Nacional

per primera vegada una dona al capdavant
de les Forces Armades, amb l’afegit del seu
avançat embaràs, va tenir llavors una forta
càrrega simbòlica i una gran repercussió internacional.
D’aquella èpica i de la seva ressenyable
gestió al capdavant de Defensa Chacón en va
voler agafar força per disputar-li a Alfredo Pérez Rubalcaba la secretaria general del PSOE
en el congrés del 2012. Però la vella guàrdia,
llavors com ara, es va mostrar al·lèrgica als
canvis.
Mentrestant, la seva relació amb el PSC es
va anar refredant, en part per la distància geogràfica i en part per l’inicial coqueteig del
partit amb el dret a decidir, del qual sempre
va renegar. Amb el cor polític dividit i afectada per una greu cardiopatia, fa un any va
abandonar la primera línia política, la seva
gran passió. Les transversals mostres de condol revelen la magnitud de la pèrdua que la
seva mort comporta per a la família socialista, i per a la política en general.

dit a França

En el cas de Le Pen,
ncara un vot ocult
erència a Macron
punt fort del canobre de la divisió
re el màxim nomambé la seva gran
ectorat és molt vo-

r-se per eliminat
cans, François Fila seva tenacitat,

malgrat els escàndols que han fragilitzat la
seva candidatura, i que al final ha comptat
amb el suport dels altres líders de la dreta,
Alain Juppé i Nicolas Sarkozy, un cop fracassada la rebel·lió per rellevar-lo. Els últims dies registren així mateix un ascens
meteòric del candidat més esquerrà, JeanLuc Mélenchon, i la irrellevància del representant socialista, Benoît Hamon. Una elecció, doncs, encara oberta i amb la principal
incògnita de qui serà el millor candidat per
frenar Le Pen.

Ferreres

EEEE

El magistrat va escoltar ahir de viva
veu el relat d’Amal, la dona de nacionalitat espanyola que va perdre el
seu germà en la guerra de Síria, i s’ha
querellat contra nou alts comandaments sirians per terrorisme i desaparició forçada. Velasco va admetre
al seu dia la demanda
3Pàg. 11

Àngel
Colom
Polític
independentista

EEEE

El que va ser president del Partit per
la Independència i després membre
de CDC va tirar pilotes fora sense miraments en el judici del cas Palau a
l’assegurar que no recordava qui li va
suggerir que anés a demanar a Fèlix
Millet diners per saldar deutes del PI,
com va fer amb èxit.
3Pàg. 18

Luis
Serrano
Dir. Centre de
Regulació Genòmica

EEEE

La instal·lació catalana ha vist fructificar els esforços que va iniciar fa
una dècada i ha aconseguit que
Barcelona aculli una subseu del Laboratori Europeu de Biologia Molecular, vaixell insígnia de la recerca
científica.
3Pàg. 26

Sergio
García
Golfista

EEEE

El jugador castellonenc celebra el
seu primer títol del Grand Slam
com a campió del Masters d’Augusta. És el tercer espanyol a posar-se
la prestigiosa jaqueta verda després
dels seus ídols, Seve Ballesteros i
Chema Olazábal.
3Pàg. 41

Rosa
Alcoy
Catedràtica
d’Història de l’Art

EEEE

La professora de la Universitat de
Barcelona ha elaborat per a la collecció d’Enciclopèdia Catalana un
volum referencial sobre la pintura
gòtica catalana, que inclou un ampli repàs a 150 obres entre els segles
XIII i XV.
3Pàg. 44
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Del negre al blanc
OBRA · Catalunya té una crònica fosca de corrupció que el projecte Llums i Taquígrafs posa al descobert a la xarxa, en paper i
en xerrades arreu, fins al maig ÈXIT · Els 1.800 exemplars de l’Atles s’han esgotat i creix l’interès per fer-ne la versió en castellà
Emma Ansola
BARCELONA

“E

l combat ha de ser polític, ètic i cultural.” Ho
assegura l’exdiputat
David Fernàndez,
membre de Llums i Taquígrafs, una
iniciativa de treball col·lectiu impulsada per la CUP amb el suport
d’Xnet i el Grup de Treball Ciutadà
Contra la Corrupció. El primer pas
d’aquesta lluita ha estat donar a conèixer l’enemic gràcies a la feina
d’una setantena de persones que
s’han dedicat a estudiar l’estructura de la corrupció i recopilar, en
quatre volums, les dades de 90 casos, els més significatius, que s’han
generat als Països Catalans des del
període de la Transició.
La corrupció, com no es cansen
d’explicar els anticapitalistes, és
fruit d’accions il·legals, sí, però també de comportaments alegals i legals que la crisi de règim (la democràtica, socioeconòmica i de sobiranies) ha posat al descobert amb un
reguitzell de denúncies que any rere any van a més. Aquest treball de
Llums i Taquígrafs, que es pot consultar actualitzat al web, ja ha suscitat interès més enllà dels Països
Catalans, i es prepara una edició en
castellà i s’estudia una versió que
ampliï aquest atles de la corrupció a
tot el territori espanyol, tot i que
l’obra actual ja dona detalls d’altres
procediments judicials oberts a l’Estat espanyol.
L’exdiputat cupaire, com a president de la comissió d’investigació
sobre el frau i l’evasió fiscal i les
pràctiques de corrupció política, popularment coneguda com la comissió del cas Pujol, va intentar desbrossar-ne el funcionament, sense
gaire èxit a causa dels obstacles i
impediments amb què va topar la
comissió: des de la falta de documentació fins a la denegació de
compareixents. D’aquesta manca
de resultats i de la frustració que va
generar aquella comissió, en va néixer la redacció, sota la coordinació
del també periodista Àlex Romaguera, dels quatre llibres que formen l’Atles de la Corrupció amb què
els seus autors i col·laboradors viatgen arreu del territori català per explicar la teranyina i sobretot “escoltar” què hi tenen a dir els ciutadans.
“Hem trigat trenta anys a entendre què ha passat”, es lamentava
Fernàndez en un acte a la biblioteca
Mestre Martí i Tauler de Rubí (Vallès Occidental) en què també participen l’exdiputat Julià de Jòdar i la
parlamentària Eulàlia Reguant.

Les xifres de la corrupció
Milions furtats en 15 casos (2000-2013)
4.400

Afinsa i Fórum Filatélico

900

ERO
Nueva Rumasa

500

Gürtel

201

Palma Arena

110

Cas Forcem

100

Gescartera
Pretòria

88
45

Palau

35

ITV

10

Nóos

8,2

Treball-Pallerols

7,9

Causes investigades
als Països Catalans
Contra l’administració pública

161

Contra la hisenda pública

102

Blanqueig de diners

98

Estafa i frau

60

Falsedat documental

45

Associació il·lícita

36

Contra l’ordenació del territori

31

Cost total de la
corrupció a l’Estat
espanyol

Països Catalans

40.000
milions d’euros

DADES EXTRETES DE L’ATLES DE LA CORRUPCIÓ. ELABORAT PER LA CUP / GRÀFIC: EL PUNT AVUI

Tots tres exposen i reflexionen arreu del territori sobre la informació
que han anat acumulant al llarg
d’aquest any i mig de feina. L’objectiu de la cita: construir una esperança col·lectiva que eviti caure en
el nihilisme que genera el “capitalisme d’amiguets” i “la impunitat” que
campa en la majoria de casos de
corrupció. No en va, en la darrera
enquesta del Centre d’Estudis
d’Opinió (CEO) de la Generalitat,
els ciutadans situen la insatisfacció
amb la política, que inclou els casos
de corrupció, com el principal problema que té actualment Catalunya. L’enquesta es va realitzar durant l’obertura del cas Palau.
Les disfresses de la corrupció
El treball de Llums i Taquígrafs ha
distribuït els casos de corrupció en
cinc casuístiques diferents; el finançament il·legal dels partits polítics,
la bombolla immobiliària i l’especulació, la concertació público-privada
dels serveis, el frau i l’evasió fiscal, i
l’economia global del delicte.
Però, a més a més de donar a conèixer la informació, els seus autors
i l’esquerra independentista en general treballen per posar fi a aquestes actuacions. Per aquest motiu, el
diputat i advocat Benet Salellas va

agafar les regnes de la comissió d’investigació sobre la corrupció de la
passada legislatura i tot just la setmana passada el ple del Parlament
va aprovar un paquet de 245 mesures per combatre casos de corrupció com, per exemple, el finançament il·legal dels partits que el cas
Palau ha fet saltar a la palestra, i ha
deixat al descobert tot un entramat
de negoci entre les fundacions dels
partits polítics i les empreses a les
quals s’adjudica obra pública després d’haver pagat un tant per cent
del cost de la construcció.
Més mesures i voluntat política
Les solucions i el combat contra la
corrupció requereixen sobretot voluntat política dels dirigents actuals
per posar fi a aquestes pràctiques,
que a tot l’Espanyol suposen un
cost social de 40.000 milions d’euros i deixen els jutjats infestats de
procediments judicials. Concretament n’hi ha 371 en què participa la
Fiscalia Anticorrupció, un dels braços executors de la lluita contra la
corrupció, com també ho són l’Oficina Antifrau, el Síndic de Greuges, la
Sindicatura de Comptes i els Mossos d’Esquadra. Amb tot, Salellas
reclamava des del faristol del Parlament, precisament, la creació d’una
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817

mecenes han contribuït a finançar el
projecte de Llums i
Taquígrafs.

1984

És l’any que va esclatar el cas Banca
Catalana i que dona
inici al primer cas
que obre l’apartat de
l’Atles.

2016

És l’any del cas que
clou l’Atles, el Termyca, de possible finançament irregular de
CDC, que va començar el 2014 a l’Ajuntament de Torredembarra.

605
371
imputats causes
nova figura dins l’executiu català
que verifiqui aquesta voluntat política i permeti encarrilar i posar en
marxa tot el paquet de mesures.“Hi
ha falta de recursos humans, malgrat que les oficines disposen de recursos astronòmics”, denuncia Reguant. A tall d’exemple, assenyala el
cas de la fiscalia anticorrupció, que
a Catalunya només disposa de tres
fiscals, entre ells l’únic que hi ha a la
demarcació de Barcelona, Emilio
Sánchez Ulled, que va dirigir l’acusació contra el 9-N, i ha definit la
corrupció com una “temptació estructural permanent”.
Com pot ser que amb les retallades tan brutals, el treball precari i
els nivells de pobresa la societat encara suporti aquesta manera de
fer? És la corrupció un estat mental? La reflexió és de Julià de Jòdar,
que denuncia el circuit tancat de les
elits per on circula informació privilegiada i una sensació d’impunitat i
privilegis que els inhabilita per continuar governant i encara més per
construir un nou país. La corrupció,
diu, no és d’uns quants, sinó de la
desigualtat i la injustícia que alguns
han ajudat a crear. Per això, recorda que “si cadascú de nosaltres no
es posa a lluitar, els nostres fills i
nets tindran el mateix.” ■
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Àlex Romaguera i David Fernàndez Coordinadors de l’Atles de la Corrupció dels Països Catalans
Davant i
darrere la
comissió

Fernàndez era al
capdavant de la
comissió del cas
Pujol com a president i diputat,
però al darrere
hi tenia Romaguera. Tots dos,
periodistes a la
Directa, es van
dedicar a perseguir documentació i reclamar
compareixents
que mai van arribar. Tancada la
comissió, es van
dedicar a posar
llum en els casos d e corrupció, i en això continuen.

Romaguera i Fernàndez, coordinadors de l’Atles, mostren el mapa de la corrupció, una part del material que es troba en els quatre volums d’aquesta obra ■ JOSEP LOSADA

“ La corrupció afecta tot
aquell que té poder”

AVALUACIÓ · “Ens vam quedar curts, vista l’evolució dels casos de corrupció que vam començar a denunciar” FUTUR · “La
corrupció té un efecte social col·lateral, el nihilisme, que genera desconfiança, i si no s’acompanya d’implicació ciutadana en els
afers comuns és molt perillós” SOLUCIÓ ·“Tot i un cert pessimisme, tenim una oportunitat en la construcció de la república”

lex Romaguera (Barcelona, 1970) i David Fernàndez (Barcelona,
1974) van coordinar el
treball del projecte Llums i Taquígrafs, una tasca conjunta
que es va iniciar en la comissió
d’investigació del cas Pujol i que
ha donat peu a una obra extensa que detalla els principals casos de corrupció.

calitzadora.
D.F.: L’ única virtut de la comissió va ser posar-nos un mirall
davant nostre. La comissió tenia molt poc recorregut i un
marc molt inspirat en la filosofia anglosaxona que nosaltres
no tenim. Va ser una frustració
col·lectiva, i vam pensar que si
no ho podíem fer des de dins ho
faríem des de fora ampliant el
circuit de la CUP. Per això també hi han participat historiadors, filòsofs...

Llums i Taquígrafs és fruit de la
frustració que els provoca el resultat de la comissió del cas
Pujol, però no creix a mesura
que van recopilant més i més
informació?
A.R.: Bàsicament, teníem la necessitat de recopilar informació, fer memòria i visualitzar les
cares i els elements claus de la
corrupció. D’altra banda, és cert
que la primera conclusió de la
comissió va ser que no funcionava, que no tenia capacitat fis-

Quina avaluació fan dels casos
de corrupció que van investigar
per al llibre quan ara, un any i
mig després, estan sent jutjats?
A.R.: Hem passat de la sospita a
l’evidència. El pujolisme posa al
descobert una pàtina que cobria
el país i que en desmuntar-se
propicia un salt qualitatiu amb
una narrativa dels fets més concreta i una presa de consciència
per part de la ciutadania molt
més elevada.

Emma Ansola
BARCELONA

À

D.F.: La sensació sempre és que
ens hem quedat curts. No tant
en el cas Palau, perquè ja ens
vam presentar com a acusació
particular, però sí en d’altres
com el que afectava l’exministre Rodrigo Rato, perquè s’ha
demostrat que les nostres acusacions eren el menor dels seus
pecats. En el cas Innova de
Reus també hem vist que ens
vam quedar curts, és una constant. És un viatge sense final,
un pou sense fons.
A.R.: La corrupció s’ha convertit en una manera de fer.
No són casos excepcionals?
D.F.: No, hi ha dues tesis que intentem desmuntar, la que justifica la corrupció com a casos
aïllats o que són pomes podrides d’un cistell. Això ja no
aguanta el relat. És una qüestió
d’existència que es practicava al
sud d’Europa, a Portugal, a Grècia i també a Berlín, i recordem
queHelmut Kohl va ser el primer a admetre que havia rebut
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diners per finançar el partit. Els
patrons són idèntics. Estic convençut que era un mètode que
s’exportava arreu.
Arran de l’Atles i les xerrades al
territori, com perceben la ciutadania? Els arriben més casos
de corrupció ara?
A.R.: Hi ha sensació de resignació, però també d’indignació i
vergonya.
D.F.: Un dels objectius de la iniciativa és poder passar a l’acció.
La corrupció té un efecte social
col·lateral, el nihilisme, que et
fa no creure en res ni en ningú i
genera desconfiança. I, si això
no s’acompanya d’implicació, és
perillós.
A.R.: Ens arriben nous casos,
sobretot en temes locals, no donem l’abast. I la corrupció, el
seu entramat, encara serà més
evident en el moment que realment hi hagi una ruptura de règim, perquè fins ara els partits
al poder s’han dedicat a blindarse i tapar-se els uns als altres.

Diuen que l’única solució és voluntat política?
D.F.: Sí, conjuntament amb la
màxima que expressava el periodista Xavier Vinader: educació i nova cultura, ètica i democràcia. La corrupció no és un fet
excepcional, afecta tot aquell
que té poder. És una batalla inacabada, dit des de l’esperança.
Per això és important dir al ciutadà que sense corresponsabilització ens podem quedar enquistats en la corrupció.
A.R.: Cal aprofundiment democràtic, implicació directa en els
afers comuns i mecanismes de
control, perquè cap poder es vigila a si mateix.
Creuen que s’ha començat a
posar-hi fre?
D.F.: Esperem-ho. La crisi ens
ha fet pensar a tots sobre els límits. La batalla és llarguíssima i
la feina, ingent; però, sent pessimistes, tenim una oportunitat
en la construcció d’una república catalana. ■
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Colom no revela qui el va
adreçar a Millet pels diners
a El polític afirma que l’expresident del Palau va donar-li 75.000 euros per eixugar deutes del PI i que
encara els està tornant a L’exdiputat de CiU Jaume Camps assegura que és “víctima” del cas Palau

com les del 1999, Escuer
va dir que no reconeixia la
seva firma. La presidenta
Comas li va indicar que
“era igual que la del seu
DNI”.
La sessió política la va
tancar l’exdiputat de CiU
Jaume Camps. “Sóc víctima entre cometes perquè
he estat durant 30 anys
advocat de Millet, de Ferrovial i fundador de CDC; no
he tingut cap càrrec executiu en el partit ni en el govern de CiU”, va manifestar Camps, que s’ha salvat
d’estar acusat en el judici
per la prescripció d’unes

Les frases

—————————————————————————————————

“Només vaig mirar
els diners del xec, no
el concepte pel qual
Millet me’ls donava ”
Àngel Colom
EXSECRETARI D’IMMIGRACIÓ DE CDC I
PRESIDENT DE PI
—————————————————————————————————

“Conec Millet, i tot el
que he cobrat d’ell són
honoraris d’advocat.
Sempre amb factura i
IVA”
Jaume Camps
EXDIPUTAT DE CIU

Àngel Colom i Jaume Camps van declarar ahir com a testimonis en el judici per l’espoli del Palau de la Música ■ ACN / EP

Mayte Piulachs
BARCELONA

El tres magistrats de l’Audiència de Barcelona que
jutgen l’espoli de Palau de
la Música es mostren cada
cop més incrèduls pel que
expliquen acusats i testimonis, i una mostra evident són les preguntes
educades però incisives
que cada cop més sovint els
fa la presidenta, Montserrat Comas, en escoltar explicacions que voregen el
delicte de fals testimoni.

Ahir, la deriva més política del cas Palau, en va ser
una prova. El fiscal anticorrupció Emilio Sánchez
Ulled va advertir dues vegades l’exsecretari d’Immigració de Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC) Àngel Colom “de les
responsabilitats de no dir
la veritat”. En la seva declaració com a testimoni, Colom tampoc va voler desvelar ahir qui l’havia adreçat
al llavors president del Palau per demanar-li diners
per eixugar el deute d’uns

150.000 euros que tenia
l’extint Partit per la Independència (PI), l’any 2000.
“Vam fer una reunió per
proposar persones que ens
podien ajudar i va sortir el
de Millet, perquè era un
mecenes de la cultura”, va
declarar Colom.
El polític es va mostrar
força nerviós quan el fiscal
li va preguntar diverses vegades sobre el document
de l’acord que el 2000 va
signar amb Millet, en el
qual es diu que el Palau donava 75.000 euros a la
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Fundació Privada Espai
Catalunya. “Eren tres ratlles, no les va llegir? Millet
era tan imaginatiu que es
va inventar els conceptes i
la fundació?”, li va etzibar
Sánchez Ulled. I Colom li
va respondre: “Només vaig
mirar la quantitat de diners, i pensava que eren
d’ell.” Una resposta que va
provocar que la presidenta
del tribunal li preguntes:
“Quina formació té vostè?”, i Colom li va respondre: “Mestre.” També va
explicar que en destapar-

se l’escàndol del Palau va
acordar amb la nova direcció de l’ens tornar els
75.000 euros, i que encara
ho està fent, en bona part
de la seva butxaca.
Abans de Colom, va declarar Esteve Escuer, exdirigent de CDC a l’Ametlla
del Vallès, on viu Millet, i
que va admetre que l’expresident del Palau va donar 13.000 euros al partit
per pagar la campanya de
les municipals el 2007 i
que ell en va signar el rebut. D’altres campanyes,

suposades comissions que
va cobrar el 2003. “Vostè
no és víctima de res; és
aquí per aclarir conductes”, va replicar-li la magistrada Comas, davant les
seves fugides d’estudi.
Camps només va admetre que es reunia amb Millet i Pedro Buenaventura
per resoldre les obres del
Palau que feia Ferrovial. I
va afegir: “Com que coneixia Millet, d’ell cobrava els
honoraris sempre en factura i amb l’IVA”. De Millet
també va afirmar: “Va recuperar el seu prestigi enfonsat per Renta Catalana,
i amb el Palau va enlluernar la burgesia catalana i la
de Madrid”. ■
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Àngel Colom admite ante
el juez que acudió a Fèlix
Millet a pedir dinero, sin
aclarar quién lo envió

El dirigente de CDC Àngel Colom
ha admitido que Félix Millet le
dio 75.000 euros para enjugar
las deudas del extinto Partit per
la Independència (PI), que fundó
tras escindirse de ERC, a sugerencia de unos "amigos", cuyos
nombres no ha desvelado, que
le indicaron que era un "mecenas cultural". Colom, que fue
responsable de Inmigración de
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la antigua CDC (actual PDeCAT),
declaró ayer como testigo en el
juicio por el expolio del Palau de
la Música, en una sesión en la
que también ha comparecido el
exdiputado convergente Jaume
Camps -en su día imputado en
la causa hasta que se le archivó
por prescripción-, quien se desvinculó del supuesto pago de comisiones al partido.
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L’infern està empedrat
de bones intencions
vui l’independentisme
continua
comandant
l’agenda mediàtica a Catalunya amb la destresa d’un
director d’orquestra: propostes, comunicats i arguments emesos des del Palau de la Generalitat,
l’Assemblea Nacional o els partits de
Junts pel Sí provoquen continus cicles de notícies i retuits a internet. Els
seus arguments són recollits per
molts ciutadans i els seus líders diuen
que se senten forts. Però no és or tot el
que lluu: l’independentisme ha entrat
en una fase caracteritzada per greus
contradiccions.
Així tenim el conseller Raül Romeva situant “la lluita contra la corrupció com a prioritat d’un futur estat català”, però la corrupció sacseja el partit del president Puigdemont. S’ha
documentat que Convergència va
embrutar el Palau de la Música per
cobrar comissions del 4%.
Pel nostre enuig rebem una colèrica esbroncada de l’expresident Artur
Mas, com si ell fos el mestre i nosaltres
els alumnes que no entenem com són
les coses. Ens la clava en un acte
d’Òmnium Cultural, una altra institució catalana que tampoc hauria de
servir com a escut humà. Ell que és
l’hereu de Jordi Pujol i va defensar la
innocència del seu dimitit secretari
general, Oriol Pujol.
ERC ens recorda que Espanya i el
PP estan plens de postfranquistes que
es neguen a condemnar la dictadura
franquista, però recolza en la CUP,
que ens diu que Cuba és una democràcia social o ocupa la seu del PP de Catalunya amb coerció.
Sentim que el president de la Generalitat ens informa que “la democràcia
espanyola ha emmalaltit” però alhora
impulsa una llei crucial per al procés,
la llei de transitorietat jurídica, canviant el reglament del Parlament perquè la llei es pugui votar sense possibilitat d’anàlisi, debat i deliberació. Els

A

MARC MURTRA
ENGINYER INDUSTRIAL I MBA

molts arguments utilitzats per defensar aquesta manera de procedir tenen
a veure amb el possibilisme, en el si no
es fa així no es pot fer. Quan el pensador il·lustrat Samuel Johnson va dir
“Senyor, l’infern està empedrat de bones intencions”, criticava l’ús de les
bones intencions per justificar mitjans no acceptables, ja que el fi no justifica els mitjans.
S’exigeix que no hi hagi intimidacions però es convoca una manifestació de 40.000 persones durant el judici del 9-N, una espècie d’escrache a
la catalana.
La judicatura espanyola inhabilita per entre un i dos anys diferents líders independentistes pels fets del
9-N. Aquests líders van declarar que
ells no van organitzar el referèndum
sinó que va ser organitzat “completament per ciutadans voluntaris”. Això
és, esclar, admetre explícitament que
organitzar el 9-N des de la Generalitat
era il·legal. Han descrit la sentència,
no la llei que la suporta, com a “malèvola” i amb “fòbia” per la democràcia.
La gravetat de tots aquests fets no
rau en el fet que hi hagi contradiccions, que són un problema estès en els
nostres temps –tots els que donem suport a opcions polítiques al Parlament
ens ruboritzem periòdicament–. El
problema és que les contradiccions es
donen en temes tan rellevants com la
lluita contra la corrupció, el suport
ideològic a dictadures, el procediment
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parlamentari o les motivacions judicials. I que els que hi incorren volen crear un nou estat amb suports electorals
que no són suficients ni per canviar
cap dels tres Estatuts que ha tingut
Catalunya; i no són capaços de generar consens amb altres forces o convèncer un nombre molt majoritari i
incontestable de catalans.
Perquè els que en democràcia vulguin grans canvis constituents hauran d’aconseguir grans consensos. Un
51% dels catalans no poden aprovar
un canvi permanent en una democràcia sense el 49% restant, és insuficient. Per exemple, el referèndum sobre la independència d’Escòcia va ser
consensuat i aprovat per la unanimitat de les forces polítiques escoceses
i britàniques, i va ser aquesta unanimitat la que va pactar les regles del referèndum, incloent-hi quin percentatge de vots determinaria la victòria
d’una de les dues parts (un 50,01%
dels vots).
Si no s’aconsegueixen els suports
necessaris per a un canvi important i
irreversible, no poden servir excuses
com que les forces oposades no tenen
voluntat d’arribar a un acord o que
l’Estat és injust, ja que són justificacions que pot esgrimir qualsevol que vol
impulsar un canvi i que no té el suport
suficient per assolir-lo.
El que mostren aquestes contradiccions són les limitacions del procés.
El que aconsegueixen és que molts
dels que hem observat el procés i els
seus líders amb escepticisme o desconfiança recelem encara més del camí plantejat pels mitjans utilitzats.
Les carències molt greus de la democràcia espanyola o la baixa qualitat
de la seva justícia no poden servir
d’excusa perquè siguem indulgents
amb els nostres governants en els àmbits de la corrupció i la qualitat democràtica, per molt que actuïn per impulsar un país menys corrupte i més
democràtic.
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Millet dio 17.800 euros del Palau
para varias campañas de CDC
∑ Colom (PI) acudió a
Millet para solventar la
deuda porque era un
«mecenas cultural»
DANIEL TERCERO
BARCELONA

El que fuera durante trece años presidente de Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC) en la Ametlla del
Vallés (Barcelona) confirmó, ayer, que
Fèlix Millet financió varias campañas
electorales de la formación política
(ahora PDECat).
Esteve Escuer reconoció, durante
su declaración como testigo en el juicio del caso Palau, que el saqueador
confeso de la institución cultural realizó al menos tres pagos (uno «en efectivo») para ayudar a CDC en las citas
electorales locales de la población en
la que reside Millet.
El exlíder local, de la comarca del
Vallés Oriental y miembro del Consejo Nacional de CDC admitió que en
2007 recibió de Millet un pago «en efectivo» de 13.000 euros –dinero devuelto al Palau–, y otros dos en 1999, de
3.000 y 1.800 euros, que fueron a pagar facturas «para las campañas».
«En aquella época –año 2007– había un alcalde que no nos gustaba, queríamos cambiar. Millet colaboró y este
dinero responde a esto. Era una colaboración de Millet para pagar cenas,
comidas...», describió Escuer, en respuesta a las preguntas del fiscal y la
presidenta del tribunal.

Millet, «mecenas cultural»
La sesión de ayer también sirvió para
escuchar a Àngel Colom, exlíder de
ERC y fundador del Partit per la Inde-

Jaume Camps, ayer

EFE

pendència (PI).
Colom admitió que Millet le dio
75.000 euros para enjugar las deudas
del PI, después de hacer caso a unos
«amigos» –cuyos nombres no recordó, pese a la insistencia del fiscal, quien
le indicó que como testigo está obligado a decir la verdad– que le recomendaron acudir a Millet porque era un
«mecenas de la cultura catalana».
El que fuera responsable de la sectorial de inmigración de CDC declaró
como testigo, pese a que en la fase de
instrucción estuvo imputado como
responsable civil a título lucrativo por
el expolio del Palau. Sin embargo, llegó a un acuerdo con la dirección de la
institución cultural y devolvió los
75.000 euros.
Igualmente declaró como testigo el
exdiputado de CiU Jaume Camps, abogado de Ferrovial y Millet durante décadas. Camps también estuvo imputado en la fase de instrucción inicial

EL ECO MEDIÁTICO DE LOS
CONGRESISTAS DE EE.UU.
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Àngel Colom, ayer

EFE

pero, finalmente, su causa se archivó
por prescripción. Ayer negó haber cobrado comisiones de Millet y que se
hubiera reunido con el que fuera responsable del Palau y el exconsejero de
la Generalitat Germà Gordó tras la
muerte de Carles Torrent, entonces tesorero de CDC.

Facturas elevadas
Por otro lado, el administrador concursal de las empresas gráficas que
trabajaron para CDC y están involucradas en el caso Palau, Mail Rent, Letter Graphic y New Letter, señaló que
las facturas para el partido, su fundación y para el mismo Palau eran muy
elevadas, en su opinión.
Sergio W. Sabino indicó, por ejemplo, que las facturas por un total de
804.000 euros a CDC no podían corresponder solo a un mailing electoral pues
supondría un envío «a muchos millones de personas, casi como toda la UE».

sentantes de otras asociaciones como
Concordia Cívica y Empresaris de Catalunya, mantuvo una fructífera reunión en la que pudimos abrir los ojos
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Emilio Saracho
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La frase
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Carles Puigdem
Presidente de

G El presidente del
Banco Popular
anunció ayer, en su
primera intervención
pública en la junta de
accionistas, que la
entidad hará una
nueva ampliación de
capital, sin descartar
una fusión. Arranca
con arrojo y determinación para tratar de
superar la difícil
situación.

H El exdiputado de
CiU y abogado
durante décadas de
Fèlix Millet negó ayer
que cobrara comisiones del saqueador
confeso del Palau de la
Música. Camps, que
fue imputado por el
caso Palau, lo niega
todo, aunque las
confesiones de los
implicados le dejen en
evidencia
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G Isabel Sartorius
será la nueva
Embajadora del
proyecto ProFuturo, la
alianza de Telefónica y
la Caixa para llevar la
educación digital a las
zonas más desfavorecidas de África, Asia y
América Latina.
Sartorius lleva años
dedicada a proyectos
solidarios en diferentes ONG

Carles Puigde
insistió ayer e
«habrá referéd
al tiempo que
acusó a Rajoy
darle «largas»
entrevista que
asegura le ha
premisa de qu
irrenunciable
secesionismo
esa indiferenc
nervioso al pr
sigue confund
chantaje al m
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CAS PALAU

Millet, el “mecenes” de Colom per liquidar el PI
L’exdiputat Jaume Camps nega haver cobrat comissions tot i els indicis que el situen com a intermediari
MONTSE RIART
BARCELONA

L’exsecretari d’immigració de CDC
Àngel Colom va rebre 12 milions i
mig d’euros de Fèlix Millet l’any
2000 per ajudar a liquidar el Partit
per a la Independència (PI), escindit d’Esquerra. El xec que li va entregar l’expresident del Palau de la
Música anava a nom de l’entitat i es
referia a un suposat conveni amb
una fundació que mai es va crear.
“No m’hi vaig fixar”, va assegurar
ahir Colom durant la seva declaració com a testimoni en el judici per
l’espoli del Palau i el suposat finançament il·legal de CDC. Colom va
dir que es pensava que era un préstec “personal” de Millet i va explicar
que està tornant els diners.
Quan Colom va rebre el xec ja era
militant de CDC, però ahir no va saber identificar qui li va recomanar
que acudís a Millet. Només recordava que en una reunió amb companys
del PI “algú” li va parlar de l’expresident del Palau com un “mecenes
cultural” que el podia ajudar. El fiscal Emilio Sánchez Ulled, visiblement molest, va insistir a preguntar-li de qui va ser idea de fer constar en el xec “una fórmula tan imaginativa” com la d’indicar que els
diners responien a un conveni per
a la “pedagogia sobre la cultura catalana i les noves migracions”: “Vostè només es va fixar en la quantitat,
no va mirar el que posava ni a dalt ni
a baix”, li va recriminar Ulled. “Sincerament, no”, va provar de sortir-

se’n Colom. “Llavors Millet s’ho va
inventar?”, va insistir el fiscal. Colom va tirar pilotes fora i va indicar
novament que es pensava que els diners eren de Millet i no del Palau.
Camps diu que és “una víctima”

Ahir també va declarar com a testimoni l’exdiputat de CDC Jaume
Camps, que es va desmarcar dels indicis que el relacionen amb les su-

posades comissions de Ferrovial a
Convergència a canvi d’adjudicacions. A Camps el van investigar pel
presumpte finançament il·legal del
partit. La fiscalia el situava, juntament amb l’extresorer Daniel Osàcar, com un dels intermediaris que
hauria fet arribar els suposats desviaments a la formació, però finalment l’Audiència de Barcelona va
arxivar la seva causa perquè havia
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Àngel Colom,
sortint de
declarar com
a testimoni
al judici
del Palau.
FRANCESC MELCION

prescrit. Ahir l’exdiputat va intentar presentar-se com una “víctima”
del procés judicial. Va dir que si el
seu nom sortia al cas Palau era perquè havia exercit com a advocat de
Millet i de Ferrovial. “Vostè no ve
com a víctima de res, ve com a testimoni per explicar el que sap”, el va
tallar la presidenta del tribunal,
Montserrat Comas.
A partir d’aquí, Camps es va dedicar a restar credibilitat a l’agenda
i les notes de Millet, on apareix el seu
nom. Segons l’exdiputat, els dietaris
estan plens “d’errors”. Només va admetre reunir-se amb Millet i l’exdirectiu de Ferrovial Pedro Buenaventura –també acusat– pels problemes
derivats de la reforma del Palau i no
per les suposades comissions, com
defensa la fiscalia. Va negar haver assistit a la trobada de l’Hotel Diplomatic amb l’exdirigent de CDC Germà Gordó, l’ex número dos del Palau, Jordi Montull, Millet i Osàcar.
En aquesta reunió és on s’hauria establert, segons les acusacions, el sistema de desviaments al partit a partir del 2005. Tampoc va saber donar
cap explicació al fet que el seu nom
aparegués en una anotació al costat
dels conceptes “pagament 105.000”
i ‘”autopista”. La fiscalia considera
que es tracta d’una comissió a canvi de l’adjudicació a Ferrovial de
l’autopista Terrassa-Manresa. “No
en tinc ni idea, només els autors poden tenir una explicació lògica”, va
dir Camps, que va negar haver cobrat “cap altra quantitat de diners
que no fos una factura justificada”
per la seva feina com a advocat.e
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Colomoculta qui6n
le envi6 a pedir
dinero a Millet
El dirigentedeCDC
admire
querecibi612,5
millones
depesetas
enel juiciodel’casoPalau’
BARCELONA
de la culturacatalana)>.
E1 dirigente de CDCAngel Colom
Colom
adujo que cuando,tras una
admiti6ayer que acudi6a F61ixMi- conversaci6n
conMillet sobre(da sillet paraquele ayudaraa enjugarlas tuaci6npoliticadel pais>>,recibi6el
deudasdel exfintoPartit per la Inde- chequede manosdel expresidente
pend6ncia(PI) por indicaci6n
del Palausolo se fij6 en el importe
de
unos((amigos>>
quele explicaronque 12,5 millonesy noen el conceptode
el expresidente del Palau era un 6ste, ni en quela donaci6n
se haciaa
((mecenas
culturab>,aunquesin con- hombrede la fundaci6nEspai Catacretar nombres.
lunya, entidad que pese a que fue
Colom,que difigi6 el PI, declar6 inscfita nuncalleg6 a funcionan
comotestigo ante el tribunal de la
~Laidea de ir al Palau rue mia.
Audienciade Barcelonaquejuzga el Surgi6 en un brainstormingde nomexpoliodel Palaude la Mfisica,caso bres en una retmi6m>,
afirm6Colom,
en que tuvola condici6nde respon- que, ante la insistencia del fiscal
sable civil a titulo lucrativopor el EmilioSitnchezUlledy del abogado
chequede 12,5 millonesde pesetas de la acusaci6nejercidapor la Fedeque recibi6 en el afio 2000por un raci6n de Asociacionesde Vecinos
conveniosobre ~,Pedagogia
sobre la de Barcelona(FAVB)
AlexSolfi, dijo
cultural catalanay las nuevasmigra- no recordar qui6napunt6el nombre
ciones>>.
del saqueadorconfesodel Palau.
ParaColom,en la 6pocaF61ixMiE1testigo, queest~ devolviendo
al
Palauesos 12,5 millonesde pesetas llet em~considemdo
por muchos
cocon la ayudade otros ex mflitantes moun mecenasde la culture cataladel PI, afirm6queMillet le dio ese na~, por lo que acudi6a 61parapechequecuandoacudi6 al saqueador dirle ayuda econ6mica para el
confesopara pedirle ayudapara pa- extintoPI tras llamara ~(variaspuergar las deudas,unavez habiaficha- tas>>,en algunos
casossin 6xito.
do comodirigente de CDCtras el
Colomprecis6 que, pese a queen
fracasode su partido.
el afio 200061 ya formabaparte de
SegfinAngelColom,
si se dirigi6 a CDC,(~unacosa no tiene nadeque
Millet es porqueen unareuni6ncon ver conla otrm~,dadoque 61seguia
amigosexmilitantesdel PI -partido mantenido
reunionesconex mih’tansurgidode unaescisi6n de ERC-al- tes del PI en las quetrot6del probleguien sugiri6 que era un ((mecenas made las deudasdel extintopartido.

Angel
Colom,
ayer,a suIlegada
a losjuzgadOSl
QUIQUE
GARCJA
/ EFE
llet...>~,espet6el fiscal a Colom.
(~Solomefij6 en la cifrm~,reiter6
Diceque<<notiene
Colom,
al queel fiscal noces6de innadaquever>>que tentar acorralarconunincisivointerrogatorio: ~C6mo
se explica que
cuando
recibi6el
Millet fuera tan imaginativocomo
pagomilitara en CDC para inventarse un conveniode peSegfin AngelColom,cuandoMillet le recibi6estuvohablando
con81
~dela situaci6npoliticadelpals>~,sin
llegar a concreciones
sobrelas deudas econ6micas
y la ayudaqueredamaba,tras lo queel ex presidentedel
Palausali6 de su despacho
y regres6
al cabode un momento
con el chequede 12,5 millones,informaEfe.
~Peroyo en ese recibo no veo ni
deuda, ni PI, ni el nombrede Mi-
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dagogia?~C6mo
decidi6los 12millones, desp@sde su convincenteexpos, ici6n%,abund6
sin 6xito.
AngelColom
dijo no reconocersu
firma en el convenioque el Orfe6
Catalfi firm6con la fundaci6nEspal
Catalunya
parajustificar la donaci6n
y afirm6queignorapor qu6la cantidad que figura en dicho acuerdoes
de 25 millonesde pesetas, cifra que
dobla la del chequey que coincide
conla deudatotal del PI.
~,Alguien
intent6imitar mifirma,

yo nunca firm6 el documentodel
convenio)>,
reiter6 Colom,quesubmy6 quenuncadijo a Millet el nombre
EspalCatalunya,unarespuestaa la
queel fiscal reaccion6
conincredulidad: ((Usteddice que le explica
tmyectoria
politica a Millety quenecesita dinero. Yaparececon uncheque de 12,5 millonesy un recibo en
que se le relaciona con una fundad6nquenoexisted>,volvi6a recordar
el fiscal a AngelColom.
((Yole dije quequeriamoscontinuarel trabajodel pals a trav6s de
los trabajos con la inmigraci6n,no
recuerdoque hablara de la fundaci6m~,
se justific6el testigo.
Colomasegur5que, a trav6s del
abogadoJavier Melero,estfi devolviendoel dinerorecibidodel Offe6.
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E1 "caso Palau; la picaresca
desde mil y un dngulos
LAS DECLARACIONES de
testigos duranteel juicio por el
caso Palau no s61o sirven a la
acusaci6n para apuntalar la
prueba, sino que dan idea de
la forma en que se manejaban
las cosas en la instituci6n en
una etapa marcadapor el personalisimo liderazgo de F~lix
Millet. Delos sobres abultados
que una de las secretarias revel6 que corrian por el emblemfitico Palau de la M~sicaa
las declaraciones de ayer de
,hmgel Colom, que excus6 su
demandade dinero a Millet en
que (de habian dicho)) que
un mecenasde la cultura, hay
toda una forma de vida basada
en el uso del dinero ajeno a
discreci6n. E1 que fuera presidente del Partit per la Inde-
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pend~ncia y hoy cargo del
PDeCATya habia ingresado
en Converg~nciaDemocr’htica
cuando fue a pedir dinero a
Millet. Colomalega candidez
ante todos los reproches que
se defivan del uso que hizo de
los 75.000 euros procedentes
de las arcas del Palau que le
ayudaron a enjuagar las deudas de su fallido partido. Que
haya devuelto el dinero no es
suficiente: quien le recomend6
acudir a Millet, que a su vez
dio forma a la donaci6n con
uno de sus convenios marco
comoel que ide6 para financiar la fundaci6n de CDC,no
podia ser ajeno al entramado.
La picaresca sigue presidiendo
un juicio que revela un esc~indalo sin limite.
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LA FOTO

~.NGELCOLOM
ADMITEQUERECIBI~ 75000 EUROSDE MILLET PARAEL PI
Fn el juicio pot el ca$oPalau,el exresponsable
deinmigraci6nde la antiguaCDC,~,ngelColom,
admiti6ayerqueF~lix Millet le dio 75.000eurosparaenjugarlas deudas
del extinto PaY(it perla
Independbncia
(PI), quefund~tras escindirsede ERC.Colomacudi~a Millet, a sugerencia
de unos
"amigos"-cuyos
nombres
no desvel~-,clue le indicaronqueel expresidentedel Palauera un
"mecenas
cultural’: Tambi~ncompareci~ayer el exdiputadoconvergenteJaumeCamps
-en su
d(a imputadoen la causa-,quiense desvincul6del supuesto
pagodecomisiones
al paY(ido.
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impossibles. Fer un tuit de
condol ja no és un reflex privat,
sinó que pretén ser opinió publicada. El trending topic vampiritza la necrològica i barreja
misèria, emoció, odi, dades
objectives i maldats escatològiques. Twitter i Facebook són
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democràcia al rei Joan Carles,
o quan Rufián es va definir niques apreses a les tertúlies
FRECUENCIA:
Mètode: abaixar el to
com a admirador de Cesk
Frei- de 13 TV.Diario
xes i de David Bisbal. Més que i, com una lletania de missa orO.J.D.: 120418
todoxa, repetir “acabo, acabo”
eclèctic, Rufián és musicalment ecumènic. Perquè ningú per desactivar el verí de la
E.G.M.:
586000
el confongui amb un finalista interpel·lació i distanciar-se’n
bocamoll de Gran Hermano, amb condescendència. Però,
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Iglesias, l’estil de Rufián dona
beneficis d’audiència i crea
menys problemes que altres
veus més argumentadores i
subversives, però infinitament
més avorrides i menys preparades per complir les lleis de
l’entreteniment.

L ’A PA RA D O R

Colom va saldar deutes amb diners del
Palau perquè Millet “era un mecenes”
El Partit per la Independència, fundat el 1996, va liquidar així els seus comptes
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

El judici per l’espoli del Palau de la
Música Catalana està demostrant
que es tractava d’una institució culturaldeprimerordre,itambédeselectiva generositat, atès que des
d’allà se sufragaven les campanyes
de les eleccions municipals de CDC
a l’Ametlla del Vallès o els deutes
del Partit per la Independència (PI)
d’Àngel Colom.
El fundador del PI va declarar
ahir com a testimoni davant el tribunal i, tot i que va evitar identificar
qui li va dir que acudís a Millet per
pal·liar el seu dèficit, va expressar
que va anar a veure'l perquè era “un
mecenes cultural”, afirmació que
va provocar una pregunta una mica
burleta del fiscal: “Quants artistes
hihavia,alpartit?”.Cap,vareconèixer.
Àngel Colom va abandonar ERC
per fundar el Partit per la Independència(PI),ides del’any2000 milita en CDC. La singladura del PI va
ser breu: va néixer el 1996 i es va enfonsar en les eleccions municipals
del 1999, naufragant en un mar amb
poca profunditat en vots (0,44% al

consistori de Barcelona) però molt
en deutes. Per sufragar-les va recórrer a Félix Millet l’any 2000, ja
sent militant de CDC, encara que,
segons ell, això no hi té res a veure.
Va esquivar la pregunta de qui li va
dir que anés al Palau per obtenir els
diners que necessitava per liquidar
elseuanticprojecte;elnom“vasorgir enmig d’una pluja d’idees” d’exmilitants del PI, sense precisar qui.
I cap allà que se’n va anar. Es va
reunir amb Millet; van parlar “del
país” i després li va demanar 25 milions de pessetes. Segons el seu relat,Milletvasortirdel’habitacióiva
tornar amb un xec i un rebut. El taló
era per 12,5 milions de pessetes. El
resguard tenia tres línies, però Colom no es va fixar que anava a nom
de l’Orfeó Català i que s’estenia a la
Fundació Espai Catalunya (del PI,
que mai no va ser operativa) per un
convenirelatiuapedagogiasobrela
culturacatalanaenlesnovesmigracions.
En la seva declaració d’ahir, Colom es va definir com a professor,
tot i que la seva lliçó no va convèncer un fiscal que, en diverses ocasions, li va recordar que havia de dir
la veritat. No va reconèixer la seva

Jaume Camps,
exdiputat de CDC, nega
haver rebut diners de
mans de Millet perquè
desconfiava d’ell

QUIQUE GARCÍA / EFE

Àngel Colom, que ahir va anar a declarar en la Ciutat de la Justicia

El bloqueig polític del 2016 estalvia
a la Zarzuela gairebé un milió d’euros
MARIÁNGEL ALCÁZAR
Barcelona

El bloqueig polític que va tenir
com a conseqüència la interinitat
del govern fins al 31 d’octubre del
2016 va tenir com a conseqüència
la reducció de l’activitat dels Reis
a fora i també dins d’Espanya, però va permetre l’estalvi de gairebé un milió d’euros en despeses
de representació i contingències.
La Casa del Rei, complint amb el

seu compromís de transparència,
va fer públic ahir l’informe redactat per la interventora interna de
la Zarzuela sobre l’execució del
pressupost del 2016, que pujava a
7,71 milions d’euros, 900.051 dels
quals han quedat sense consignar. En el capítol de despeses corrents (que inclouen atencions,
protocol·làries i despeses de representació) van quedar sense
gastar mig milió d’euros, i també
50.000 de la partida de viatges.

firma al conveni presentat a Hisenda, on s’explicitava el lliurament de
25 milions de pessetes. Ell manté
que va ser la meitat, i que no sap de
ningú més del PI que rebés diners.
Tampoc no va reconèixer la seva
firma en diversos documents Esteve Escuer, president de CDC al Vallès Oriental, que sí que va admetre
haver rebut de Millet 13.000 euros
en efectiu per a la campanya de les
eleccions municipals del 2007 a
l’Ametlla del Vallès. Al final, va reconèixer que Millet havia pagat
despeses del partit en aquest municipi des del 1999.
Colom i Escuer van assegurar
que han tornat els diners. Jaume
Camps, ahir també testimoni abans
imputat en la causa, va negar haver
rebut res de Millet tret de serveis

Segons l’informe, no hi va haver
la necessitat de gastar els 155.000
euros previstos a la partida de
contingències, i també s’han desplaçat a l’exercici actual del 2017
alguns projectes relacionats amb
noves tecnologies que es van incloure en l’exercici de l’any passat. L’informe de la intervenció
de la Zarzuela acaba “favorablement sobre l’adequat compliment de la legalitat vigent i dels
procediments aplicables”. Des
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del 2014, per voluntat expressa
de Felip VI després de la seva
proclamació, el pressupost de la
Casa del Rei també se sotmet a
una auditoria com la resta de
comptes de l’administració de
l’Estat, i per a aquesta finalitat es
va subscriure un conveni de
col·laboració amb la intervenció
General de l’Administració de
l’Estat, que com a òrgan de control de la gestió econòmica i financera del sector públic estatal
exerceix, des de l’exercici del
2015, el control de la gestió econòmica de la Casa del Rei.
La partida anual que correspon
als sous de la família reial es va
executar sencera: 662.326 a repartir entre els Reis Felip i Letícia

professionals amb factura: desconfiava del tarannà de l’acusat des del
cas Renda Catalana, malgrat que va
continuar sent-ne l’advocat. Va negar diverses reunions al·ludint altres obligacions, que el fiscal va exposar que van tenir lloc altres dies.
També va circumscriure la seva feina a mitjançar entre Ferrovial i el
Palau per les obres a l’edifici, i es va
presentar,enelseuespèstestimoni,
com un “amigable componedor”.

(236.544 i 130.092 euros, respectivament) i els reis Joan Carles i
Sofia (189.228 i 106.452 euros).
Amb l’informe també s’han fet
públics els sous dels alts càrrecs
de la Casa del Rei, els únics que
surten del pressupost de la Direcció de l’Estat, ja que la resta del
personal que treballa a la Zarzuela cobra la nòmina dels ministeris
de Defensa, Interior o Administracions Públiques. Els sous dels
alts càrrecs van augmentar el
2016 un 1 per cent, el mateix que
els dels funcionaris públics amb
els quals estan equiparats. El cap
de la Casa del Rei, Jaime Alfonsín, que fa més de vint anys que
treballa a la Zarzuela, cobra
136.000 euros bruts a l’any.
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UN EX CARGO
DE CDC NIEGA
LOS PAGOS

Àngel Colom fue
ayer uno de los
testigos que declaró
en el juicio del caso
Palau de la Música

Millet dio 75.000 euros a un
partido independentista
Un cargo de CDC de L’Ametlla del Vallès admite pagos del saqueador
confeso del Palau de la Música para financiar su campaña municipal
Joan PLANES- Barcelona

Prosigue el juicio por el expolio
millonario del Palau de la Música,
con nuevas declaraciones de testigos. Entre ellos, destacó ayer el
testimonio de Àngel Colom, que
fue el presidente del Partit per la
Independenència (PI), y posteriormente dirigente de CDC. Explicó que recibió 75.000 euros –en
ese momento 12,5 millones de
pesetas– del ex presidente de la
entidad Fèlix Millet para pagar las
deudas de su formación, aunque
añadió que no sabía que ese dine-

L.R. - Barcelona

La Inspección de Trabajo logró
convertir más de 8.000 contratos
temporales en indefinidos el año
pasado en Cataluña, según informó ayer en rueda de prensa la

ro en realidad lo aportaba la institución cultural.
De esta manera, Colom admitió
que acudió a Millet para que le
ayudara a enjugar las deudas del
extinto PI, por indicaciones que le
explicaron que el ex presidente
del Palau era un «mecenas cultural», aunque no concretaron
nombres. El testigo recibió el cheque en el año 2000, por un convenio sobre «pedagogía sobre la
cultura catalana y las nuevas migraciones».
Colom aseguró que está devolviendo esta cantidad poco a poco,

con la ayuda de algunos ex militantes del PI, y añadió que Millet
le dio ese cheque cuando acudió
a pedirle ayuda , una vez ingresó
en CDC tras el fracaso de su partido independentista. No obstante, el testigo afirmó que desconocía un convenio de colaboración
entre la Fundació Privada Espai
Catalunya –de la que en teoría él
era el presidente– y el Orfeó Català, una de las partes que conforman el Palau. Este convenio, según la Fiscalía, se confeccionó en
2004 para justificar la salida de
dinero de la institución a Colom

El ex diputado de CiU
en el Parlament Jaume
Camps negó en el juicio
del caso Palau haber
cobrado comisiones
por ejercer de
intermediario en los
presuntos pagos
ilegales de una empresa
a CDC a cambio de
obras públicas, que
supuestamente se
hacían a través de la
institución cultural.
«Niego rotundamente
haber cobrado del
señor Millet ni directa ni
indirectamente otra
cosa que no fueran
honorarios y con
factura», aseguró como
testigo Camps.
ante una inspección de Hacienda.
Insistió, pese a las advertencias
de que como testigo estaba obligado a decir la verdad, que no recuerda quien le dijo que Millet era
un «mecenas de la cultura catalana». Añadió que conversó con el
ex presidente del Palau sobre la
«situación política del país», recibió el cheque, aunque solo se fijó
en el citado importe, y no en el
concepto, ni en que la donación
se hacía a nombre de la Fundació
Espai Catalunya, que nunca llegó
a funcionar.
Por su parte, Esteve Escuer, que
fue presidente local de CDC en
l’Ametlla del Vallès entre 1990 y
2003, reconoció que Millet hizo al
menos tres pagos para financiar
las campañas municipales del
partido en la localidad donde reside. En su declaración como
testigo, Escuer admitió que en
2007 recibió por parte de Millet un
pago en efectivo de 13.000 euros,
que ya fue devolvida, aseguró.

La inspección de Trabajo convirtió 8.000
contratos temporales en indefinidos
P.35

Como consecuencia de la actua-

dad Social. En concreto, la Inspec-

cursado este año 10.200 sancio-
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Dos antiguos
cargos de
Convergència
admiten pagos
de Millet
J. G. B., Barcelona
Dos excargos de Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC) admitieron ayer que recibieron dinero del saqueador
confeso del Palau de la Música, Fèlix Millet. Jaume Camps,
abogado y exdiputado, y Àngel
Colom, exdirector de la fundación Nous Catalans (ligada a
Convergència) desvincularon
los pagos de la financiación
irregular del partido. Camps
dijo que fue letrado particular
de Millet durante 30 años. Y
Colom, que recibió de él
75.000 euros para saldar las
deudas del extinto Partit per la
Independència.
Camps declaró como testigo, aunque podría haberlo hecho como acusado: estuvo
imputado en el caso Palau por
ser el presunto intermediario
en el pago de comisiones ilegales de Ferrovial a Convergència a cambio de obra pública.
Hace dos años fue exculpado,
pero solo porque el delito había prescrito. En su declaración, se presentó como víctima por haber sido “fundador
de Convergència” y, además,
abogado particular tanto de
Millet como de Ferrovial.
Camps insistió en que Millet le pagó por sus servicios
como abogado. “Conocía el talante de Millet. Por eso no recibí nunca ni un euro de él sin
factura y sin IVA”. El exdiputado admitió una reunión con el
expresidente del Palau y un directivo de Ferrovial, Pedro
Buenaventura. Pero matizó
que actuó solo como mediador
por unas desavenencias a propósito de las obras de reforma
del coliseo modernista.

Un “mecenas cultural”
El fiscal le insistió sobre unas
reuniones citadas en la agenda
personal de Millet. Camps restó crédito a esas anotaciones y,
en particular, negó haber participado en una reunión en
2005 entre los responsables
del Palau y el entonces gerente
de Convergència, Germà Gordó, hombre de la máxima confianza de Artur Mas.
Colom, por su parte, admitió que necesitaba enjugar las
deudas del Partit per la Independència, que fundó junto a
Pilar Rahola. Acudió a Millet
porque unos amigos —no especificó quiénes, pese a la insistencia del fiscal— le hablaron
del expresidente del Palau como un “mecenas cultural”. Millet le entregó un cheque a cargo del Orfeó Català por un supuesto convenio sobre “pedagogía de la cultura catalana en
las nuevas migraciones”. Colom, que está devolviendo el
dinero, afirmó que solo se fijó
en el importe pero no en el concepto. Y afirmó que ignoraba
que el dinero salía de las arcas
del Palau, y no de Millet.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO 2
DURADA : 28

TVE1

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del Caso Palau, han declarado hoy
como testigos 2 excargos políticos que recibieron,
dicen, pagos de Félix Millet.
En el juicio del Caso Palau, han declarado hoy como testigos 2 excargos políticos que recibieron, dicen, pagos de Félix Millet. El
primero para financiar campañas municipales de Convergéncia y el segundo para hacer frente a las deudas tras la disolución del
Partido por la Independencia. Ambos han dicho que creían que el dinero era del patrimonio personal de Millet y que ya lo están
devolviendo.
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BTV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES VESPRE
DURADA : 87

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Diversos cargos políticos declaraban hoy en el
Caso Palau.
Diversos cargos políticos declaraban hoy en el Caso Palau. La fiscalía considera que Millet les ayudó con fondos del Palau a pagar
campañas electorales o a sufragar deudas como es el caso del ex presidente del Partido para la Independencia, A. Colom, quien
admitía que recibió 12.5 millones de pesetas para deudas del partido. Decl. J. Camps
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : VESPRE A LA 2
DURADA : 63

La2

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy han declarado en el juicio por el caso Palau
Ángel Colom, ex dirigente de CDC, que ha
reconocido haber recibido 12,5 millones de pesetas
de Félix Millet para cubrir las deudas del extinguido
....
Hoy han declarado en el juicio por el caso Palau Ángel Colom, ex dirigente de CDC, que ha reconocido haber recibido 12,5 millones de
pesetas de Félix Millet para cubrir las deudas del extinguido Partido por la Independencia que fundó. Decl: Emilio Sánchez Ulled.
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RAC 1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 14/15
DURADA : 100

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El fiscal del caso Palau ha puesto hoy contra las
cuerdas al impulsor del Partido por la
Independencia y luego militante de CDC Ángel
Colom, que ha declarado como testigo.
El fiscal del caso Palau ha puesto hoy contra las cuerdas al impulsor del Partido por la Independencia y luego militante de CDC Ángel
Colom, que ha declarado como testigo. Recibió más de 72.000 euros de Millet para pagar deudas pendientes del partido pero el fiscal
no le cree. Decl: J. Camps.
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Cadena Ser

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 14 CATALUNYA
DURADA : 49

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El ex dirigente de CDC Ángel Colom admite que
Félix Millet le dio 12,5 millones de pesetas para
pagar deudas del desaparecido partido por la
independencia.
El ex dirigente de CDC Ángel Colom admite que Félix Millet le dio 12,5 millones de pesetas para pagar deudas del desaparecido partido
por la independencia. Afirma que se dirigió a él porque algunos amigos le dijeron que era un mecenas cultural. Ha declarado como
testigo en el juicio por el Palau.
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TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 126

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El exdiputado de CDC, Jaume Camps, ha negado
hoy en el juicio del caso Palau haber cobrado
comisiones de la institución.
El exdiputado de CDC, Jaume Camps, ha negado hoy en el juicio del caso Palau haber cobrado comisiones de la institución. Ha
asegurado que ejercía de abogado de Ferrovial y que todo lo que cobraba lo hacía con factura. Por su parte, Ángel Colom, exprsidente
del Partido por la Independencia, ha reconocido que Félix Millet le dio dinero y que lo utilizó para saldar las deudas del partido. Decl.
Ángel Colom; Jaume Camps.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00
DURADA : 98

Cadena Cope

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Nueva jornada por el juicio del 'Caso del Palau de la
Música Catalana'.
Nueva jornada por el juicio del 'Caso del Palau de la Música Catalana'. Hoy se ha escuchado por ahora un excargo de CDC en la
comarca del Vallès, afirmando que Fèlix Millet le pagó gastos de una campaña electoral. El impulsor del Partit per la Indpendència,
Àngel Colom, ha reconocido también que cobró del Palau de la Música 70 millones de euros, mientras que el exdirigente de CDC,
Jaume Camps, ha reconocido que era abogado de Millet y de Ferrovial, y que a las reuniones sólo hacía de intermediario. Decl.
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TVE1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO 1
DURADA : 25

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el expolio del Palau de la Música,
dos políticos han reconocido hoy que recibieron
dinero de Millet.
En el juicio por el expolio del Palau de la Música, dos políticos han reconocido hoy que recibieron dinero de Millet. Uno, 12 millones y
medio de pesetas para pagar las deudas del Partido por la Independencia. Otro, 13.000 euros para financiar una campaña municipal de
Convergéncia.
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Onda Cero

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS MEDIODIA
DURADA : 69

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En Barcelona continúan las declaraciones de
testigos en el juicio por el 'Caso Palau'.
En Barcelona continúan las declaraciones de testigos en el juicio por el 'Caso Palau'. Hoy se ha escuchado el testimonio de E. Escuer,
que fue presidente local de Convergencia en la Mella del Vallés entre 1990 y 2003. Decl. E. Escuer
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA
DURADA : 110

Onda Cero

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En la Ciudad de la Justicia, el ex diputado de CDC,
Jaume Camps, abogado durante décadas de Fèlix
Millet y de Ferrovial, ha negado haber cobrado
comisiones en el marco del caso Palau para hacer
de ....
En la Ciudad de la Justicia, el ex diputado de CDC, Jaume Camps, abogado durante décadas de Fèlix Millet y de Ferrovial, ha negado
haber cobrado comisiones en el marco del caso Palau para hacer de nexo entre el partido, la entidad y la constructora. Hoy ha
comparecido en el juicio en calidad de testigo pues su delito habría prescrito. Decl.
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Catalunya Radio

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 107

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el caso Palau hoy han declarado
como testigos Jaume Camps y Àngel Colom.
En el juicio por el caso Palau hoy han declarado como testigos Jaume Camps y Àngel Colom. Camps, que es exdiputado de CDC y
abogado de Ferrovial, niega haber hecho de intermediario para el pago de comisiones de la constructora al partido, tal como indican
anotaciones encontradas en el despacho de Millet. El ex líder del Partido para la Independencia, Àngel Colom, a quien Millet dio 12
millones de pesetas, continúa sin aclarar quién le habló de Millet como mecenas. Decl.
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RNE-1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 106

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy se ha celebrado una nueva jornada del juicio
por el 'Caso Palau', que estudia el expolio en la
institución cultural, y la presunta financiación
irregular de CDC.
Hoy se ha celebrado una nueva jornada del juicio por el 'Caso Palau', que estudia el expolio en la institución cultural, y la presunta
financiación irregular de CDC. Entre los testigos que han declarado esta mañana, el exdiputado de CiU, Jaume Camps, que había
llegado a estar investigado por el supuesto papel de enlace entre partido e institución, así como el exlíder del Partit per la
Independència, Àngel Colom, que ha admitido que recibió dinero de Fèlix Millet pensando que eran suyos. Decl.

P.48

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 169

TVE1

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy en el juicio del caso Palau han declarado, entre
otros, dos políticos que, según el fiscal, habrían
recibido pagos de la entidad para financiar gastos
de sus partidos.
Hoy en el juicio del caso Palau han declarado, entre otros, dos políticos que, según el fiscal, habrían recibido pagos de la entidad para
financiar gastos de sus partidos. Uno de ellos es Esteve Escuer, representante de CDC en la Ametlla del Vallès, quien ha admitido que
recibió 13000 euros en efectivo de Fèlix Millet para financiar una campaña municipal. Decl. magistrada tribunal; Jaume Camps.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HOY POR HOY CATALUNYA
DURADA : 17

Cadena Ser

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Jaume Camps, exdiputado de CDC, comparece hoy
en el juicio por el caso Palau.
Jaume Camps, exdiputado de CDC, comparece hoy en el juicio por el caso Palau. En el pasado llegó a estar imputado.

P.50

BTV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES MIGDIA
DURADA : 78

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy han declarado en el juicio del caso Palau, el
expresidente del Partido por la Independencia,
Ángel Colom, y el exdiputado de CDC, Jaume
Camps.
Hoy han declarado en el juicio del caso Palau, el expresidente del Partido por la Independencia, Ángel Colom, y el exdiputado de CDC,
Jaume Camps. La fiscalía sostiene que Félix Millet les ayudó con fondos del Palau de la Música a pagar campañas electorales y
sufragar deudas. Decl. Jaume Camps; Ángel Colom.
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Onda Cero

PAÍS : Spain
PROGRAMA : MAS DE UNO CATALUNYA
DURADA : 33

dilluns, 10 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El ex diputado de CDC, Jaume Camps, declarará
hoy como testigo en el juicio del caso Palau.
El ex diputado de CDC, Jaume Camps, declarará hoy como testigo en el juicio del caso Palau. Según la Fiscalía, Camps estaría
vinculado con el cobro de comisiones por parte de Ferrovial. Pese a ello, no está acusado en este proceso porque su delito habría
prescrito. También ha de comparecer hoy en calidad de testigo el dirigente convergente Àngel Colom, que recibió en el año 2000, unos
72000 euros de Fèlix Millet.
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