Taula de contingut
Entre la joia, Pamor i la forja
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Diari de Sabadell - 23/05/2017

'Rèquiem' lluminós Vull donar suport a la brillant iniciativa de L'Auditori d'acompanyar amb un mapatge
la interpretació del monumental Rèquiem de Verdi. Li vull dir
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La Vanguardia - Catalán - 24/05/2017

CiutatVella redobla la lluita contra la contaminació visual

8

La Vanguardia Vivir - Catalán - 24/05/2017

La Generalitat de Cataluña recula y el Palau de la Música si va a acusar a CDC por financiarse
ilegalmente a través de esa institución cultural.
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Cadena Ser - HOY POR HOY (INFORMATIVO) - 24/05/2017

El Consorcio del Palau de la Música acusará finalmente a Convergencia de haberes lucrado a través de
la institución cultural, así lo han decidido los representantes del Ayuntamiento de Barcelona, el ....

11

RNE-1 - LAS MAÑANAS (INFORMATIVO) - 24/05/2017

El Consorcio del Palau de la Música acusará finalmente a Convergencia de haberes lucrado a través de
la institución cultural.

12

RNE-1 - LAS MAÑANAS (INFORMATIVO) - 24/05/2017

El Consorci del Palau acusarà CDC pel vot de Barcelona i del ministeri
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Segre Catala - 24/05/2017

El govern facilita l’acusació del consorci contra Osàcar

14

El Punt Avui - 24/05/2017

El Consorcio del Palau de la Música acusará a CDC por el expolio de la institución
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Diari de Terrassa - 24/05/2017

El Palau rectifica i finalment acusarà Convergència en el judici per l’espoli
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Regió 7 - 24/05/2017

L’Executiu rectifica i s’absté per no bloquejar l’acusació a CDC pel Palau
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Diari de Tarragona - 24/05/2017

El Govern rectifica i permet que el Palau de la Música acusi CDC
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Diari de Girona - 24/05/2017

Palau'r

20

El Periódico de Catalunya - Catalán - 24/05/2017

La Generalitat rectifica i permet que s'acusi CDC pel cas Palau

23

La Vanguardia - Catalán - 24/05/2017

El Consorcio puede quedarse sin el dinero de Convergencia

25

El Mundo de Catalunya - 24/05/2017

El Consorcio acusará a CDC tras abstenerse la Generalitat

26

El Mundo de Catalunya - 24/05/2017

Puigdemont da vía libre para acusar a CDC

27

El Economista - 24/05/2017
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El Consorci del Palau acusarà CDC per l'espoli de l'entitat

28

20 Minutos Barcelona - 24/05/2017

El Govern rectifica a medias y el Palau acusará a CDC

29

La Razón Cataluña - 24/05/2017

El Consorcio del Palau rectifica y reclamará 6,6 millones a CDC

30

ABC Cataluña - 24/05/2017

El Govern rectifica i el Consorci del Palau provarà d’acusar CDC

31

Ara - 24/05/2017

vistaltwitter
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Ara - 24/05/2017

El Govern rectifica y acusará a CDC en el juicio del caso Palau

33

Expansión Catalunya - 24/05/2017

La Generalitat rectifica y permite que el Palau acuse a Convergencia

35

El País Cataluña - 24/05/2017

En relación al caso Palau, el consorcio ha anunciado que acusará formalmente a la antigua
Convergencia de ser la receptora de parte del dinero expoliado a la institución.
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RNE-1 - 24 HORAS (INFORMATIVO) - 23/05/2017

La Generalitat y el consorcio del Palau rectifican y finalmente acusarán a Convergencia en el juicio del
caso Palau.

37

BTV - BTV NOTICIES VESPRE - 23/05/2017

La Generalitat ha cedido y el Consorcio del Palau de la Música acusará a CDC por el expolio de 6,6
millones de euros.
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La2 - VESPRE A LA 2 - 23/05/2017

El gobierno catalán ha decidido abstenerse sobre si se ha de acusar a Convergencia de financiación
irregular desde el Consorcio del Palau.
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Catalunya Radio - INFORMATIU MIGDIA - 23/05/2017

El Consorcio del Palau de la Música, reunido hoy a petición del Ayuntamiento de Barcelona, finalmente
ha decidido acusar a CDC de financiación irregular en el juicio por el expolio de la institución.

40

Cadena Cope - MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00 - 23/05/2017

El Consorcio del Palau de la Música está reunido hoy para volver a votar si acusa a CDC de financiación
irregular en el juicio por el expolio de la institución.
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Cadena Cope - MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00 - 23/05/2017

El Consorcio del Palau de la Música se ha vuelto a reunir hoy, esta vez con la presencia de los
representantes del Ministerio de Cultura, y ha decidido que finalmente acusará a CDC de financiación ....
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Cadena Ser - HORA 14 CATALUNYA - 23/05/2017

El Consorcio del Palau de la Música finalmente acusará a CDC en el juicio por el expolio de la
institución.

43

TV3 - TN MIGDIA - 23/05/2017

El Consorcio del Palau de la Música finalmente acusará a 'Convergencia Democrática' en el juicio del
caso por el presunto cobro de comisiones.
TVE1 - TELEDIARIO 1 - 23/05/2017
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El Gobierno catalán se abstendrá hoy en la reunión del Consorcio del Palau de la Música y dejará en
manos del Orfeó y del Estado la acusación a CDC en la reunión forzada por el Ayuntamiento de ....

45

RAC 1 - 14/15 - 23/05/2017

El Gobierno catalán se abstendrá hoy en la reunión del Consorcio del Palau de la Música y dejar en
manos del Orfeó y del Estado la acusación a CDC.
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TVE1 - INFORMATIU MIGDIA - 23/05/2017

Finalmente el Gobierno catalán se ve obligado a cambiar de postura, y permite que el consorcio del
Palau de la Música se persone contra CDC en el juicio del desfalco.

47

Onda Cero - NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA - 23/05/2017

El Gobierno catalán podría abstenerse hoy en la reunión del Consorcio del Palau de la Música y dejar en
manos del Orfeó y del Estado la acusación a CDC.
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RNE-1 - EDICIO MIGDIA - 23/05/2017

Hoy el Gobierno municipal gasta el último cartucho, para ver si consigue que el consorcio del Palau de la
Música presente acusación contra CDC en el juicio por el 'Caso Millet'.
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BTV - BTV NOTICIES MIGDIA - 23/05/2017

Hoy el consorcio del Palau de la Música se vuelve a reunir para debatir otra vez si acusan o no a
Convergència Democràtica.
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Catalunya Radio - EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO) - 23/05/2017

El Ayuntamiento de Barcelona quiere forzar la acusación formal de CDC por el expolio del Palau de la
Música.
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RNE-1 - LAS MAÑANAS (INFORMATIVO) - 23/05/2017

El Consorcio del Palau de la Música vuelve a reunirse hoy y esta vez si se espera la asistencia de los
representantes del Ministerio de Cultura.

52

Cadena Ser - HOY POR HOY CATALUNYA - 23/05/2017

El Consorcio del Palau de la Música se reúne hoy a petición de la alcaldesa Ada Colau para decidir si
reconsidera su negativa de denunciar a CDC en el "caso Palau".
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RNE-1 - LAS MAÑANAS BARCELONA - 23/05/2017

El Patronato del Consorcio del Palau de la Música Catalana se reunirá de nuevo este martes a petición
del Ayuntamiento de Barcelona, que ha solicitado que se reconsidere la negativa de la entidad a ....
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RNE-1 - LAS MAÑANAS (INFORMATIVO) - 23/05/2017

El Patronato del Consorcio del Palau de la Música se reúne de nuevo a petición del Ayuntamiento de
Barcelona que ha pedido a la entidad que reconsidere su negativa a acusar a Convergencia por haberse
....
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Cadena Cope - HERRERA EN COPE (INFORMATIVO) - 23/05/2017

El Ayuntamiento de Barcelona vuelve hoy a intentar que el Consorcio del Palau de la Música acuse a
CDC y Ferrovial en el juicio por el expolio de la institución.

56

TV3 - ELS MATINS (INFORMATIVO) - 23/05/2017

Mañana hay reunión del Consorcio del Palau de la Música y esta vez sí estarán presentes las tres
administraciones: Gobierno catalán, español y Ayuntamiento de Barcelona.

57

8TV - 8 AL DIA - 22/05/2017

El patronato del Consorcio del Palau de la Música se vuelve a reunir hoy, a petición del Ayuntamiento de
Barcelona, para conseguir que esta vez el Palau acuse a CDC y Ferrovial en el juicio por el ....
TV3 - 3/24 (MATI) - 23/05/2017
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CRiTiCA
DEMI SICA,- SlMF)NICA

Entrela joia, I’amori la for a
Marx Bruch.
Com va dir Christopher
Hogwood,Haydn~s un hospital per a les orquestres. Per6
tamb~ho ~s pel pdblic, sovint
20/V/2017.
massa avesat a excessos
hiperrom~ntics i mastodSntics. En aquest sentit va ser
ALBERTFERRERFL~MARICH una satisfacci5 escoltar la Simfonia nQm.92 "Oxford" sota la
orn tot acre intel.lecdirecci5 d’un JamesRossque
tual, la crEica musi- lava plantejar ben dibuixada
cal exigeix un grau i cohesionadaen una relaci6
d’humilitat inevitable de coneixengai explotaci6 de
davantels limits de la percel~ possibilitats entre el planter
ci6 i davantels propis errors.
Per tant, entonar un "mea
culpa" i les disculpes pertinents forma part d’una actitud
Nohi va faltar
responsable i compromesa
I’Orquestratocant
quanel signant es perd la primerameitat del concert per no
dempeus
i jocs de
assabentar-se que, excepcioIlumsal Palau
nalment,I’inici s’havia programat una hora abans de rhabitual a la Temporada
Simf(~nica valles& i el director que feia
al Palau.
atansar f~cilment I’est~ndard
qualitatiu futur.
En conseqQ~ncia, la primerapart de la sessi(~ no pot
Entre els details de la lecquedar reflectida. Una opor- tura cal citar els aires marcials
tunitat desaprofltada, doncs, i marcatsen [a secci5 central
per veure i escoltar a Teimuraz del segonmovimenti els jocs
Janikashvili, el concertino m~s bendefinits entre forte i piano,
regular i convincent de les
entre tutti i seccions;aix~ corn
darters temporades a I’OSV,
els silencis en aquest mateix
corn a solista del Concert Adagioi en el Minuet, rEmicaper violf i orquestra Op. 26 de mentdiffcil pels accentsi con-

C

tratemps. Igualment meritoris
pels sforzandi del presto final,
dotat d’una motricitat jovial
sense precipitaci5 i ambuna
articulaci(~ que no perdiael toc
Ileuger en les cordes
PompaI Circumst~ncla
Corn a cloe~da de programa
I’OSV va oferir un d’aquells
"cl~sicos populares" que ~s
la Marxa n5mero 1 de Pompa
i Circumst&ncia
Op. 39 d’Elgar.
M~senll~ de rematar la sessi6 i garantir I’entusiasme no
~s sobrer reveurei reviure ocasionalment.
Comde costum, no hi van
faltar les cl~ssiques presentacions de I’Orquestra tocant
dempeus i jocs de Ilums
ambientals en un Palau altra
vegadaforga buit, potser pel
canvi horari. Unfet que obliga
a plantejar si cal que rosv
configuri convocat6ries m~s
pr~)ximesa la festa i al gran
esdeveniment en un sobreesfor(~ d’imaginaci5 que vagi
m~senll~ del concert i d’un
programa ben pensat com la
caracteritza. Semblaque una
proposta regular i est~ndard
arab atractius inherents no
s(~n suficients per a destacar
sobre altres programacions
del Palau.
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Fa unes quantes temporades que les convocatSries de
I’OSVpresentensobrats al-licients per a una repercussi(~
medi~ticasuperior a la rebuda
i garantir una assistencia molt
major, la din~mica irregular
de la qual no sempreve jus-

tificada per I’ample ventall de
propostes de la seu barcelcnina que els acull, ni I’abundant (saturada, per alguns)
oferta musical de la ciutat,
especialment els caps de setmana. Quelcom, sens dubte,
preocupant ¯
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Ahora, a la vista de las conti- Sàhara i Catalunya.
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nuas declaraciones del Gobierno
24 Mayo,poco
2017 consideradas hacia
central,
Sils
Catalunya y sin ninguna propuesta convincente sobre la mesa, no
‘Rèquiem’ lluminós
se vislumbra otra alternativa que
el choque de trenes.
Vull donar suport a la brillant
JOSEP MARTÍN COLL
iniciativa de L’Auditori d’acompanyar amb un mapatge la interSuscriptor
pretació del monumental RèSant Cugat del Vallès
quiem de Verdi. Li vull dir al senyor Ramon Pascual (“Auditori o
Oposición útil
discoteca”, 23/V/2017) que per
Las primarias no son la mejor mi no va ser un turment veure les
fórmula de elección. El votante projeccions lluminoses, més avisocialista –la militancia– ha vota- at va ser un bon complement per
do con las entrañas, en clave de escoltar la gran interpretació que
rebeldía, de protesta, obviando la van fer els solistes, l’Orfeó Català
recomendación de los pesos pe- i l’OBC, dirigits pel mestre Ono.
Crec que els aplaudiments del
sados del PSOE. Pedro Sánchez,
el mártir, era el candidato del “no públic en finalitzar el concert
es no”, de la intransigencia, del avalen la meva opinió. Crec que
empecinamiento, de la obsesión iniciatives com aquesta poden
anti-Rajoy; pero en política se ne- apropar la música clàssica a nous
cesita una cierta cintura, un prag- públics i aportar noves dimenmatismo que veremos como bri- sions a la interpretació que translla por su ausencia. La oposición cendeixin el simple fet del conútil es la que negocia y pacta con cert, aprofitant les noves tecnoloel Gobierno a cambio de incorpo- gies, però sent, alhora, plenament
rar reformas y mejoras que bene- respectuoses amb la primacia de
la música.
ficien a la ciudadanía.
Con los presupuestos aún sin
JOSEP M. FARRE
aprobar, en el delicado escenario
Subscriptor
político actual y con la tendencia
Barcelona
PAÍS: España
ció

Imprimeix CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL
Polígon Zona Franca, carrer 5, sector C (08040) Barcelona
PRESSPRINT. Carrer Valentín Beato, 48, Madrid
Distribueix MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL
Carrer E, 1 (cant. c/6). Pol. Industrial Zona Franca. 08040
Barcelona. Tel.: 93 361 36 00
ANUNCIS I ESQUELES PUBLIPRESS MEDIA SL
Per telèfon 902 178 585
Barcelona Av. Diagonal, 477 (08036)
Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88
Madrid María de Molina, 54, 4.º (28006)
Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09

ATENCIÓ AL SUBSCRIPTOR
Tel.: 933 481 482. Fax: 93 486 39 15
atencionalcliente@clubvanguardia.com
ATENCIÓ AL LECTOR
Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587
Cartes dels lectors
cartas@lavanguardia.es
Defensor del lector
defensor@lavanguardia.es
Difusió controlada por OJD

LONA, 2017. TOTS ELS DRETS RESERVATS

otalment ni parcialment, ni registrada en, o transmesa per, un sistema de recuperació d’informació, de cap manera ni per cap mitjà,
ic, electroòptic, per fotocòpia, o qualsevol altre, sense el permís previ per escrit de l’empresa editora.
Refós de l’LPI, La Vanguardia Ediciones, SL s’oposa expressament a la utilització de qualsevol contingut d’aquest diari amb la finalitat
comercials (press-clipping) sense tenir l’autorització prèvia de La Vanguardia Ediciones, SL

P.7

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1-2

O.J.D.: 120418

TARIFA: 40690 €

E.G.M.: 581000

ÁREA: 1474 CM² - 130%

SECCIÓN: PORTADA

Kyle MacLachlan
torna a estar de
moda amb la nova
‘Twin Peaks’
PÀGINA 6

Dimecres,
24 de2017
maig del 2017
24
Mayo,

Ciutat Vella redobla la lluita
contra la contaminació visual
 Campanya d’inspeccions a l’entorn del Palau Güell, el Palau de la Música i Santa Maria del Mar
souvenirs, massa captadors de
clients repartint pasquins molt
lluny del seu establiment...”.
“El nostre objectiu és posar fi a
aquest reclam comercial continu
que pren els carrers, a aquesta
contaminació visual que acaba
saturant el ciutadà sense que se
n’adoni –reprenen els regidors
Pin i Mòdol–. L’objectiu de
l’Ajuntament és que la normativa
es compleixi a tota la ciutat, però
Ciutat Vella necessita un tractament especial. Ara estem començant a actuar en els entorns protegits dels immobles declarats

LUIS BENVENUTY
Barcelona

Cartells, samarretes i vestits de
gitana que repten sobre les façanes de les botigues, pissarres assilvestrades que s’escapen i es
planten al mig de la vorera, focus
que sobresurten de la façana per
marcar el seu territori, per il·luminar el nom del negoci... El districte de Ciutat Vella està decidit
a aclarir el seu paisatge urbà, a
frenar la lenta expansió de molts
dels establiments comercials sobre l’espai públic, a mitigar el
bombardeig intens i de vegades
estressant de missatges que assalta el passejant dels llocs més
freqüentats. Després de dur a terme una campanya d’inspeccions
a la Rambla, després de treure les
piles de barrets mexicans de les
voreres i ficar-los a les botigues
de souvenirs, després d’erradicar
els cartells publicitaris dels blocs
d’habitatges del passeig més visitat de la ciutat, el districte i l’Institut Municipal del Paisatge Urbà
volen ampliar la iniciativa a alguns dels racons més singulars de
Ciutat Vella. Els inspectors municipals ja estan fent el primer
cop d’ull a la zona del Palau
Güell, després observaran la del
Palau de la Música i en acabat la
de l’església de Santa Maria del
Mar. Més endavant, si els resultats són satisfactoris, la iniciativa
arribarà a altres punts del districte. A més, l’Ajuntament està preparant, o si més no ho diu, la segona fase de l’operació Rambla,
la del carril central.
“Ens centrem en Ciutat Vella
perquè és la part de la ciutat on hi
ha més edificis catalogats i també
on hi està havent més infraccions
de la normativa de paisatge urbà
–expliquen la comú Gala Pin, la

OBJECTIU MUNICIPAL

Samarretes penjades de
les façanes, publicitat
instal·lada als balcons,
pissarres al carrer...
RAMBLA FASE 2

CÉSAR RANGEL

Reduir l’espontaneïtat. Els tècnics creuen que en la retolació la imaginació ha de tenir límits
regidora del districte, i el socialista Daniel Mòdol, regidor de
Paisatge Urbà–. En realitat
aquest pla va néixer en el mandat
anterior, centrant-se en la Rambla, i vistos els bons resultats que
va donar, ara volem ampliar-lo”.
Durant els dos últims anys, a la
Rambla, aquesta campanya d’inspeccions va posar fi a 113 desordres. No són pocs. A la Rambla
amb prou feines hi ha 125 finques. Tant Pin com Mòdol destaquen que els processos administratius es van dur a terme amb la
col·laboració dels infractors, que
a la major part de les irregularitats s’hi va posar remei sense ne-

cessitat d’aplicar multes. L’Ajuntament només va haver de dur a
terme una execució subsidiària.
Fins i tot l’associació Amics de la
Rambla es mostra satisfeta amb
els resultats d’aquest pla d’inspeccions.
“La veritat és que en aquest
sentit la Rambla està irreLA DADA
coneixible
–diu Fermín
Villar, president de l’entiinfraccitat–. Ja no hi
ons remeha anuncis als
iades a
balcons ni sala Rambla
marretes a les

113
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façanes ni cartells de menjar ràpid penjats amb claus de ganxo a
les parets. Tant de bo aquest mesura s’apliqui a totes les zones comercials de la ciutat i molt aviat
la resta de Barcelona quedi igual.
Això demostra que la Rambla no
és només un aparador de la capital de Catalunya, sinó també un
laboratori. Ara esperem que
l’Ajuntament s’atreveixi a emprendre com més aviat millor la
segona fase de la Rambla i encari
els problemes del carril central.
Tenim massa terrasses que posen
les pissarres més enllà del límit,
massa parades de flors que en realitat es dediquen a la venda de

Després d’aclarir les
façanes, el Consistori
prepara la revisió del
carril central
béns d’interès nacional. A la rodalia del Palau Güell ja es van
obrir 22 expedients. Més endavant la mesura es podria ampliar
a la zona de la Catedral i de l’antic
Tuberculós. Si no intervinguéssim en aquests carrers amb especial determinació Ciutat Vella
acabaria semblant Las Vegas”.
Las Vegas o un d’aquells passejos
marítims mediterranis molt més
propers on sempre camines al
costat d’un munt de matalassos
inflables estratègicament col·loCONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>
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Comerços que s’expandeixen dissimuladament

XAVIER GÓMEZ

XAVIER GÓMEZ

XAVIER GÓMEZ

CÉSAR RANGEL

Postals de Barcelona. L’Ajuntament vol que les

Focus sobrers. Tot el que sobresurti, i també l’excés

Les façanes no són penjadors. Els articles han de

Massa cartells. La promoció comercial tampoc no

botigues cridin l’atenció d’una manera més discreta

d’il·luminació, està en el punt de mira municipal

ser a dins de les botigues i no a fora

pot acaparar les façanes dels immobles

“L’excés
d’estímuls
estressa
el ciutadà”
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

cats per cridar l’atenció, tovalloles de colors vius ben esteses a
l’altura dels ulls, galledes i pales
penjats que onegen amb la brisa...
“Molt sovint parlem de la contaminació atmosfèrica i també de
l’acústica, però molt menys de la
visual –explica Arcadi Poch, promotor d’obres d’art urbà normalment pactades amb les administracions i també responsable del
departament de cultura de Montana Colors, un dels principals
ESPAIS SINGULARS

Ciutat Vella vol cuidar
els entorns de les
finques catalogades
com a bé cultural
productors del planeta de pintura en aerosol amb finalitats artístiques–. Està demostrat que un
excés d’estímuls visuals produeix estrès, condiciona la vida
quotidiana de la gent d’una manera molt soterrada. Per això la
gent es relaxa tant al camp i diu
que hi troba la pau. Allà no la
bombardegen. Moltes fruiteries
ocupen l’espai públic i no molesten. Els mercats àrabs s’escam-

pen i són considerats un bé que
cal protegir. Els comerciants necessiten una mica de marge per
desenvolupar la seva creativitat,
per poder destacar entre tants.
Però també és cert que les administracions han d’intervenir en
determinats espais de la ciutat si
no volen que se’ls escapin de les
mans. A Barcelona, si no restringeixes, et devoren. L’expansió
dels souvenirs, que de vegades
sembla imparable, constitueix
una tragèdia visual. El problema
és que de vegades a les normatives els falta una mica de coherència. No fa gaire, en un gran mural
que vam fer a Badalona van posar-hi de sobte una gran lona publicitària”. Parlem d’un mural
pactat amb els veïns i l’Ajuntament de Badalona i firmat per Sixe Paredes, un artista conegut sobretot perquè el 2008 va ser escollit per decorar la façana de la
Tate Modern de Londres. “Ens
vam queixar i de seguida van
treure la lona. Però això demostra que a cop de talonari pots posar tota la publicitat que vulguis.
Els petits comerciants estan sotmesos a multitud de restriccions,
però les grans marques tenen la
possibilitat de posar lones de
centenars de metres quadrats
amb la seva imatge”.

ANA JIMÉNEZ

Cada vegada hi ha més records en tota mena d’establiments comercials

El souvenir s’obre pas als supermercats
El dubtós gust és tan intrín-

sec a la condició humana que
deixat al lliure albir no fa sinó
expandir-se com l’univers. I
una de les proves d’això és la
creixent presència de records
en botigues de conveniència,
als supermercats, als colmados... Molts d’aquests negocis
estan torejant l’Ajuntament.
En principi no estan autoritzats a vendre aquesta mena
d’articles. El fenomen s’està
deixant notar sobretot a la
Rambla i als voltants, al passeig Joan Borbó i als carrers
adjacents, a les cantonades
més transitades de la ciutat...
Els vestits de gitana de talla
infantil pengen al costat dels
frigorífics que refreden la més
àmplia varietat de refrescos i

cerveses; els clauers i els pins
amb el nom de Barcelona
s’ofereixen molt a prop de les
llaunes de conserva; les gitanes de trencadís s’acomoden al
costat de les ampolles de sangria amb forma de toro... Però
el dubtós gust és una qüestió
molt subjectiva, de manera
que l’Administració s’enfronta
a molts problemes a l’hora de
regular aquesta qüestió. Fonts
municipals expliquen que
basars, llibreries, papereries,
estancs, botigues d’esport,
d’artesania, de diaris i revistes
i d’articles de viatge poden
dedicar un 20% de la superfície i l’aparador a la venda de
records. “A més a més, aquesta
proporció de souvenirs ha
d’estar relacionada amb la

Barcelona denuncia la feminització de la pobresa
BARCELONA Redacció

Poques vegades una mesura de
govern municipal permet radiografiar tan bé les desigualtats que
perviuen entre homes i dones.
L’alcaldia ha anunciat 59 milions
d’euros addicionals als 163 que es
destinaran d’aquí al 2020 per
“democratitzar” les cures a les
persones. La quantitat global que

amb persones discapacitades i a
incentius i subvencions per a la
contractació de cuidadors professionals, entre altres mesures.
Un informe del comissionat
d’Economia Social i Solidària recalca que la família és la principal
encarregada (gairebé en el 90%
dels casos) d’assumir la cura de
persones malaltes o dependents.
On diu “la família” podria dir

sos aquestes tasques, fet que repercuteix negativament no només en la seva salut, sinó també
en la seva entrada i permanència
en el mercat laboral. Les dones
que exerceixen aquestes cures
pateixen de tendinitis, hèrnies i
dolors crònics d’esquena, i disposen de menys temps lliure per al
seu lleure, la seva
P.9 formació i les
seves pròpies necessitats de salut.

rals: el tant per cent de dones
contractades a jornada parcial és
de més del 25% (el 8% en el cas
dels homes). El sistema econòmic
capitalista, sosté la mesura de govern anunciada ahir, “necessita la
divisió sexual de la feina i la feina
no remunerada de les cures familiars per subsistir”. En realitat es
tracta d’una vella màxima feminista que ara fa seva la ciutat per

llicència de l’establiment en
qüestió”. Però les fonts reconeixen que a la llista d’establiments autoritzats no hi figuren ni els colmados, ni els supermercats ni les botigues de
conveniència. Un altre problema, subratllen, és que el souvenir és un article molt difícil
de definir. És que potser les
ampolles de sangria amb forma de toro no es poden vendre
al costat de la resta de begudes
alcohòliques? I els vestits de
gitana no podrien tenir el seu
espai amb les samarretes? I
una samarreta amb el nom de
Barcelona ha de tenir una
consideració diferent d’altres
que...? A més a més, sovint, la
llicència de cada negoci té poc
a veure amb el seu aspecte.

una cosa pròpia i exclusiva de les
dones”. Mentre aquesta realitat
continuï sent així, les dones hauran de continuar afrontant múltiples limitacions pel que fa a la seva capacitat per sortir de la pobresa, especialment per la
“responsabilitat desproporcionada” que tenen en la provisió de
cures i en el desenvolupament de
tasques domèstiques no remunerades. Només una dada resumeix una part d’aquest problema: el percentatge de dones que
destinen més de 40 hores a la

Cadena Ser

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HOY POR HOY (INFORMATIVO)
DURADA : 24

dimecres, 24 de maig de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La Generalitat de Cataluña recula y el Palau de la
Música si va a acusar a CDC por financiarse
ilegalmente a través de esa institución cultural.
La Generalitat de Cataluña recula y el Palau de la Música si va a acusar a CDC por financiarse ilegalmente a través de esa institución
cultural. El consorcio que dirige el Palau corrigió ayer su primera decisión no solo porque los responsables del Ministerio de Cultura sí
fueron ayer a la reunión, sino porque esta vez los representantes del govern se abstuvieron.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS (INFORMATIVO)
DURADA : 28

RNE-1

dimecres, 24 de maig de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Consorcio del Palau de la Música acusará
finalmente a Convergencia de haberes lucrado a
través de la institución cultural, así lo han decidido
los representantes del Ayuntamiento de Barcelona,
el ....
El Consorcio del Palau de la Música acusará finalmente a Convergencia de haberes lucrado a través de la institución cultural, así lo
han decidido los representantes del Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura y el Orfeón catalán. Decl. teniente Alcalde
Barcelona.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS (INFORMATIVO)
DURADA : 20

dimecres, 24 de maig de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Consorcio del Palau de la Música acusará
finalmente a Convergencia de haberes lucrado a
través de la institución cultural.
El Consorcio del Palau de la Música acusará finalmente a Convergencia de haberes lucrado a través de la institución cultural.
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NACIONAL

El govern
cedeix i facilita
que el Palau
acusi CDC
El consorci s’afegirà a l’escrit
del fiscal contra l’extresorer
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El govern facilita l’acusació
del consorci contra Osàcar
a L’ens que gestiona el diner públic del Palau aprova per 5 vots a 4 formular acusació contra CDC en
el judici del cas Millet a Carulla admet que ha quedat provat el cas de finançament il·legal del partit

Jaume Asens valorant ahir la decisió del Consorci del Palau de la Música, davant l’atenta mirada de Joan Llinares ■ EUROPA PRESS

Jordi Panyella
BARCELONA

Moviment estratègic per a
una decisió política sense
precedents. El govern de
la Generalitat va decidir
ahir abstenir-se en la votació que va tenir lloc en el
Patronat del Consorci del
Palau de la Música –ens
que gestiona les aportacions de diner públic a la
institució– circumstància
que es traduirà en el fet insòlit que un govern acusarà un membre d’un partit
que li dona suport en un judici per un cas de corrupció política. L’abstenció

dels tres representants
del govern i el vot dividit
dels membres de l’Orfeó
Català representats al
consorci va fer que el resultat de la votació fos favorable a acusar l’extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC), Daniel Osàcar, en
el judici pel cas de l’espoli
del Palau de la Música.
A favor de formular
l’acusació van votar els dos
representants de l’Ajuntament i de l’Estat i el vicepresident de l’Orfeó, Àlex
Robles, mentre que els
quatre membres restants
de l’Orfeó, amb la presi-

denta Montserrat Carulla
al capdavant, hi van votar
en contra. Els tres representants del govern es van
abstenir per, segons va dir
el secretari general del Departament de Cultura,
Pau Villòria, ser coherents
amb la votació que va tenir
lloc la setmana passada al
Parlament, on va prosperar la petició de demanar
que el consorci s’adhereixi
a l’acusació que fa la fiscalia contra Osàcar. En
aquella votació, ERC va
votar a favor de formular
l’acusació i el PDeCAT es
va abstenir.
La votació d’ahir va te-

I ara, una filigrana processal
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El judici pel cas Palau es reprèn demà divendres amb la
intervenció de les defenses
que han de dir si modifiquen
els seus escrits de defensa
provisional o els modifiquen.
La setmana passada va ser el
torn de les acusacions i, en
aquesta lògica de les coses,
l’advocat del consorci ja no
podria tornar a intervenir en
aquest tràmit per donar curs
al mandat que va rebre ahir
de la institució d’acusar Osàcar. Tot i això, s’espera que
des del tribunal es maniobri
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per permetre que l’advocat
del consorci es pronunciï en
aquest sentit i, sempre que
s’adhereixi al que ja va demanar el fiscal i no introdueixi
nous principis acusatoris,
s’entendrà que no sotmetrà
l’acusat Osàcar a cap situació
d’indefensió processal perquè l’acusació ja és coneguda. Una segona possibilitat és
que l’advocat de consorci
aprofiti el tràmit dels informes finals per anunciar-hi
que s’adhereix a la posició del
ministeri públic.

nir lloc pocs minuts després que el govern de la
Generalitat es reunís i que
el conseller de Cultura,
Santi Vila, anunciés als
periodistes que es rectificava la posició adoptada la
setmana passada de votar-hi en contra i s’optava
per l’abstenció. El conseller va assegurar que s’havia actuat de manera “coherent” amb la “defensa
dels interessos del consorci”.
L’acord al si del consorci tanca mesos de tibantor
entre els representants
públics de les diverses administracions representades en aquest ens, sobretot entre els de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, i també clou una
setmana de desavinences
obertes entre els dos partits que donen suport al
govern, el PDeCAT i ERC.
Aquesta tibantor va
quedar palesa en la reunió
d’ahir, on es van viure moments de “tensió”, segons
va relatar el regidor Jaume
Asens, que, amb Joan Llinares, hi va representar
l’Ajuntament. A la sortida
de la reunió, Asens va
mostrar un tarannà conciliador i va agrair “l’acte de
responsabilitat de la Generalitat i l’Estat” de facilitar l’acusació.
El vot contrari a acusar
Osàcar va ser defensat per
las presidenta, Montserrat Carulla, que va lamentar que una vegada més el
Palau sigui objecte d’una
batalla política pel cas de
l’espoli. En la seva intervenció, Carulla va reconèixer obertament que durant el judici s’han aportat
proves suficients per demostrar l’existència de finançament il·legal de CDC
associat a l’espoli del Palau. Fonts del PDeCAT van
argumentar que el govern
va actuar en coherència
amb la votació del Parlament. ■
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El Palau de la Música.

El Consorcio del Palau
de la Música acusará
a CDC por el expolio
de la institución
bARCELONA

efe

El Consorcio del Palau de la Música acordó ayer acusar a CDC por el
expolio de la entidad en una reunión extraordinaria a petición del
Ayuntamiento de Barcelona, en la
que los representantes de la Generalitat cambiaron el sentido de su
voto y se abstuvieron y los del Gobierno votaron a favor.
A la salida de la reunión, el teniente de alcalde de Derechos y
Ciudadanía, Jaume Asens, explicó
que la votación final quedó con 5
votos favorables a la acusación (los
dos representantes del ayuntamiento, los dos del Ministerio y uno
del Orfeó Català), mientras que
hubo tres abstenciones de los
miembros de la Generalitat y cuatro votos contrarios de los representantes del Orfeó.
El giro de última hora de los representantes de la administración
catalana lo atribuyó Asens al hecho
de que el pasado día 17 el Parlament aprobó dos propuestas de resolución en las que se instaba al
Govern a cambiar de estrategia y a
acusar a CDC por el caso Palau de
la Música, votaciones en las que los
diputados de ERC y Demòcrates de
Catalunya dejaron solos a sus socios del Govern, el PDeCAT.

Durante más de una hora, se reunió ayer al mediodía el Consorcio
del Palau, en un encuentro al que
asistieron el secretario del departamento de Cultura, Pau Villòria, (con
los votos delegados del presidente
de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del conseller de Cultura,
Santi Vila); Eduardo Fernández Palomares, en representación del Ministerio de Cultura y Deportes (con
un voto delegado) y Jaume Asens y
Joan Llinares, en representación del
Ayuntamiento de Barcelona.
Por parte del Orfeó Català, participaron Mariona Carulla (con dos
votos delegados contrarios a la acusación a CDC), Àlex Robles (que
votó a favor) y Eduard Capell, que
lo hizo en contra.

“ACTO DE RESPONSABILIDAD”
Jaume Asens, en representación del
Ayuntamiento de Barcelona, consideró que es “un día importante”
en el que se ha hecho “un acto de
responsabilidad” y quiso agradecer
tanto a los representantes de la Generalitat como a los del Estado su
posición porque “permite al Consorcio acusar a Convergencia y reclamar 6,6 millones de euros, en la
ejecución de la sentencia, y hacer
todo lo posible para que se puedan
reintegrar al Palau”. Z
P.16
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El Palau rectifica i finalment acusarà
Convergència en el judici per l’espoli
Els representants de la Generalitat s’abstenen en la votació sobre l’acusació a l’antiga CDC
ARXIU/ANDREU DALMAU/EFE

EFE BARCELONA

El vot favorable dels dos representants del ministeri de Cultura,
sumats als dos de l'Ajuntament de
Barcelona i a l'abstenció de la Generalitat, van portar el Consorci
del Palau de la Música a canviar la
seva posició i a exercir l'acusació
contra CDC en el judici per l'espoliació del Palau de la Música.
En una reunió extraordinària
del Patronat del Consorci del Palau de la Música, convocada per
l'Ajuntament de Barcelona, es va
produir una nova votació en la
qual es va decidir, per una majoria
de cinc vots a quatre, amb les tres
abstencions de la Generalitat, que
l'entitat musical s'adhereixi a l'escrit de conclusions del fiscal, que
acusa Convergència de lucrar-se
amb l'espoliació del Palau.
A més dels vots del ministeri de
Cultura -que no havia acudit a la
reunió anterior- així com el canvi
de criteri de la Generalitat -que
anteriorment va votar-hi en contra-, va resultar també decisiu el
vot d'un representant de l'Orfeó
Català, mentre que els altres quatre que té l'associació hi va votar
en contra.
A la trobada, celebrada ahir al
migdia al Palau de la Música, hi
van assistir el secretari del departament de Cultura, Pau Villòria
(amb els vots delegats del president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, i del conseller de

L’arribada de Fèlix Millet per assistir a judici, en una imatge d’arxiu

Cultura, Santi Vila); Eduardo Fernández Palomares, en representació del ministeri de Cultura i Esports (amb un vot delegat); i Jaume Asens i Joan Llinares, en representació de l'Ajuntament de
Barcelona.
Per part de l'Orfeó Català, van
participar en la reunió Mariona
Carulla (amb dos vots delegats
contraris a l'acusació a CDC),
Eduard Capell, que també va votar en contra, i Àlex Robles, l'únic
representant de l'entitat musical
que hi va votar a favor.
El canvi de posició de la Gene-
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ralitat es va produir després que el
Parlament aprovés la setmana
passada, amb el suport d'ERC i
tota l'oposició, dues propostes de
resolució presentades per Catalunya Sí que es pot i la CUP, en les
quals s'instava el Govern a canviar
d'estratègia i acusar CDC pel cas
Palau a través del Consorci.
El conseller de Cultura, Santi
Vila, va assenyalar, en la roda de
premsa posterior a la reunió del
Govern català, que la qüestió va
estar discutida «àmpliament» pel
Govern, que va decidir «intentar
mantenir una posició coherent»

en defensa dels «interessos del
Consorci» i en «compliment de
les dues propostes de resolució»
aprovades pel Parlament.
Vila va reconèixer que aquestes
votacions es van produir «en un
context en el qual l'opinió pública
és especialment sensible» davant
els casos de corrupció, motiu pel
qual la nova postura del Govern
també «atén aquesta sensibilitat».
També la consellera de la Presidència, Neus Munté, va justificar el gir respecte a la setmana
passada perquè el Govern català
«es caracteritza per esforçar-se a
complir les resolucions parlamentàries, no per obstruir-les».
Jaume Asens, tinent d'alcalde
de Drets i Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona, va considerar
que ahir era «un dia important»
en què es va fer «un acte de responsabilitat».
Asens va voler agrair tant als representants de la Generalitat com
als de l'Estat la seva posició perquè «permet al Consorci acusar
Convergència i reclamar , milions d'euros, en l'execució de la
sentència, i fer tot el possible perquè es puguin reintegrar al Palau
de la Música».
A la vegada, va qualificar
d'«acte valent, de coherència» el
canvi del govern de la Generalitat
després de reconèixer que en política «no és fàcil rectificar, canviar
d'opinió».
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El Govern rectifica i permet que
el Palau de la Música acusi CDC
Els representants de la Generalitat al Consorci s’abstenen perquè la institució pugui incriminar
l’antiga Convergència Barcelona atribueix el canvi d’última hora a la pressió del Parlament
AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■ El Consorci del Palau de la Música va acordar ahir acusar CDC
per l'espoliació de l'entitat en una
reunió extraordinària a petició de
l'Ajuntament de Barcelona, en la
qual els representants de la Generalitat van canviar el sentit del seu
vot i es van abstenir i els del Govern central van votar a favor.
A la sortida de la reunió, el tinent d'alcalde de Drets i Ciutadania, Jaume Asens, va explicar davant els mitjans de comunicació
que la votació final ha quedat amb
 vots favorables a l'acusació (els
dos representants de l'ajuntament, els dos del Ministeri i un de
l'Orfeó Català), mentre que hi va
havertres abstencions dels membres de la Generalitat i quatre vots
contraris dels representants de
l'Orfeó.
El gir d'última hora dels representants de l'administració catalana l'ha atribuït Asens al fet que
el passat dia  el Parlament va
aprovar dues propostes de resolució en les quals s'instava el Govern a canviar d'estratègia i acusar
CDC pel cas Palau de la Música,
votacions en les quals els diputats
d'ERC i Demòcrates de Catalunya
van deixar sols els seus socis del
Govern, el PDeCAT. Durant més
d'una hora, es va reunir ahir al
migdia el Consorci del Palau, en
una trobada a la qual van assistir
el secretari del departament de
Cultura, Pau Villòria, (amb els vots
delegats del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i del
conseller de Cultura, Santi Vila);
Eduardo Fernández Palomares,
en representació del Ministeri de

Membres de l’Ajuntament de Barcelona arribant al Palau de la Música. AGENCIAS

Cultura i Esports (amb un vot delegat) i Jaume Asens i Joan Llinares, en representació de l'Ajuntament de Barcelona. Per part de
l'Orfeó Català, van participar en la
reunió Mariona Carulla (amb dos
vots delegats contraris a l'acusació a CDC), Àlex Robles (que ha
votat a favor) i Eduard Capell, que
va votar en contra.
Jaume Asens va considerar que
avui (ahir pel lector) és «un dia important» en el que s'ha fet «un acte
de responsabilitat» i va voler
agrair tant als representants de la
Generalitat com els de l'Estat la
seva posició perquè «permet al

Consorci acusar a Convergència i
reclamar , milions d'euros, en
l'execució de la sentència, i fer tot
el possible perquè es puguin reintegrar al Palau».
«Acte de justícia»
També va mantenir que ahir es
feia un «acte de justícia» en el qual
es va fer valer el dret del Consorci
a personar-se com afectat «per tot
el succeït i que es faci valer aquest
dret davant el tribunal».
A la vegada, va ressaltar que és
«un acte valent, de coherència», i
va incidir en el fet que en política
«no és fàcil rectificar, canviar
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d'opinió», que és el que ha fet la
Generalitat, a la qual li va reconèixer el mèrit.
Respecte del Ministeri, ha indicat que el seu representant s'ha limitat a llegir un escrit favorable a
l'acusació, mentre que Mariona
Carulla, actual presidenta de la
Fundació del Palau de la Música,
ha argumentat el seu vot contrari
perquè creia que «no hi havia elements per canviar la posició que
es va adoptar en la passada reunió
del Consorci i que ja s'havia fet un
debat al seu moment, qüestionant que hagués indicis suficients
per acusar».
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La nova administració dels EU

les claus
SOSTRE PER PAGAR
ACOMIADAMENTS
ACORDS EMPRESARIALS
J Macron vol que els acords
aconseguits al si de l’empresa
tinguin prioritat sobre els
sectorials. Encara que la
reforma no modificarà la
jornada laboral de 35 hores
setmanals, es donarà a les
empreses un marge de maniobra
per flexibilitzar l’horari i establir
el llindar a partir del qual es
comptabilitzen les hores extres.
Si empresa i treballadors es
posen d’acord també podran
pactar les condicions laborals i
el salari.
INDEMNITZACIONS
JPer satisfer una demanda
recurrent de la patronal,
Macron vol establir un sostre
per a les indemnitzacions per
acomiadament improcedent
en cas de litigi. Fins ara, quan
no hi ha acord, el cas és jutjat
en un òrgan paritari entre
sindicats i patronal. Els
empresaris es queixen que
amb el sistema actual és
impossible avaluar el cost
de les indemnitzacions.
REFERÈNDUM
J Gràcies a la reforma laboral
d’Hollande, un acord
empresarial firmat pels sindicats
P.20

33Membres del Front d’Alliberament de Palestina es ma

Trump se’n v
sense propo
El mandatari evita
referir-se a la solució
de dos estats per
resoldre el conflicte
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Corrupció.cat

El Govern rectifica i permet que
s’acusi CDC pel saqueig del Palau
L’abstenció de la Generalitat facilita que el
consorci de la institució incrimini el partit

Esquerra i sectors del PDECat es disputen
el mèrit d’haver forçat el canvi de criteri
FERRAN SENDRA

F. MASREAL / X. BARRENA / J.G. ALBALAT
BARCELONA

L

a rectificació de la Generalitat (que ha passat del no a
l’abstenció) i el vot afirmatiu del Ministeri de Cultura
van permetre que ahir tirés endavant la proposta de l’Ajuntament de
Barcelona en el sentit que el Consorci del Palau de la Música, on estan representades les administracions,
acusi finalment Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) pel
pagament de Ferrovial de comissions, a través de l’auditori, a canvi
d’obra pública.
La votació va ser molt ajustada. A
favor s’hi van pronunciar els dos representants del consistori, el tinent
d’alcalde Jaume Asens i el gerent
de recursos, Joan Linares; els representants del Ministeri de Cultura,
i un membre de l’associació Orfeó
Catalá. I en contra, quatre persones
vinculades a l’auditori, amb la seva
presidenta, Mariona Carulla, al capdavant.
El consorci,
que està defensat per un advocat de
la Generalitat, presentarà avui al tribunal que jutja el saqueig del Palau
un escrit en què modificarà la seva
acusació i s’adherirà a la petició de la
fiscalia, que reclama que es decomissin 6,6 milions d’euros a CDC per haver-se lucrat il·lícitament. També reclama vuit anys de presó a l’extresorer convergent Daniel Osácar. La
fiscalia estaria disposada a acceptar
que en l’execució de la sentència
aquests 6,6 milions no anessin a l’Estat, sinó al Palau, segons fonts municipals.
Els magistrats hauran de decidir què fer abans de divendres, dia
en què les defenses presentaran les
seves conclusions definitives. No
hi ha precedents. No obstant, hi ha
una altra possibilitat: que l’advocat
del consorci, en el seu informe final
i en l’exercici de la seva llibertat de
paraula, deixi constància que l’entitat a la qual defensa està d’acord
amb la tesi del fiscal i demani la condemna.
DECOMÍS DE 6,6 MILIONS /

INTENS DEBAT AL GOVERN / En l’anterior

reunió del consorci, la proposta de
l’Ajuntament de Barcelona va sortir
derrotada. El vot dels dos representants del Govern de coalició de Junts
pel Sí (JxSí) va ser clau per evitar que
s’acusés el partit nacionalista, així
com l’absència del Ministeri de Cultura. El panorama ha canviat i un
factor determinant van ser els re-

33 Jaume Asens i Joan Linares, representants de l’Ajuntament de Barcelona en la institució de govern del Palau de la Música.

33 El gerent de la fundació, Joan Vallvé.
trets que es van llançar poques hores
després els socis de l’Executiu català, el Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El primer, hereu de CDC, es resistia a modificar el
criteri.
En la reunió del consorci, els re-

presentants del Ministeri de Cultura van afirmar que recolzaven totes les actuacions processals pertinents, i que fossin les autoritats
judicials les que es posicionin i depurin, si ho consideren pertinent,
la responsabilitat de CDC. La presidenta de l’Orfeó, Mariona Carulla,

P.21

33 El membre de Catalunya Música Alex Robles.
es va queixar que es votés una altra
vegada aquest punt, quan ja s’havia fet el 12 de maig, i va manifestar que li desagradava l’adhesió a la
fiscalia per la rebaixa de la pena als
exdirectius del Palau, Fèlix Millet i
Jordi Montull.
Fent equilibris, Carulla va ex-

pressar al mateix temps el seu malestar per l’«ús polític» del Palau de
la Música i per la utilització al seu
dia d’aquesta institució per al presumpte finançament il·legal de Convergència. Així mateix, va asseverar
que se sentia «polititzada». I, després
de dubtar que el tribunal accepti el
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canvi d’acusació, va defensar que
l’entitat que presideix s’ha de dedicar només a la cultura i a la música.
L’abstenció del Govern té un
rerefons polític. Fonts d’Esquerra Republicana –que sempre ha
mantingut la necessitat d’acusar
si és necessari Convergència en el
cas Palau– atribueixen al seu partit el mèrit del canvi de posició.
Però la jove direcció del
PDECat, marca hereva de CDC,
considera que ha aconseguit una
victòria en clau interna davant
de la vella guàrdia de la formació. Aquest sector creu que la seva
pressió ha sigut fonamental per
aconseguir que la setmana passada els seus diputats no votessin
en contra, sinó que s’abstinguessin, en la votació de les resolucions de la CUP i Catalunya Sí que
es Pot que reclamaven al consorci que acusés CDC.

El Ministeri de
Cultura finalment
recolza la inculpació de
Convergència en una
ajustada votació
La fiscalia acceptaria
que els 6,6 milions
que se li exigeixen
a CDC anessin al
Palau, i no a l’Estat
El PDECat reclama a Esquerra que no es pengi medalles i sosté que internament la cúpula del
nou partit postconvergent està
actuant amb «finezza» i sense ser
«bruscos» perquè vagi passant «el
que ha de passar».
Mentrestant, el Govern de la
Generalitat ha executat el canvi de posició, però a contracor.
El titular de Cultura, Santi Vila,
va deixar clar que l’abstenció no
equivalia a donar la raó a la fiscalia. Fonts governamentals admeten que el canvi de posició respon a les resolucions aprovades
pel Parlament amb l’abstenció
del PDECat però també a «la necessitat de fer concessions populistes», i va qualificar de jurídicament correcte el vot en contra per
part dels representants del Govern en la reunió anterior.
Després de la reunió del Govern –en què no hi ha hagut controvèrsia entre els consellers d’Esquerra i els del PDECat–, la portaveu Neus Munté va explicar que
el gir es deu a l’aprovació de la
resolució parlamentària. Vila va
insistir que l’opinió pública «és
sensible a qualsevol qüestió relacionada amb pràctiques de corrupció» i, per tant, el Govern no
podia «bloquejar» que es facin
tots els possibles per dirimir totes les responsabilitats. H
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33 Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, en la reunió del Consell Executiu d

EL DESAFIAMENT INDEPENDENTISTA

Puigdemont dem
resposta formal
El Govern sol·licitarà
per carta al president
obrir una negociació
sobre la consulta
L’Executiu català
encara no concreta el
termini que es dona
per intentar un acord
FIDEL MASREAL
BARCELONA

Ú

ltima oportunitat. El Govern va formalitzar ahir
l’acord pel qual els pròxims dies s’emplaçarà
formalment el president del Govern, Mariano Rajoy, a negociar el
referèndum. L’oferta, l’enèsima i
definitiva, se li transmetrà per carta i inclourà la possibilitat de negociar tots els termes de la consulta
però no el referèndum mateix.
D’aquesta manera, l’Executiu
de Carles Puigdemont mostra la seva intenció de mantenir el ritme
ferm cap a la consulta, que segons
va insistir dilluns a Madrid el mateix president, es farà amb l’acord
de l’Executiu del PP o sense. La portaveu del Govern, Neus Munté, es-

pera que, en tot cas, el Govern del
PP doni una resposta «concreta» a
la carta del president. Una resposta
que estigui a l’altura de les circumstàncies.
A l’altura i no basada a parlar,
com han fet ministres de l’Executiu
central, d’un «cop d’Estat» per part
de la Generalitat. «No pot ser parlar
d’un cop d’Estat, esperem una resposta a l’altura del que estem plantejant amb una actitud respectuosa i cívica i decidida», va comentar
la portaveu.
Munté no va donar
terminis per a l’obertura de la negociació, més enllà d’afirmar, com dilluns havia fet el president a Madrid,
que el Govern estarà disposat a negociar «fins a l’últim minut de la pròrroga», però sense renunciar en cap
cas al referèndum. ¿Què significa
fins a l’últim minut? No hi ha una
concreció per part de l’Executiu de
Puigdemont, que en cap cas deixarà
de seguir endavant amb els preparatius de la consulta.
«És evident que hi ha un calendari, que no és un capritx, sinó un
mandat democràtic que respon a un
compromís existent i a una majoria
social», va apuntar Munté. «L’oferta
de diàleg no caduca», va afegir. «El
Govern vol dialogar, oferir una taula de la qual no aixecar-nos i parlar
SENSE TERMINIS /
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La Generalitat rectifica
i permet que s’acusi
CDC pel cas Palau
 La pressió de l’Ajuntament de Barcelona obliga el Govern a passar
del vot en contra a l’abstenció en el consorci de la institució
L’Ajuntament de Barcelona al final es va sortir amb la seva i
l’Executiu català va fer marxa
enrere en el veto perquè el Con-

sorci del Palau de la Música exercís l’acusació contra Convergència, partit al qual presumptament s’haurien desviat 6,6

P.23

milions d’euros en l’etapa de Millet. El Govern va passar de votar
no a abstenir-se, canvi que permetrà acusar CDC. POLÍTICA 15
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Política
L’ombra de la corrupció

La Generalitat rectifica i permet que
s’acusi CDC per l’espoliació del Palau
NINOTS

El Govern salva les diferències amb una abstenció en la nova reunió del consorci

TONI
BATLLORI

contra, però la posició de Robles va
decantar la balança per cinc a quatre. Un canvi respecte a les reunionsanteriorsquevaserpossible,en
tot cas, gràcies a l’abstenció del representant de la Generalitat.
La rectificació del Govern va arribar després que l’acord de dimarts de la setmana passada entre
Carles Puigdemont i Oriol Junqueras de no acusar CDC fins que no hi
hagués sentència no va durar ni
vint-i-quatre hores i dimecres els
dos socis van votar diferent al Parlamentenlesresolucionspresenta-

SANTIAGO TARÍN
JOSEP GISBERT
Barcelona

La batalla (política) del Consorci
del Palau de la Música es va acabar
ahir: la Generalitat va rectificar la
seva posició i es va abstenir, el Ministeri de Cultura es va inclinar per
acusar i l’Ajuntament de Barcelona
es va sortir amb la seva. L’entitat
demanarà al tribunal de canviar les
seves conclusions, procedir contra
CDC i reclamar els 6,6 milions
d’euros que el fiscal sol·licita decomissar al partit. La decisió es va
adoptar després d’una ajustada votació, que es va decantar per cinc
vots contra quatre.
Era la tercera vegada aquest any
que l’Ajuntament de Barcelona
proposava d’acusar CDC en l’espoliació del Palau de la Música. En la
primera reunió, feta el mes de febrer passat, es va considerar que no
era oportú perquè dos representants del consorci havien de declarar en el judici com a testimonis:
Mariona Carulla, actual presidenta
de la institució, i Joan Llinares, exdirector del Palau de la Música i actual gerent de recursos del consistori. La segona va ser el dia 12 darrer, i no va tirar endavant a causa de
l’oposició de la Generalitat i de diversos membres de l’Orfeó i gràcies
a l’absència dels representants de
l’Estat.AquelldiaelPalaudelaMúsica va fer pública una nota de
premsa en què rebutjava la politització del judici i mostrava “la seva
profunda indignació” per l’ús de la
institució “per al presumpte finançament irregular de CDC”. La tercera es va dur a terme ahir, i a la tercera l’Ajuntament de Barcelona es
va sortir amb la seva: el consorci
sol·licitarà al tribunal exercir l’acusació contra CDC en la mateixa línia que la Fiscalia.
El Consorci del Palau de la Música, que es dissoldrà així que hi hagi
sentència ferma perquè ara tots els
òrgans de l’entitat estan englobades en la fundació, està format per
les institucions que aporten sub-

LES ALTRES INSTITUCIONS

L’Estat hi vota a favor
i l’Ajuntament de
Barcelona se surt amb
la seva a la tercera

LLIBERT TEIXIDÓ

Jaume Asens i Joan Llinares van representar l’Ajuntament de Barcelona en la reunió del Consorci del Palau

Una decisió del tribunal
El Consorci del Palau de la

Música presentarà un escrit
avui davant la secció desena
de l’Audiència de Barcelona,
que porta el judici, en la qual
modifica les seves conclusions definitives i s’adhereix a
la petició de la Fiscalia en
l’apartat que acusa CDC i
Ferrovial per tràfic d’influències i blanqueig de capitals. Què passarà llavors?
Doncs no hi ha precedents.
Les conclusions definitives
de les acusacions es van
presentar el passat dia 17 i el
Consorci no va acusar, però
el judici es va suspendre fins
aquest divendres perquè les

defenses exposin les seves.
De facto no és una acusació
sorprenent, perquè ja hi ha
la del fiscal i de la Federació
d’Associacions de Veïns, que
també reclamen a CDC. La
qüestió és que els 6,6 milions d’euros es demanen per
diners que van passar pel
Palau, no pas espoliats al
Palau, de manera que en cas
de sentència condemnatòria
anirien a parar a les arques
de l’Estat. Però l’Ajuntament afirma que si la víctima no actua no pot reclamar. En qualsevol cas, la
decisió és a les mans del
tribunal.
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vencions: Generalitat, Ajuntament
de Barcelona i Ministeri de Cultura. En total hi ha dotze representants: cinc de l’Orfeó Català, tres de
la Generalitat, dos de l’Ajuntament
i dos més de l’Estat. A la reunió
d’ahir van ser-hi presents Pau Villòria, secretari general de Cultura
(amb dos vots més delegats), per
part del Govern; Eduardo Fernández Palomares (amb un vot delegat) pel ministeri; Jaume Asens i
Joan Llinares de l’Ajuntament, i
Mariona Carulla (amb dos vots delegats), Àlex Robles i Eduard Capell per l’Orfeó Català.
Els representants del Consistori
van defensar que amb la votació del
Parlament de la setmana passada a
la mà s’havia d’acusar CDC. Fernández Palomares es va mostrar
partidari que la justícia perseguís
els fets. Carulla, els seus dos vots
delegats i Capell van votar-hi en

des per la CUP i Catalunya Sí que es
Pot: ERC ho va fer a favor de personar-se com a acusació i el PDECat
es va abstenir. Una abstenció que
acabariasentpremonitòria,perquè
és la posició oficial que ha adoptat
elGovern“perquèencapcasnopogués ser interpretat com un bloqueig a les acusacions”, segons va
justificar el mateix conseller de
Cultura, Santi Vila, en la roda de
premsa posterior a la reunió del
Consell Executiu.
La posició final de la Generalitat
va ser objecte d’un ampli debat en
aquesta reunió, amb la voluntat
tant d’intentar mantenir la coherència interna com de donar compliment a les resolucions aprovadespelParlament.Ilasoluciófinalment acordada va ser l’abstenció,
“en un moment d’una gran sensibilitat de la ciutadania” amb totes les
qüestions relacionades amb la corrupció, va defensar Vila. La decisió,
siguicomsigui,permetaERCsatisfer la seva determinació de mostrar-se inflexible amb els casos de
corrupció,vinguind’onvinguin,ial
PDECat marcar distàncies amb
una herència de CDC que li resulta
molt incòmoda.
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El Consorcio puede quedarse
sin el dinero de Converg ncia
ES EVIDENTE
el gesto politico quetiene el cambiode decisi6n forzado del Governrespectoa la acusaci6n
en el juicio
por el expoliodel Palaude la
Mfisica. La Generalitat tenia
responsabilidaddirecta, como
miembro
del Consorciodel Palau junto al Ayuntamiento
de
Barcelona
y al Estado,en redamartodoel dinempfiblico que
sali6 de la instimci6n
cultural.
Poresose lo pidi6a los ex responsablesdel PalauF~lix Millet y Jordi Montull,aunquela
acusaci6nde la Fiscalia contra
Converg~ncia
Democr/~ticade
Catalunyahaceque 6,6 millones de los milsde 30cuantificados en el expolio fuesen a
parar al Estadodecomisados.
Tras el cambioforzado -por
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Esquerra en la Generalitat
frente a sus socios del PDeCAT
y por el Ayuntamiento,
que pidi6 la reuni6nde la Comisi6ny la adhesi6na la acusaci6n
del
fiscal, este dinerocontinfiaen
el aire. Primeroporquela Audiencia de Barcelonadebeautorizar el cambio
de las conclusiones del Consorcio
y despu6s
el tribunal debe condenara
CDC.
Ni con unasentenciafirmeesos 6,6 millonesde euros
retornar/~nal Palau,ya quela
Fiscalia debeproponerloy el
Estadoaceptar que el decomiso sirra pararesarcira la instituci6nexpoliada.Unaincertidumbrejudicial que se podria
haber ahorrado si el Govern
hubiera acusado a CDCdesde
el inicio.
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E1 Consorcio
acusar i a CDC
tras abstenerse
la Generalitat
G. GONT.~LEZ/D.
G. SASTRE
BARCELONA
Larecta final del juicio por el saqueo del Palau de la Mfisica comenzar~iel pr6ximo viemes con
una sorpresa. E1 Consorciode la
instituci6n, que actfia comoacusaci6nparticular, acord6ayer pedir a la Audiencia de Barcelona
cambiarsus conclusiones definitivas y adherirse alas del fiscal
finicamente en la acusaci6n a
Converg~ncia Democrfitica de
Catalunya. De esta forma, el
Consorcio, organismoen el que
estgtn representadosla Generalitat, el Estado,el Ayuntamiento
de
Barcelonay el Orfe6Catalfi, redamarfiprisi6n para el ex tesorero de CDCDaniel Oshcar y para
los directivos de Ferrovial, asi comoque los 6,6 millones de euros
con los que presuntamentese benefici6 el parfido sean devueltos
a la instituci6n cultural.
En una reuni6n celebrada ayer
con car~icter de urgencia, la Generalitat se abstuvoen esta votaci6n mientras que los representantes del Ministefio de Cultura,
del Ayuntamientoy uno del Orfe6 lo hicieron a favor de acusar
al partido, tal y comoreclamaba
el Consistofio de Barcelona.Los
votos en contra fueron de los
otros miembrosdel Orfe6, con la
presidenta del Palau al frente,
quien lament6el ((uso politico)~
que se le dabaa la instituci6n y
record6 queen todo el proceso
judicial han sido (<coherentes~en
su petici6n de pena s61o contra
F~lix Millet y Jordi Montull, ya
que creen que sacaron el dinero
de la instituci6n.
E1 Governjustific6 su cambio
de actitud por 1as resoluciones
parlamentarias aprobadas en las
que ERCse uni6 a la oposici6n y
dej6 en minoria a sus socios. E1
conseller de Cultura, Santi Vila,
dijo queenla reuni6n de ayer del
Governse discufi6 ((ampliamente)~ c6moactuar. <<Nose nos puede acusarde bloqueo~),insisti6.
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Puigdemont da vía libre para acusar a CDC
El Palau se personará
contra el partido tras la
abstención del ‘Govern’
eE BARCELONA.

El Consorci del Palau de la Música decidió ayer acusar a CDC en el
caso Palau por el cobro de presuntas comisiones irregulares, algo que
apoyaron el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura y
parte de los representantes del Orfeó Català, mientras que la Generalitat se abstuvo, de acuerdo con
el teniente de alcalde Jaume Asens.
El Consorci lo decidió en una reunión extraordinaria convocada a
petición de la alcaldesa, Ada Colau, en la que los tres representan-

tes de la Generalitat se abstuvieron, y los dos del Ministerio votaron a favor, igual que los del Ayuntamiento, mientras que uno del Orfeó votó a favor y otros cuatro en
contra.
Tras esta decisión, el Consorci
del Palau podrá cambiar sus conclusiones en una sesión que se celebrará el próximo viernes, después de que la Generalitat rechazara acusar a CDC en una primera reunión del consorcio a mediados
de mayo; posición que modificó
una vez que el parlamento catalán
aprobara un documento en el que
instaba al Govern a modificar su
posición.
De hecho, la decisión del gobierno catalán causó una fractura interna en la coalición de JxSí. Los
diputados de ERC votaron a favor
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Germà Gordó
comparece hoy en
el ‘Parlament’ para
negar ilegalidad
en sus actos
de que la Generalitat se personara
en la causa, mientras que los del
PDeCAT se abstuvieron.
Durante el juicio por el Caso Palau, los principales acusados declararon que CDC utilizaba la institución para recibir comisiones
de Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obra pública. La Generalitat había señalado que no
apoyaría que el Palau se posicionara hasta que hubiera una sen-

tencia al respecto, pero, finalmente, optó por cambiar su opinión.

Movimiento político
Este movimiento es un cambio significativo en el PDeCAT, que marca las distancias con la antigua Convergència, algo que hasta el momento no se había producido.
Hoy Germà Gordó, ex conseller
de la Generalitat y diputado por el
PDeCAT negará en el Parlament
que haya cometido “cualquier actuación ilegal” en la presunta financiación irregular de CDC con
pagos ilegales de constructoras al
partido por adjudicarse de obra
pública. Lo explicó a Europa Press,
después de que hace unos días el
juzgado de primera instancia que
instruye el Caso del 3% haya pedido al TSJC que lo impute.
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El Consorci del Palau acusarà
CDC per l'espoli de l'entitat

El Consorci del Palau de la Música va acordar ahir acusar CDC
per l'espoli de l'entitat en una reunió extraordinària a petició de
l'Ajuntament de Barcelona, en
la qual els representants de la
Generalitat van canviar el sentit del seu vot i es van abstenir.
El tinent d'alcalde de Drets i Ciutadania, Jaume Asens, va explicar que la votació final va que-

dar amb cinc vots favorables a
l'acusació (els dos representants
del Consistori, els dos del Ministeri de Cultura i un de l'Orfeó Català), mentre que hi va haver tres
abstencions dels membres de la
Generalitat i quatre vots contraris dels representants de l'Orfeó.
Asens va atribuir el gir d'última hora de l'administració catalana al fet que el 17 de maig
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6,6

milions d'euros que va espoliar CDC és la quantitat que
reclama el Consorci del Palau

el Parlament va aprovar dues
propostes de resolució que instaven el Govern a canviar d'estratègia i acusar a CDC, amb els
vots a favor d'ERC i Demòcrates
de Catalunya, que van deixar
sols els seus socis de govern, el
PDeCAT -partit successor de
CDC-. També el conseller de
Cultura, Santi Vila, i la portaveu
del Govern, Neus Munté, van
dir que el canvi s'explica per la
necessitat de complir les resolucions parlamentàries.
La CUP va criticar no votar a
favor és una «covardia política»
per part del Govern. • R.B.
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El patronato de la institución repite la votación y se personará contra Convergència. Los tres
miembros de la conselleria de Cultura se abstienen e irritan a la CUP: «Es cobardía política»
J.GALLEGO - Barcelona

«Quien quiera flirtear con la corrupción no tiene cabida en el
PDeCAT». Con esta proclama, la
coordinadora general de los
neoconvergentes, Marta Pascal,
trataba de despejar cualquier intento de vinculación del PDeCAT
con CDC a pocos días de que comenzara el juicio por el Caso Palau. Si bien esta idea no se ha
visto reflejada en la actitud que ha

tenido el partido con este juicio,
que mostró su oposición, a través
de sus miembros en el Govern, a
que el Consorcio del Palau de la
Música acusase a Convergència
en sus conclusiones, después de
que Fèlix Millet y Jordi Montull
confesaran el pago de comisiones
ilegales de Ferrovial a CDC.
Sin embargo, ayer, tras una reunión extraordinaria del patronato de la institución cultural impulsada por el Ayuntamiento de

Barcelona, se vieron obligados a
rectificar. Los tres representantes
de la conselleria de Cultura –cuota del PDeCAT– se abstuvieron y
posibilitaron que el Consorcio
pueda cambiar sus conclusiones
en una sesión judicial el viernes.
Por su parte, los dos miembros del
Ministerio de Cultura y los dos del
Ayuntamiento de Barcelona votaron a favor, mientras que de entre
los del Orfeó Català, uno votó a
favor y cuatro en contra. En la

anterior votación, celebrada el 12
de mayo, el voto en contra de los
tres miembros del Govern y la
ausencia de los dos representantes del Estado lo impidieron.
Esto suscitó un seísmo político
en el seno independentista. El
martes pasado, el ejecutivo catalán resolvió «consensuadamente»
apoyar esta decisión, pero al día
siguiente, ERC votó a favor de dos
resoluciones en el Pleno del Parlament que instaban al Govern a

Efe

acusar a CDC. La alcaldesa de
Barcelona, Ada Colau, se mostró
irritada enviando una misiva al
presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y convocando
esta nueva reunión. No obstante,
ayer se mostró satisfecha a través
de las redes sociales: «Celebramos
que el Govern rectifique y permita que CDC sea acusada en el caso
Palau».
La CUP también mostró su cabreo al impulsar una de estas dos
resoluciones, y ayer se mantuvo
en la misma línea. La izquierda
anticapitalista acusó al Govern de
«cobardía política» por abstenerse
en esta segunda votación. «No se
puede abstener ante la corrupción política, no hay posición
neutra ante la corrupción», reprochó el diputado anticapitalista
Benet Salellas. El secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, hizo el mismo diagnóstico y
consideró que el Govern «rectifica
a medias».

ANTITERRORISMO

HOMENAJE A LAS
VÍCTIMAS DE
MANCHESTER EN
SANT JAUME
Los miembros del Govern
de la Generalitat y de la
corporación municipal del
Ayuntamiento de
Barcelona protagonizaron
ayer a mediodía un minuto
de silencio en la plaza de
Sant Jaume en señal de
duelo y de solidaridad con
las víctimas del atentado
de Manchester. Lo mismo
ocurrió a las puertas del
Parlament de Cataluña,
donde los rectores de la
Cámara y una
representación de todas
las fuerzas políticas
también expresó su dolor
por el atentado que acabó
con la vida de al menos 22
personas.

Barrientos avisa que los jueces no
aplicarán leyes anticonstitucionales
La Razón- Barcelona

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC), Jesús María Barrientos,
aseguró ayer que «ningún juez o
magistrado va a aplicar ni va a
exigir el cumplimiento de una ley

que no esté en ese alineamiento
constitucional».
Barrientos hizo estas declaraciones en Girona, donde la Sala
del Gobierno del TSCJ se reunió
con colectivos judiciales y con los
forenses del Instituto de Medicina
Legal de Cataluña (IMLC) en Gi-

rona. Preguntado sobre el hecho
que en el borrador de la ley catalana de transitoriedad jurídica o
de ruptura prevea diferentes cuestiones para dar el paso hacia la
independencia, Barrientos remarcó que «se trata de un borrador».
«De lo que no me cabe ninguna
duda es de que el Poder Judicial
en Cataluña tiene un alineamiento y un compromiso insobornable
con el orden constitucional»,
aseguró el presidente del alto tri-
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bunal catalán. Barrientos garantizó así que «ningún juez o magistrado o magistrada va a hacer
aplicación nunca ni va a exigir el
cumplimiento de una ley que no
esté en ese alineamiento constitucional».
Para Barrientos, «hacerse opinión sobre un borrador siempre
es arriesgado y más desde nuestra
posición como poder judicial, que
siempre hemos mantenido y
transmitido un respecto absoluto
con las iniciativas legislativas y las

producciones de otros poderes
del Estado». En esta línea, Barrientos mantuvo que «yo creo que no
nos corresponde hacer un análisis
valorativo sobre un borrador, sobre un proyecto legislativo».
No obstante, el magistrado
apuntó que «en el momento que
ese proyecto llegue a ser ley positiva y llegue también a publicarse», según aseguró Barrientos,
«pues tendremos que examinar
los términos de esa legalidad positiva».
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El Consorcio del Palau
rectifica y reclamará
6,6 millones a CDC
∑ Presentará un nuevo
escrito de acusaciones,
cuya admisión
valorará el tribunal
D. TERCERO
BARCELONA

Intento de rectificación por parte del
Consorcio del Palau de la Música para
que la institución cultural acuse formalmente a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en el caso Palau, juicio que se está llevando a cabo
en la Audiencia Provincial de Barcelona.
En la reunión del Consorcio celebrada ayer –con el único propósito de
estudiar el cambio de criterio– se impusieron las tesis del Ayuntamiento
de Barcelona (dos votos), a las que se
sumó el Ministerio de Cultura (dos votos) y un representante del Orfeó Català (Àlex Robles). Cinco votos. En frente, otros cuatro representantes del Orfeó Català (capitaneados por Mariona
Carulla), que votaron en contra del
cambio de criterio; y los tres representantes de la Generalitat, que se abstuvieron.
De esta manera, el Consorcio presentará hoy un nuevo escrito de conclusiones ante el tribunal del caso Palau, que deberá dirimir si lo acepta y,
por lo tanto, admite la acusación contra CDC, que se obvió en el escrito pre-

sentado la semana pasada. El Consorcio reclamará a CDC 6,6 millones de
euros, en la línea de lo defendido por
la Fiscalía.
Fuentes judiciales consultadas por
ABC señalan, sin embargo, que «no
hay precedentes» de un caso como
este –en el que el escrito de acusación
de una de las partes se modifica una
vez entregado al tribunal– por lo que
hasta este viernes no se conocerá, previsiblemente, la opinión del tribunal
que juzga el caso Palau.

«Posición coherente»
El cambio de posición de la Generalitat se dio después de que el Parlamento de Cataluña aprobara la semana pasada, con el apoyo de ERC y toda la
oposición, dos propuestas de resolución presentadas por CSQP y la CUP,
en las que se instaba al gobierno autonómico a cambiar de estrategia y
acusar a CDC.
Santi Vila, consejero de Cultura, señaló ayer, en rueda de prensa, que el
cambio de criterio de la Generalitat
se debe a que se ha decidido «intentar mantener una posición coherente» en defensa de los «intereses del
Consorcio» y en «cumplimiento de las
dos propuestas de resolución».
Por su parte, Jaume Asens, teniente de alcalde de Derechos y Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona,
valoró lo sucedido ayer como «un día
importante» en el que se ha hecho «un
acto de responsabilidad».

SE SUMA AL PSC

Cs deja la comisión del caso
Vidal por «fraude de ley»
P.30
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CORRUPCIÓ

El Govern rectifica i
el Consorci del Palau
provarà d’acusar CDC
El tribunal haurà de decidir si accepta el canvi
en les conclusions definitives de l’entitat
MARC TORO / GERARD PRUNA
BARCELONA

Gir d’última hora. El Consorci del
Palau va decidir ahir personar-se
contra CDC en el judici del cas Palau, canviant la seva posició inicial. La decisió es va prendre després
que el Govern cedís a les pressions
i s’abstingués en la votació, deixant
en paper mullat l’acord de l’última
reunió del Consorci –12 de maig–,
quan la Generalitat va fer valer la
seva majoria –afavorida per l’absència dels representats de l’Estat–
i va decidir no personar-se contra
CDC. Que l’entitat pugui fer efectiva finalment l’acusació, però, dependrà ara del tribunal que jutja el
cas, que haurà de valorar aquest divendres si permet al lletrat del Consorci modificar les seves conclusions, elevades a definitives la setmana passada.
En una reunió cordial però que
va viure episodis de tensió i retrets,
la balança es va acabar decantant
per un sol vot. La tesi de l’Ajuntament –que va forçar la reunió d’ahir
per revisar la decisió presa dues setmanes abans– es va imposar amb
cinc vots a favor, quatre en contra i
tres abstencions. L’Ajuntament,
l’Estat –amb dos vots cadascun– i
un dels cinc representants de l’Orfeó van avalar que el Consorci s’adhereixi a l’escrit del fiscal i acusi
Convergència d’haver cobrat 6,6
milions d’euros de Ferrovial, mentre que els altres quatre representants de l’Orfeó es van oposar a canviar les conclusions al·legant que no
hi ha prou indicis. L’abstenció dels
tres representants del Govern va

ser, doncs, clau de cara al resultat
definitiu de la reunió.
Després que el paper del Consorci en el cas Palau fes revifar les tensions entre ERC i el PDECat –amb
els dos partits dividits al Parlament
i retrets creuats de “deslleialtat”–,
l’executiu català va tornar a reunirse ahir amb aquesta patata calenta
sobre la taula. En una sortida de
consens que, segons fonts governamentals, buscava complir el mandat
del Parlament –que dimecres va
instar el Govern a personar-se contra CDC amb els vots de tots els partits excepte el PDECat– sense desautoritzar la posició defensada fins
ara pels lletrats de la Generalitat, el
Govern va optar ahir per l’abstenció. Un canvi que el conseller de
Cultura, Santi Vila, va justificar
al·legant que, en un context en què
l’opinió pública és “especialment
sensible”, la Generalitat no pot permetre’s que s’interpreti que té una
actitud de “bloqueig”.
La decisió va ser aplaudida per
l’Ajuntament de Barcelona, que ha
batallat durant setmanes perquè el
Consorci i la Fundació del Palau és
personessin contra CDC. Ahir, el
quart tinent d’alcalde, Jaume
Asens, va agrair a la sortida de la reunió l’“acte de responsabilitat” de
l’Estat i de la Generalitat, i va afegir:
“Avui és un dia important”.

L’exdirector general del Palau i director dels serveis jurídics de l’Ajuntament, Joan
Llinares (esquerra), i el quart tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Asens. POL SOLÀ / ACN

Suport
L’Estat va
avalar la tesi de
l’Ajuntament
a favor de
l’acusació

Un gest que pot quedar en no res

La decisió presa ahir pel Consorci
podria quedar, però, en paper mullat. L’última paraula la tindrà el tribunal que jutja el cas quan divendres es reprengui la sessió a la Ciutat de la Justícia. Serà aleshores que
el lletrat que representa el Consor-
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ci haurà de demanar que se l’autoritzi a modificar les seves conclusions, que ja va elevar a definitives dimecres passat. Tot i que un fet com
aquest no té precedents, fonts judicials opinen que el tribunal podria
accedir-hi perquè les defenses encara no han elevat a definitives les
seves conclusions i, per tant, el tràmit encara és obert.
Per impedir que les defenses puguin al·legar indefensió, el Consorci calcarà l’escrit del fiscal pel que fa
al paper de CDC i els 6,6 milions
d’euros que hauria obtingut il·legalment a través del Palau. Una decisió
amb la qual el Consorci busca blin-

dar-se de cara a poder reclamar en
un futur –si hi ha sentència condemnatòria– que aquests 6,6 milions d’euros vagin a parar al Palau i
no a l’Estat. Com que es tracta d’un
decomís, la llei estableix que els diners han d’anar a parar a l’erari públic, però el Palau podria intentar
arribar a un acord més tard amb el
fiscal perquè aquests diners es destinessin a rescabalar la institució.
Segons la tesi de l’Ajuntament, i que
finalment ha adoptat el Consorci, si
durant el judici no s’acusava CDC el
Palau no hauria tingut cap oportunitat de reclamar aquests diners
més endavant.e
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vistaltwitter
Meritxell Plana (@meriplana)
Membre del comitè nacional
de Demòcrates de Catalunya
“Quan ja no queden paraules per al condol,
només queda l’esperança que no ens acabem
acostumant al terror #prayforManchester”
Gianni Riotta (@riotta)
Professor a la Universitat de Princeton
“El bestial terrorisme de la intolerància
fonamentalista serà vençut amb
la contraofensiva racional de la democràcia
en el món. #Manchester”
Toni Font (@FontToni)
Regidor independent del PDECat
a l’Ajuntament de Sabadell
“Un cop condemnat l’atemptat de
Manchester, cal preguntar-se si, davant
d’aquest problema global, no cal més #UE i
no menys UE per combatre’l”
Mikel Ayestaran (@mikelayestaran)
Periodista al Pròxim Orient
“#Trump parla d’#Iran, #Iran i més #Iran,
però els atacs que colpegen #Bagdad, #Kabul,
#París o #Manchester no venen d’allà”
Rosa Cullell (@roscullell)
Consellera delegada a Media Capital
“Puigdemont sap que al Congrés li dirien
que no. I no hi va. Molt de teatre,
poca política. Cap pont real”
Cris (@gallifantes)
Tuitaire
“Nosaltres tenim les urnes. Ells, l’exèrcit.
Quin cop d’estat més estrany, no?”
Gerardo Pisarello (@G_Pisarello)
Primer tinent d’alcaldia de Barcelona
(Barcelona en Comú)
“El Consorci acusarà CDC en el cas Palau.
Un gran notícia per a tota la gent i totes
les forces compromeses amb un país
lliure de corrupció”
Jordi Évole (@jordievole)
Periodista
“Un expresident blaugrana detingut per blanqueig... La corrupció no hi entén, de colors”
Ramon Pardina (@RamonPardina)
Guionista
“Jo encara espero que li demanin explicacions al Sandro Rosell per tots aquells llibres
que va vendre per Sant Jordi”
Gary Lineker (@GaryLineker)
Exfubolista i comentarista a la BBC
“Trist per la mort de Sir Roger Moore.
James Bond no hauria de morir mai”

HULTON ARCHIVE / GETTY
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El Palaude la M~sica.

El Govern
rectifica y acusar~
a CDC
enel juicio
del caso Palau.
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E1 Govern
rectificay
permite que
el Palauacuse
a CDC
D.C. Barcelona
La Generalitatha rectificado
y, finalmente, ha permitido
queel consorcioque gestiona
el Palaude la Mfisicaacusea
Converg~ncia
por haberse financiado irregularmente a
trav6s de la instimcidncultural.
E1 consorcio del Palau se
reuni6 ayer yvoM6
a votar el
posicionamiento
que debetenerla entidad,quese adherirfi
a las conclusionesdel fiscal,
queacusa a CDC
de lucrarse a
tray, s del expoliodel Palau.
E1votofavorablede los representantes del Ministerio
de Culmra,sumadosa los del
Ayuntamientode Barcelonay
a la abstencidnde los cuatro
de la Generalitat,llev6al consorcio a cambiarsu posici6ny
reclamara CDC
la restitucidn
de 6,6 millonesde euros.
La reunidn de ayer se convoc6 a instancias del equipo
de gobiemodel Ayuntamiento de Barcelona. En el encuentroque mvolugar el dla
12 de junio, el Ministeriode
Cultura no acudi6 a la reuni6n, mientrasque la Generalitat se opusoa presentarse
comoacusacidn,informaEre.
E1 cambio de posicionamientollega tras la divisidn
que se produjoentre los dos
socios de la Generalitat. E1
Parlament tambi~n inst6 la
semanapasada al Ejecutivo
auton6micoa cambiarsu posicionamiento.
La portavoz del Govern,
NeusMunt~,y el conseller de
Culmra,Santi Vila, pusieron
en valor que con el cambiode
posmra, el Govern"cumple"
con las resoluciones parlamentarias, en vez de "obstruirlas’.
En un apunte en las redes
sociales,la alcaldesade Barcelona,AdaColau,celebr6la decisi6n del Consorcidel Palau,
ya que"conello ganala democracia".
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DOS AÑOS DE MA

Vivienda y
turismo, l
asignatura
pendiente
Colau

Jaume Asens y Joan Llinares, los dos representantes del Ayuntamiento en el Consorcio del Palau, salen de la reunión de la entidad, ayer. / JOAN SÁNCHEZ

La Generalitat rectifica y permite
que el Palau acuse a Convergència
JESÚS GARCÍA, Barcelona
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y Esquerra Republicana han salido victoriosos, en el
último minuto, de la batalla política librada a
propósito del caso Palau. El Consorcio del PaHasta ahora, el Consorcio solo había acusado a los responsables
del expolio del Palau, cifrado en
24 millones: Fèlix Millet y Jordi
Montull. Al contrario que la fiscalía, no señalaba ni a Convergència
(como partícipe a título lucrativo)
ni al extesorero Daniel Osácar,
que afronta una petición de ocho
años de cárcel. Ha mantenido esa
posición desde 2011, con la llegada al poder de Artur Mas. Pero las
presiones de la alcaldesa Colau y
de Esquerra —socio del PDeCAT
en el Gobierno— han hecho mella
y forzaron, ayer, una nueva reunión que ha cambiado las cosas.
El Consorcio cuenta con 12 representantes: siete son institucionales y los otros cinco, miembros
del Orfeó. Con la abstención de la
Generalitat, había nueve votos en
juego. El resultado fue de cinco a
cuatro a favor de acusar a CDC:
los dos representantes del Ayuntamiento y los dos del Estado votaron en ese sentido, lo mismo que
un representante del Orfeó: el vicepresidente Àlex Robles, quien
esgrimió la necesidad de mantener “la honorabilidad y el prestigio” del Orfeó. El resto de votos
(los cuatro, miembros del Orfeó)
optaron por el no.

lau de la Música —el órgano en el que están
representadas las Administraciones estatal,
autonómica y local— acusará finalmente a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)
por financiarse de forma irregular a través de

La consecuencia de la decisión
es que el Consorcio presentará un
nuevo escrito ante la Audiencia
de Barcelona —que juzga el caso
Palau— para adherirse a las tesis
del fiscal. O sea, para acusar a
Convergència de haber cobrado
6,6 millones en comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de obra
pública. Según el relato del fiscal,
el Palau hizo de tapadera y Millet
y Montull cobraban una comisión
como intermediarios. Los magistrados deberán decidir si aceptan
la modificación, ya que el trámite
para presentar las conclusiones
se celebró la semana pasada.
“Haremos todo lo posible para
que se acepte el cambio”, declaró
a la salida de la reunión el concejal Jaume Asens, que aplaudió el
“acto valiente” de la Generalitat al
abstenerse. “No es fácil rectificar
en política”. Asens admitió que la
reunión, de casi dos horas, fue a
ratos tensa, con acusaciones cruzadas sobre la utilización política
del caso Palau. La presidenta del
Orfeó, Mariona Carulla —que votó en contra de acusar a Convergència—, lamentó que se “utilice”
la institución y defendió que “los
intereses del Palau han de estar
por encima” de la batalla política,
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la institución musical. El cambio de criterio ha
sido posible gracias a la abstención de los tres
representantes de la Generalitat, que se ha
visto sometida a una fuerte presión política y
ha rectificado.

El ‘sí’ se impone por
5-4 en el Consorcio
Cinco a favor Dos representantes del Ayuntamiento, dos
del Ministerio de Cultura y
uno del Orfeó.
Cuatro en contra Todos
miembros del Orfeó: la presidenta, Mariona Carulla (con
votos delegados del tesorero,
Joan Manuel Soler, y la vocal
Glòria Renom) y el vocal de
los cantaires, Eduard Capell.
Tres abstenciones Los tres
representantes del Departamento de Cultura de la Generalitat, que delegaron voto en
el secretario general, Pau
Villòria.

según algunos asistentes al encuentro. Al mismo tiempo, Carulla se mostró dolida por que Convergència haya podido aprovechar la institución para cobrar
mordidas.
La rectificación de la Generalitat es el punto y aparte de una

disputa que comenzó en marzo,
cuando Millet y Montull confesaron, en el juicio, la financiación
irregular de Convergència. El
Ayuntamiento de Barcelona pidió
entonces al Consorcio un cambio
de estrategia jurídica. El 12 de mayo, el organismo votó, pero decidió excluir al partido de Mas. En
aquella votación, el Estado no apareció (alegó problemas de agenda) y la Generalitat impuso su mayoría para votar no. La decisión
provocó un terremoto político: Esquerra pidió al Gobierno que rectificara; el Parlamento catalán
aprobó dos resoluciones en el mismo sentido; y el Consistorio convocó una reunión urgente para votar de nuevo.
Tras la reunión del Govern, el
consejero de Cultura, Santi Vila,
avanzó ayer la intención de la Generalitat de abstenerse para “no
bloquear ninguna acción” que el
Consorcio “considere oportuna”.
Vila aludió también a las resoluciones del Parlament. El Ministerio de Cultura, por su parte, defendió en la reunión su voto favorable con el argumento de que debe
ser “la autoridad judicial” la que
tenga la última palabra sobre la
responsabilidad de Convergència.
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El Gobierno de la al
Barcelona, Ada Cola
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 24 HORAS (INFORMATIVO)
DURADA : 29

RNE-1

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En relación al caso Palau, el consorcio ha
anunciado que acusará formalmente a la antigua
Convergencia de ser la receptora de parte del
dinero expoliado a la institución.
En relación al caso Palau, el consorcio ha anunciado que acusará formalmente a la antigua Convergencia de ser la receptora de parte
del dinero expoliado a la institución. La Generalitat de Cataluña decide así no bloquear las acusaciones que pesan sobre
Convergencia.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES VESPRE
DURADA : 212

BTV

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La Generalitat y el consorcio del Palau rectifican y
finalmente acusarán a Convergencia en el juicio del
caso Palau.
La Generalitat y el consorcio del Palau rectifican y finalmente acusarán a Convergencia en el juicio del caso Palau. El consorcio está
formado por el Ayuntamientpo, gobierno catalán y español. La decisión se ha producido tras la reunión que solicitó el Ayuntamiento
para cambiar la decisión de no acusar a convergencia. Decl. J. Asens
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : VESPRE A LA 2
DURADA : 32

La2

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La Generalitat ha cedido y el Consorcio del Palau de
la Música acusará a CDC por el expolio de 6,6
millones de euros.
La Generalitat ha cedido y el Consorcio del Palau de la Música acusará a CDC por el expolio de 6,6 millones de euros. En la reunión
forzada por el Ayuntamiento de Barcelona de esta mañana el Gobierno catalán ha acabado rectificando su posición.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 101

Catalunya Radio

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El gobierno catalán ha decidido abstenerse sobre si
se ha de acusar a Convergencia de financiación
irregular desde el Consorcio del Palau.
El gobierno catalán ha decidido abstenerse sobre si se ha de acusar a Convergencia de financiación irregular desde el Consorcio del
Palau. El gobierno de Puigdemont cambia su decisión, al principio votó en contra pero tras pedirle expresamente ERC que se
personase contra Convergencia, ahora se abstienen. Decl. Santi Vila.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00
DURADA : 39

Cadena Cope

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Consorcio del Palau de la Música, reunido hoy a
petición del Ayuntamiento de Barcelona, finalmente
ha decidido acusar a CDC de financiación irregular
en el juicio por el expolio de la institución.
El Consorcio del Palau de la Música, reunido hoy a petición del Ayuntamiento de Barcelona, finalmente ha decidido acusar a CDC de
financiación irregular en el juicio por el expolio de la institución.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00
DURADA : 114

Cadena Cope

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Consorcio del Palau de la Música está reunido
hoy para volver a votar si acusa a CDC de
financiación irregular en el juicio por el expolio de
la institución.
El Consorcio del Palau de la Música está reunido hoy para volver a votar si acusa a CDC de financiación irregular en el juicio por el
expolio de la institución. La reunión se celebra a instancias del Ayuntamiento de Barcelona. La Generalitat ha anunciado que esta vez
se abstendrá. Decl. Santi Vila.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 14 CATALUNYA
DURADA : 157

Cadena Ser

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Consorcio del Palau de la Música se ha vuelto a
reunir hoy, esta vez con la presencia de los
representantes del Ministerio de Cultura, y ha
decidido que finalmente acusará a CDC de
financiación ....
El Consorcio del Palau de la Música se ha vuelto a reunir hoy, esta vez con la presencia de los representantes del Ministerio de
Cultura, y ha decidido que finalmente acusará a CDC de financiación irregular en el juicio por el expolio de la institución cultural. En
esta ocasión la Generalitat se ha abstenido.. Decl. Joan Tardà; Santi Vila.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 194

TV3

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Consorcio del Palau de la Música finalmente
acusará a CDC en el juicio por el expolio de la
institución.
El Consorcio del Palau de la Música finalmente acusará a CDC en el juicio por el expolio de la institución. Hoy se ha vuelto a reunir
forzado por el Ayuntamiento de Barcelona y en esta ocasión la Generalitat se ha abstenido. Decl. Santi Villa, consejero de Cultura;
Jaume Asens, teniente de alcalde de Barcelona
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO 1
DURADA : 17

TVE1

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Consorcio del Palau de la Música finalmente
acusará a 'Convergencia Democrática' en el juicio
del caso por el presunto cobro de comisiones.
El Consorcio del Palau de la Música finalmente acusará a 'Convergencia Democrática' en el juicio del caso por el presunto cobro de
comisiones. Han apoyado la decisión el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Cultura y parte de los representantes del Orfeón
Catalán, el gobierno autonómico catalán se ha abstenido.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 14/15
DURADA : 71

RAC 1

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Gobierno catalán se abstendrá hoy en la reunión
del Consorcio del Palau de la Música y dejará en
manos del Orfeó y del Estado la acusación a CDC
en la reunión forzada por el Ayuntamiento de ....
El Gobierno catalán se abstendrá hoy en la reunión del Consorcio del Palau de la Música y dejará en manos del Orfeó y del Estado la
acusación a CDC en la reunión forzada por el Ayuntamiento de Barcelona. Decl. Santi Vila.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 57

TVE1

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Gobierno catalán se abstendrá hoy en la reunión
del Consorcio del Palau de la Música y dejar en
manos del Orfeó y del Estado la acusación a CDC.
El Gobierno catalán se abstendrá hoy en la reunión del Consorcio del Palau de la Música y dejar en manos del Orfeó y del Estado la
acusación a CDC. Decl.Santi Vila.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA
DURADA : 89

Onda Cero

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Finalmente el Gobierno catalán se ve obligado a
cambiar de postura, y permite que el consorcio del
Palau de la Música se persone contra CDC en el
juicio del desfalco.
Finalmente el Gobierno catalán se ve obligado a cambiar de postura, y permite que el consorcio del Palau de la Música se persone
contra CDC en el juicio del desfalco. El Ejecutivo ha decidido abstenerse en la reunión que había convocado, para este mediodía en el
Ayuntamiento de Barcelona. Decl. Santi Vila, conseller de Cultura de la Generalitat
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 12

RNE-1

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Gobierno catalán podría abstenerse hoy en la
reunión del Consorcio del Palau de la Música y
dejar en manos del Orfeó y del Estado la acusación
a CDC.
El Gobierno catalán podría abstenerse hoy en la reunión del Consorcio del Palau de la Música y dejar en manos del Orfeó y del Estado
la acusación a CDC.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES MIGDIA
DURADA : 133

BTV

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy el Gobierno municipal gasta el último cartucho,
para ver si consigue que el consorcio del Palau de
la Música presente acusación contra CDC en el
juicio por el 'Caso Millet'.
Hoy el Gobierno municipal gasta el último cartucho, para ver si consigue que el consorcio del Palau de la Música presente acusación
contra CDC en el juicio por el 'Caso Millet'. Hasta ahora la Generalitat se ha resistido, pero el consistorio cree que la votación de la
semana pasada en el Parlament le avala para presionar en esta dirección.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 44

Catalunya Radio

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy el consorcio del Palau de la Música se vuelve a
reunir para debatir otra vez si acusan o no a
Convergència Democràtica.
Hoy el consorcio del Palau de la Música se vuelve a reunir para debatir otra vez si acusan o no a Convergència Democràtica. La
reunión la ha pedido el Ayuntamiento de Barcelona, que quiere que el consorcio acuse al extesorero del partido, y le reclame 6,5
millones de euros. En la última reunión el Ministerio no estuvo, y la Generalitat le impuso su mayoría, y se negó a acusar a CDC.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS (INFORMATIVO)
DURADA : 28

RNE-1

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Ayuntamiento de Barcelona quiere forzar la
acusación formal de CDC por el expolio del Palau
de la Música.
El Ayuntamiento de Barcelona quiere forzar la acusación formal de CDC por el expolio del Palau de la Música.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HOY POR HOY CATALUNYA
DURADA : 45

Cadena Ser

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Consorcio del Palau de la Música vuelve a
reunirse hoy y esta vez si se espera la asistencia de
los representantes del Ministerio de Cultura.
El Consorcio del Palau de la Música vuelve a reunirse hoy y esta vez si se espera la asistencia de los representantes del Ministerio de
Cultura. El Ayuntamiento de Barcelona volverá a pedir que el Palau acuse a CDC de financiación irregular en el juicio por el expolio de
la institución. Decl. Joan Tardà.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS BARCELONA
DURADA : 24

RNE-1

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Consorcio del Palau de la Música se reúne hoy a
petición de la alcaldesa Ada Colau para decidir si
reconsidera su negativa de denunciar a CDC en el
"caso Palau".
El Consorcio del Palau de la Música se reúne hoy a petición de la alcaldesa Ada Colau para decidir si reconsidera su negativa de
denunciar a CDC en el "caso Palau".
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS (INFORMATIVO)
DURADA : 18

RNE-1

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Patronato del Consorcio del Palau de la Música
Catalana se reunirá de nuevo este martes a petición
del Ayuntamiento de Barcelona, que ha solicitado
que se reconsidere la negativa de la entidad a ....
El Patronato del Consorcio del Palau de la Música Catalana se reunirá de nuevo este martes a petición del Ayuntamiento de Barcelona,
que ha solicitado que se reconsidere la negativa de la entidad a acusar a CDC de lucrarse durante el expolio de la institución.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HERRERA EN COPE (INFORMATIVO)
DURADA : 13

Cadena Cope

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Patronato del Consorcio del Palau de la Música
se reúne de nuevo a petición del Ayuntamiento de
Barcelona que ha pedido a la entidad que
reconsidere su negativa a acusar a Convergencia
por haberse ....
El Patronato del Consorcio del Palau de la Música se reúne de nuevo a petición del Ayuntamiento de Barcelona que ha pedido a la
entidad que reconsidere su negativa a acusar a Convergencia por haberse lucrado con el expolio del Palau.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : ELS MATINS (INFORMATIVO)
DURADA : 44

TV3

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Ayuntamiento de Barcelona vuelve hoy a intentar
que el Consorcio del Palau de la Música acuse a
CDC y Ferrovial en el juicio por el expolio de la
institución.
El Ayuntamiento de Barcelona vuelve hoy a intentar que el Consorcio del Palau de la Música acuse a CDC y Ferrovial en el juicio por el
expolio de la institución. El patronato del Consorcio se reúne forzado por el equipo de Ada Colau. En la última reunión los dos
representantes del Ministerio de Cultura no se presentaron y la Generalitat hizo valer su mayoría para impedir que se acusase a CDC.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 21

8TV

dilluns, 22 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Mañana hay reunión del Consorcio del Palau de la
Música y esta vez sí estarán presentes las tres
administraciones: Gobierno catalán, español y
Ayuntamiento de Barcelona.
Mañana hay reunión del Consorcio del Palau de la Música y esta vez sí estarán presentes las tres administraciones: Gobierno catalán,
español y Ayuntamiento de Barcelona. El Ministerio de Cultura irá pero no piensa dar su apoyo a la propuesta del consistorio de acusar
a CDC. Este tema lo trataremos con el teniente de alcalde de Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Asens, que
estará en el programa dentro de un rato.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 3/24 (MATI)
DURADA : 39

TV3

dimarts, 23 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El patronato del Consorcio del Palau de la Música
se vuelve a reunir hoy, a petición del Ayuntamiento
de Barcelona, para conseguir que esta vez el Palau
acuse a CDC y Ferrovial en el juicio por el ....
El patronato del Consorcio del Palau de la Música se vuelve a reunir hoy, a petición del Ayuntamiento de Barcelona, para conseguir
que esta vez el Palau acuse a CDC y Ferrovial en el juicio por el saqueo de la institución. Según el consistorio, el Palau solo tendría
opciones de recuperar los 6,6 millones de euros que habrían ido de Ferrovial al partido si presenta acusación.
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