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SÁNCHEZ ULLED

El fiscal del «caso
Palau», refuerzo
en la causa contra
Mas por el 9-N
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LAS CUENTAS
CLARAS

ABC BARCELONA

La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, designó ayer al fiscal de Barcelona Emilio Sánchez
Ulled, que entre otros ha llevado la
acusación del «caso Palau», como
refuerzo de la Fiscalía de Cataluña
en la tramitación de la causa contra el presidente de la Generalitat,
Artur Mas, por el 9-N. La designación de Ulled como refuerzo en la
causa del 9-N pretende promover
«la celeridad y eficacia» en el proceso y se ha adoptado «con el parecer favorable» del Fiscal Superior
de Cataluña, Romero de Tejada.
Ulled, adscrito a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía Provincial de Barcelona, ha llevado la acusación en asuntos de gran trascendencia, como el expolio del Palau
de la Música.
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P

or mucho que algunos se empeñen en negarlo, las coincidencias entre Grecia, España
y otros países de la UE son evidentes. Eso no significa que, en temas
sociales, políticos o de cualquier
otra índole, se pueda hacer una
transposición mimética de un lugar a otro, pero en un mundo globalizado como el nuestro las interdependencias son un hecho.
Es verdad que ni España es Grecia ni Syriza ni Podemos se parecen demasiado. Tampoco son equiparables las economías de un país
y otro ni por su tamaño ni por la

va dir Millo, «es paralitza temporalment el procés cap a la independència», que en tot cas creu
que no arribarà mai. L'anunci del
PPC va arribar quan el president
de la Generalitat, Artur Mas, i els
consellers estaven reunits al Palau
de la Generalitat, en el Consell Executiu de cada dimarts. En sortir de
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el PPC –que també va recórrer els la pobresa energètica, dotat en ment, Dolors Camats, va lamentar
política» del PPC, enamb 10 l'«estratègia
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d'Estat», però sí que afectarà la ges- rit la seva aprovació amb una portaveu adjunta de Ciutadans al

Finalment, el portaveu de CiU al
Parlament de Catalunya, Jordi Turull, va aﬁrmar que el PPC fa la
seva «politiqueria» a «costa dels
més vulnerables», ja que la seva
decisió de sol·licitar dictamen al
Consell de Garanties endarrereix
l'aprovació dels comptes i «afecta»
la despesa social.

La Fiscalia reforça la causa contra Mas pel 9-N
 Nomena el fiscal del

cas Palau amb l’objectiu de
promoure «la celeritat en la
tramitació del procediment»
BARCELONA | EFE/DdG

La Fiscal General de l'Estat, Consuelo Madrigal, va designar ahir el
ﬁscal de Barcelona Emilio Sánchez
Ulled, que entre d'altres ha portat
l'acusació del «cas Palau», reforç de
la Fiscalia de Catalunya en la tramitació de la causa contra el president de la Generalitat, Artur Mas,
pel 9-N. Segons va informar la
Fiscalia General de l'Estat en un co-

municat, la designació d’Ulled
com a reforç en la causa per la consulta sobiranista del 9-N pretén
promoure «la celeritat i eﬁcàcia» en
el procés i s'ha adoptat «amb el parer favorable» del Fiscal Superior
de Catalunya, José María Romero
de Tejada.
Ulled, adscrit a la Fiscalia Anticorrupció i a la Fiscalia Provincial
de Barcelona, ha portat l'acusació
en assumptes de gran transcendència, com l'espoliació del Palau
de la Música, en què el jutge d'instrucció va imposar una ﬁança a
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) per embutxacar-se
suposadament 6,6 milions d'euros
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de la constructora Ferrovial, a través de l'entitat cultural, en concepte de comissions il·lícites. El
passat 9N, el propi Ulled, que exercia com a ﬁscal de guàrdia, va redactar un informe en el qual es va
pronunciar en contra de la retirada de les urnes i la detenció dels organitzadors de la votació, per considerar que eren mesures desproporcionades, encara que es va
mostrar a favor que s'admetessin
a tràmit totes les denúncies presentades en diferents jutjats arran
de la celebració de la consulta. La
designació d’Ulled ha comptat
també amb l'opinió favorable del
tinent ﬁscal de la Fiscalia Superior

de Catalunya, Francisco Bañeras,
i de la Fiscal Provincial de Barcelona, Ana Magaldi.
El comunicat
Segons el comunicat de la Fiscalia
General de l'Estat (FGE), el nomenament d'Ulled és una «mesura
de reforç» que té com a objectiu
«promoure la celeritat i eﬁcàcia» en
la tramitació del procediment.
L'FGE sosté a més en la nota que
la designació d'Ulled no afectarà la
competència, ja que la representació del Ministeri Públic en el
cas pel 9N la seguirà exercint la Fiscalia Superior de Catalunya. El
nomenament d'Ulled s'ha acordat

pocs dies després que el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) notiﬁqués, el 8 de gener
passat, la seva decisió d'admetre a
tràmit la querella de la Fiscalia contra el president de la Generalitat,
Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per la convocatòria i celebració de la consulta del 9-N.
L'alt tribunal català veu indicis
que Mas, Ortega i Rigau, van poder
incórrer en un delicte de desobediència en no acatar l'ordre del Tribunal Constitucional (TC) que
suspenia cautelarment la consulta alternativa sobiranista del 9-N.
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Esdesigna
unfisca[de
suport
peracceterar
ta
causacontraMas
Estava
degu~.rdia
a Barcelona
el 9-N
La Fiscal Generalde l’Estat,
ConsueloMadrigal,va anunciar ahir mitjan~antunanora de
premsala designad6
d’unfiscal
desuportper,,refor~ar,~
ala Fiscarla Superiorde Catalunyaen
la tramitad6de la causacontra
el presidentde la Generarltat,
Artur Mas,Ia vicepresidenta,
]oanaOrtega,i la consellera
d’Ensenyament,Irene Rigau,
perla celebraci6
del proc6spartidpatiu del 9-N. Segonsuna
norade la Fiscarla, la mesura
,,t6 per objectepmmoure
la celefitat i efic~daen la tramitad6
deI pmcediment
i noafectar~ a
la compet~ncia,
queconflnuar/~
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residenciada
a la FiscaliaSuperior de Catalunya~.
Ladesignaci6,segonsla Fiscarla, s’ha dut a termearab el
critefi favorabledel FiscalSuperiorde Catalunya,Jos~Maria
Romero
de Teiada, del Tinent
Fiscalde la Fiscarlade Catalunyai de la Fiscal Pmvlncial
de
Barcelona.
El fiscal designatper
a aquestestasquesde suport~s
EmilioS~nchezUlled, que ~s
Fiscalanficorrupci6a Barcelona. ~s tamb~
undels fiscals deI
cas ~lau, i ~s tamb~el fiscal
queestavade gu~rdiaa Barcelona el cap de setmanadel 9-Ni
que va determinarque s’admetessinles querelles.
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Lasheras debutard
este octubre en el
Palau de Barcelona
RosaliaG6mez
serduna
delos ochomSsicos
participantes
enel
certamen
dela enlidad
ARTURO
REBOYRAS
Santiago
La pianista compostelana Rosalia G6mezLasheras seri una de los ocho
mfisicos que el Palau de la
Mflsica de Barcelonaha seleccionado para debutar en
el exclusivo certamen que
esta entidad organiza todos
los afios y que se celebrari

el pr6ximomes de octubre
en la ciudad condal.
"La noticia fue un bombazo. Mesiento muyfeliz.
Participar en este concurso
es un aut6ntico honor", comentaba ayer emocionada
la joven pianista, que tambi6n seri galardonada en
los Premios Gallegos del
Afio del GrupoCorreo Callego el pr6ximooctubre.
En este certamen solo
presentarin su obra ocho
m~sicos que han sido seleccionados por su trayectoria profesional y por
el programa musical que
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han ad]untado a la solicitud de participaci6n. "Fue
sorprendente que me escogiesen. E1Palaude Barcelona es una de las salas mils
prestigiosas de Europa",
explica la pianista prodigio
antes de afiadir que "posiblemente interpretar~ el
mismorepertorio que roy a
tocar en el examenfinal de
mis estudios en Holanda".
Actualmente, Rosalia
esti estudiando tercero
de carrera de Piano, en el
Utrechts Conservatory, de
la manodel maestro Alan
Weiss. Lajovenexplica que La pianista Rosal~a
G6mez
Lasheras.
Foto:Ram6n
Escudcro

esti "muy contenta" con
sus estudios y que invitaclones comolas del Palau
"son el mejor galard6n que
un mflsico puede esperar".
"En este certamen han
participado pianistas a los
que admiro muchisimo y
que yo 1o haga ahora es la
bomba"sostiene la mflsica
antes de afirmar que el premio "no es 1o mis importante, ya que lo mis grande
es poder tocar comosolista
en esta sala tan famosa".
Las notas de su piano ya
impresionaron al pflblico
de otros paises de Europa.
Particip6 en famosos cert~imenes de la envergadura del Storioni Festival de
Eindhoven(Paises Bajos),
del International Summer
Academy Mozarteum de
Salzsburgo, en Austria, o
del Scleswig-Holsteins Music Festival de Lfibeck, en
Alemania,entre otros.
Enhorabuena por este
nuevo reconocimientoa una
brillante carrera musical.
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Un fiscal
de refuerzo
acelerará
la querella
contra Mas
EL PAÍS, Barcelona
La Fiscalía del Estado anunció ayer que ha nombrado un
fiscal de refuerzo con el objetivo de “promover la celeridad
y la eficacia en la tramitación
del procedimiento” en la causa abierta contra el presidente de la Generalitat, Artur
Mas, y dos miembros de su
gobierno por la votación del
pasado 9 de noviembre.
El fiscal de refuerzo será
Emilio Sánchez Ulled, que ha
sido designado por la fiscal general del Estado, Consuelo
Madrigal, con “el parecer favorable” del fiscal superior de
Cataluña, José María Romero
de Tejada. Sánchez Ulled, destinado en esta comunidad desde hace años, está adscrito a
la Fiscalía Anticorrupción
que, entre otros casos, investiga el caso Palau de desfalco
de esta institución cultural
por parte de su expresidente
Fèlix Millet, y el presunto cobro de comisiones de Convergència Democràtica procedente de la obra pública.
El nuevo fiscal nació en
Lleida, es catalanohablante,
fue presidente de la Unión
Progresista de Fiscales y tiene una dilatada trayectoria
en diversos casos de corrupción política y económica.
Ahora deberá defender la posición de la Fiscalía del Estado, en la querella presentada
en su día contra Artur Mas, la
vicepresidenta Joana Ortega
y la consejera de Educación,
Irene Rigau.
La querella de la fiscalía
les acusaba a los tres de los
delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. La querella ha sido admitida por el Tribunal Superior
de Justicia y se ha designado
a un magistrado instructor.
La defensa de Mas recurrió la
admisión a trámite y ahora se
está a la espera de que se resuelva.
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Alicia Sánchez-Camacho pregunta al presidente Mas en

El PP catalán imp
porque sirven a la

Critica a CiU por impulsar leyes p
ÀNGELS PIÑOL / MIQUEL NOGUER
Barcelona
Las pésimas relaciones entre el
Gobierno de Artur Mas y el PP,
envenenadas
definitivamente
tras la querella por el 9-N, vivieron ayer un nuevo capítulo al impugnar los populares los presupuestos que iban a aprobarse hoy
en el Parlament. El partido de Alicia Sánchez-Camacho elevó las
cuentas al Consejo de Garantías
Estatutarias por incluir ingresos
de 2.183 millones de euros, correspondientes a deudas a negociar
con el Estado, y por impulsar seis
leyes para crear “estructuras de
Estado” por si Cataluña se independiza. Los 2.183 millones pendientes no figuran en el proyecto
remitido a Hacienda pero si en el
proyecto pactado por CiU y ERC.
La impugnación aplazará un
mes la aprobación de las cuentas,
que es el periodo que se suele invertir para resolver este tipo de
recursos en Garantías Estatuta-

rias. El Gobierno
Esquerra, aliado
rios, acogieron la
con profunda irr
quiere hundirlo t
Francesc Homs, p
cutivo. Los dos so
Sánchez-Camacho
llear el gasto socia
firmaron hace un
prevé invertir 88 n
en esa materia. E
templa gastar 10
fondo de pobreza
quienes no puede
turas de luz en in
en contra de la
perjudican a los
bles”, dijo Homs e
se retrasará su pu
El popular Enr
lificó las cuentas
ra” que CiU no cu
cio, dijo que el Eje
co culpable de que
badas al no haber
como fija la ley, a
octubre. El diputa
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EL POLS SOBIRANISTA

CiU i ERC
s’encaren al PP
per frenar els
pressupostos
Els populars els duen
El Govern i Esquerra
al Consell de Garanties critiquen «els greus
perquè troben que són efectes socials» de
anticonstitucionals
paralitzar l’aprovació
RAFA JULVE
BARCELONA

E

n un combat de lluita lliure
tot començaria d’aquesta
manera: «¡Fight!» «¡Lluiteu!». El ring, portat a la política catalana, tornaria a ser el Parlament. Els contrincants, el Govern
de CiU i ERC per una banda i el PPC
per l’altra. El cinturó en joc, els pressupostos de la Generalitat, que s’havien d’aprovar avui però que no veuran la llum fins d’aquí un mes perquè els populars els van paralitzar
ahir al demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. El partit d’Alicia Sánchez-Camacho opina
que els comptes són «ficticis» i «vulneren la legalitat». Els nacionalistes
i els republicans contraataquen acusant els seus rivals de practicar «filibusterisme parlamentari» amb

El fiscal del ‘cas
Palau’, designat
per portar la
querella pel 9-N
33 La fiscal general de l’Estat,

Consuelo Madrigal, amb l’opinió
favorable del fiscal superior de
Catalunya, José María Romero de
Tejada, va designar ahir Emilio
Sánchez Ulled, que està destinat
a la Fiscalia Anticorrupció a
Barcelona, per «reforçar» la Fiscalia Superior de Catalunya en la
tramitació de la causa incoada
contra el president Artur Mas i altres membres del Govern pel procés participatiu del 9 de novembre. Casualment, aquell dia estava de guàrdia aquest fiscal, que es
va pronunciar en contra de la retirada de les urnes però va dir que
s’havia d’obrir una investigació.
33 Sánchez Ulled ha estat presi-

dent de la Unió Progressista de
Fiscals i és el fiscal del procés judicial contra l’expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, i
CDC. Segons la fiscalia general,
la seva designació té com a objecte «promoure la celeritat i eficàcia en la tramitació del procediment [del 9-N]». J. G. A.

l’únic objectiu de «destorbar el funcionament de les institucions» sense
reparar en les «greus conseqüències
socials» de la seva acció al frenar ajudes als més desprotegits.
El procés sobiranista i la construcció d’«estructures d’Estat» subjauen
en la picabaralla. El portaveu del
PPC, Enric Millo, ho va deixar clar
ahir amb aquesta frase: «Si aquests
són els pressupostos del procés, avui
aquest queda sotmès a revisió». «I no
serà l’única vegada», va afegir. Els
populars no descarten acudir als «òrgans superiors que garanteixen la
legalitat» –per exemple, amb un recurs davant el Tribunal Constitucional– si el Consell de Garanties no
els dóna la raó, com va fer l’any passat quan van impugnar els cinc milions d’euros destinats a la consulta del 9-N. Llavors, l’òrgan consultiu
va considerar constitucional la partida perquè el text parlava de processos electorals i de participació,
res de referèndums d’autodeterminació. Tampoc aquest any es parla
d’«estructures d’Estat».
Millo va afirmar en
roda de premsa que els comptes evidencien que Artur Mas només pensa
en «la minoria independentista» i
s’ha convertit «en el principal enemic dels catalans». En la llei de pressupostos, el seu partit veu irregularitats en les partides pressupostàries
relatives al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau, i també en l’apartat global de
despeses i ingressos. En aquest punt,
Millo va recordar que hi ha 2.183 milions d’euros que el Govern català va
incloure en el pacte amb ERC com a
recaptació a partir de deutes estatals
(com la disposició addicional tercera de l’Estatut) però que després no
es va atrevir a incloure’ls quan va
presentar els números al Ministeri
d’Hisenda.
Pel que fa a la llei d’acompanyament, els populars entenen que desenvolupa sis lleis que vulneren competències: la tributària, la de seguretat nuclear, la de l’Agència Catalana
de la Seguretat Social, la de modificació de la llei de l’Autoritat Catalana de la Competència, la de patrimoni i la d’infraestructures crítiques. Són per a ells l’exemple que

33 Reunió del Consell Executiu de la Generalitat, ahir al matí.

Anàlisi

Vol curt i gallinaci

L’«ENEMIC» MAS /
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Neus
Tomàs
PERIODISTA

E

n el vol gallinaci, l’aleteig de
l’au es considera inversament proporcional a la distància que recorre l’animal. Molts
escarafalls per no res. Traduït a la
política, i situant l’hàbitat al Parlament, l’epicentre de l’ecosistema català, el recurs a la gesticulació exagerada contamina la majoria d’estratègies dels grups.
Aquesta vegada, com ja va succeir
un any enrere, és el PPC qui ha
aguantat fins a l’últim moment
per portar els pressupostos de la
Generalitat al Consell de Garanties Estatutàries i així evitar avui la
seva aprovació. Molt d’aleteig per
a molt poc trajecte.
¿Per què el grup popular ha
esperat fins ara podent haver-ho
fet abans? Per pur tacticisme i un
afany de protagonisme tan lícit
com criticable, que segurament

s’explica per la necessitat de guanyar el terreny que en les enquestes li mengen Ciutadans i fins i tot
Podem. Els populars es queixen
que el Govern d’Artur Mas legisla
«en contra dels catalans» creant ja
les anomenades estructures d’Estat. Les que, de moment, ningú ha
vist (i bé que es queixa Esquerra
que tot estigui encara a mig fer,
començant per la Hisenda pròpia).
El PPC està en el seu dret de recórrer uns comptes fantasiosos
perquè d’entrada hi ha més de
2.000 milions que ningú sap d’on
sortiran. Però, si ho volia fer, podia haver-los impugnat dies enrere perquè les partides que tant
el molesten ja estaven consignades. D’aquesta manera els comptes de la Generalitat s’haurien pogut aprovar aquest mes. Almenys
la bona notícia és que el punt dels
pressupostos serà substituït en el
ple d’avui per una proposició que
insta a garantir les beques menjador a nens en situació d’especial
vulnerabilitat.

només s’impulsa la «transició nacional» i no s’ataquen els «problemes reals». Encara més, si els comptes són
tan bons, ¿per què la Generalitat no
els va presentar en la data reglamentària, abans del 10 d’octubre?, es va
preguntar Millo.
LA POBRESA ENERGÈTICA / Tant CiU com

ERC van replicar que el seu bloqueig
no frenarà el procés sobiranista i el
van acusar de deixar a la intempèrie
«els més vulnerables». El republicà
Pere Aragonès va lamentar que es
frenin partides com els 10 milions
d’euros destinats a combatre la pobresa energètica, els 17 milions per
a prestacions vinculades a la dependència i els 16 milions complementaris per a la renda mínima d’inserció. Tant ell com el convergent Jordi
Turull van recordar que en les comissions parlamentàries el PPC no
va impugnar els articles que ara
qüestiona i van destacar que, si més
no, la recuperació de la paga extra
dels funcionaris està garantida per
un decret de la Generalitat.
L’Executiu de CiU prendrà mesures perquè hi hagi «la mínima afectació», va anunciar el seu portaveu,
Francesc Homs. I com aquell lluitador que exhibeix múscul davant el
rival per demostrar-li que no li té
por, va respondre al PPC que la seva
impugnació, «a les estructures d’Estat, ni pessigolles». H
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El fiscal del cas Palau,
designat per reactivar la
querella contra Mas pel 9-N
a La fiscalia no ha recorregut contra la decisió del TSJC de limitar els fets a investigar
a Els recursos de les defenses es tradueixen al castellà perquè ho vol UPyD

Francisco Camps, amb Bernie
cursa celebrada a València l’any

Admesa
querella
Camps p
gestió de

a La fiscalia anticor
indicis de delictes de
prevaricació en la c
Emilio Sánchez Ulled, parlant i al costat de l’exfiscal superior de Catalunya, Teresa Compte, en el cas del Palau, el 2010 ■ EFE

Mayte Piulachs
BARCELONA

La fiscalia general de l’Estat desperta de la seva letargia en el procés penal
del 9-N al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La nova fiscal
general, Consuelo Madrigal, va anunciar ahir que
ha nomenat Emilio Sánchez Ulled, veterà i eficient fiscal anticorrupció
a Barcelona i responsable
de destapar l’espoli del
Palau de la Música, per
“reforçar” la fiscalia superior de Catalunya en la tramitació de la causa contra
el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega,
i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, per haver organitzat el procés
participatiu del 9-N.
El nomenament té el
vistiplau del fiscal superior de Catalunya, José
María Romero de Tejada,
que va signar la querella
més agressiva contra el go-
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vern català feta des de la
fiscalia espanyola, malgrat que també va donar
per bo el document dels
seus companys de la fiscalia de Catalunya, en el qual
afirmaven que no veien
que Mas, Ortega i Rigau
haguessin comès cap delicte, ni el de desobediència al Tribunal Constitucional per la seva resolució
del 4 de novembre, com sí
que veu indicis el TSJC.
De guàrdia el 9-N
El nomenament de Sánchez Ulled ha estat ideat
des de Madrid i, en part, li
retorna la plena confiança, que semblava qüestionada pels seus superiors
de la fiscalia especial anticorrupció quan el van
apartar del cas contra la
família Pujol i el donar a un
fiscal de Madrid.
En el comunicat s’afirma que “la mesura de reforç té per objecte promoure la celeritat i l’eficàcia en la tramitació del
procediment i no afectarà

la competència que continua residenciada en la fiscalia superior de Catalunya”. Certament, amb
Sánchez Ulled, la instrucció del cas del 9-N serà més
activa. Jurídicament. A
més, el fiscal anticorrupció va estar de guàrdia
aquell 9-N als jutjats de
Barcelona, i a partir de la
seva argumentació –polida a Madrid– tots els fiscals de guàrdia a Catalunya van seguir el seu model de seny jurídic: cal denunciar l’organització del
9-N, però no fer retirar urnes ni tancar escoles per
no causar un mal major.
La inactivitat de la fiscalia, fins ara, s’ha fet evident sobretot perquè no
ha presentat cap recurs
contra la resolució del
TSJC del 8 de gener passat, amb la qual l’alt tribunal català retalla els fets
suposadament delictius a
investigar en les accions
fetes entre el 4 i el 9 de novembre. Això significa
que fa més difícil acusar el

president i les conselleres
per malversació de fons o
prevaricació administrativa continuada, com defensa la fiscalia.
Les defenses i UPyD
L’acusació popular d’Unión Progreso y Democracia (UPyD) és l’única que
ha presentat recurs contra
la interlocutòria del TSJC.
A més, la causa del 9-N
s’ha alentit perquè UPyD
ha demanat la traducció al
castellà dels recursos presentats per les defenses
privades de Mas, Ortega i
Rigau, les quals insisteixen que la querella de la
fiscalia té “un biaix marcadament polític”. Precisament, Jordi Pina, advocat
de la consellera Rigau, ha
demanat al TSJC que desestimi el reclam d’UPyD
d’ampliar l’objecte del procediment del 9-N perquè la
formació política “no concreta cap fet anterior al 4
de novembre que presenti
les característiques d’una
infracció penal”. ■

Redacció
VALÈNCIA

El Tribunal Superior de
Justícia del País Valencià (TSJPV) ha admès a
tràmit la querella interposada per la fiscalia anticorrupció contra l’expresident de la Generalitat Valenciana Francisco
Camps, actual diputat a les
Corts Valencianes, per la
gestió de la fórmula 1. Segons va informar ahir el
TSJPV, la sala civil i penal
s’ha declarat competent
per investigar el indicis
dels delictes de malversació i prevaricació apreciats
per anticorrupció en la
compra feta per la Generalitat Valenciana de Valmor, l’empresa que gestionava la cursa, assumint
tot el seu deute. La querella també s’adreça contra
l’expilot Jorge Martínez
Aspar, vicepresident de
Valmor, i contra l’exconsellera Lola Johnson.
La fiscalia indica que el
gran premi de fórmula 1 es
va organitzar per ordre de
la Generalitat Valenciana
de Francisco Camps i que
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El fiscal del cas Palau defensarà
la querella contra Artur Mas pel 9-N
w La fiscal general de l’Estat, Consuelo Madrigal, va designar
ahir el fiscal de Barcelona Emilio Sánchez Ulled, que entre
altres casos ha portat l’acusació del cas Palau, com a reforç
en la tramitació de la causa contra el president de la Generalitat de Catalunya , Artur Mas, per la consulta del 9-N. Segons
va informar ahir la Fiscalia General de l’Estat en un comunicat oficial, la designació de Sánchez Ulled pretén promoure
“la celeritat i eficàcia” en el procés i s’ha adoptat “amb l’opinió favorable” del fiscal superior de Catalunya, José María
Romero de Tejada. / Redacció

Revers de les noves monedes d’un i dos euros

Les primeres monedes amb l’efígie
de Felip VI ja estan en circulació
w L’efígie

de Felip VI il·lustra l’anvers de les monedes d’un i
dos euros que van entrar ahir en circulació després que ascendís al tron el juny de l’any passat. Es preveu que s’emetin
quatre milions anuals de peces de cada tipus durant els primers anys de fabricació. Les divises amb la cara del cap d’Estat conviuran un temps amb les de Joan Carles I, que aniran
sent substituïdes a mesura que s’incrementi la demanda, va
informar el Ministeri d’Economia. / Redacció

La tanca de Ceuta,
nou objectiu
dels sensepapers

Liechtenstein
nega que Pujol
hi tingui diners

w Cinquanta

w Les

immigrants
subsaharians van intentar
ahir entrar a Ceuta per l’espigó del pas de Benzú i només un se’n va sortir. La
resta van ser rebutjats, encara que sis es van mantenir
durant tres hores enfilats a
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autoritats del principat de Liechtenstein han
informat el jutjat d’instrucció 31 de Barcelona que no
poden relacionar l’expresident Jordi Pujol amb dipòsits de fons en aquest país
després de les investigaci-

tiu pel PP amb la s
de dictamen al Con
ties Estatutàries, i n
acusar-lo de posar
tècnica d’obstrucci
mentari que pret
l’aprovació d’una ll
gislatiu. Una situac
rereix com a mí
l’aprovació dels
2015, que estava p
gués lloc avui al p
ment, i que, molt a d
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seran especialmen
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portaveu del Gove
dera que “genera m
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La just
Camps
SALVADOR ENGUIX
València

El Tribunal Superi
de la Comunitat Va

contra l'interès general».
Davant la temptació d'acusar el
PPC d'endarrerir l'aprovació dels
pressupostos, el portaveu popular
Enric Millo va advertir que la «responsabilitat única i exclusiva» era
del Govern, per haver-los presentat fora de termini, i es va comprometre a donar suport a tot de-
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PERE ARAGONÈS
PORTAVEU ADJUNT D'ERC

Queda clar, amb aquesta
forma d'actuar tan nyap,
que l'objectiu del PP era
paralitzar els pressupostos per
dificultar la construcció de la
independència i per partidisme»

«

La Fiscalia reforça la causa contra Mas pel 9-N
 Nomena el fiscal del

cas Palau amb l’objectiu de
promoure «la celeritat en la
tramitació del procediment»
EFE | BARCELONA

La ﬁscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, va designar ahir el
ﬁscal de Barcelona Emilio Sánchez
Ulled, que entre d’altres ha portat
l'acusació del cas Palau, com a reforç de la Fiscalia de Catalunya en
la tramitació de la causa contra el
President de la Generalitat, Artur
Mas, pel 9-N. Segons va informar
la Fiscalia General de l'Estat en un

comunicat, la designació d’Ulled
com a reforç en la causa per la consulta del 9-N pretén promoure «la
celeritat i eﬁcàcia» en el procés i
s'ha adoptat «amb el parer favorable» del ﬁscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada.
Ulled, adscrit a la Fiscalia Anticorrupció i a la Fiscalia Provincial
de Barcelona, ha portat l'acusació
en assumptes de gran transcendència, com l'espoliació del Palau
de la Música, en què el jutge d’instrucció va imposar una ﬁança a
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) per embutxacar-se
suposadament 6,6 milions d'euros
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de la constructora Ferrovial, a través de l'entitat cultural, en concepte de comissions il·lícites. El 9N, el mateix Ulled, que exercia
com a ﬁscal de guàrdia, va redactar un informe en el qual es va pronunciar en contra de la retirada de
les urnes i la detenció dels organitzadors de la votació, per considerar que eren mesures desproporcionades, encara que es va
mostrar a favor que s'admetessin
a tràmit totes les denúncies presentades en diferents jutjats arran
de la celebració de la consulta. La
designació d’Ulled també ha tingut l'opinió favorable del tinent ﬁscal de la Fiscalia Superior de Ca-

talunya, Francisco Bañeras, i de la
ﬁscal provincial de Barcelona, Ana
Magaldi.
El comunicat
Segons el comunicat de la Fiscalia
General de l'Estat (FGE), el nomenament d'Ulled és una «mesura
de reforç» que té com a objectiu
«promoure la celeritat i eﬁcàcia» en
la tramitació del procediment. A
més, en la nota, la FGE sosté que
la designació d'Ulled no afectarà la
competència, ja que la representació del Ministeri Públic en el
cas pel 9-N la seguirà exercint la
Fiscalia Superior de Catalunya. El
nomenament d'Ulled s'ha acordat

pocs dies després que el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) notiﬁqués, el 8 de gener
passat la seva decisió d'admetre a
tràmit la querella de la Fiscalia contra el President de la Generalitat,
Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, i la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, per la convocatòria i celebració de la consulta del 9-N.
L'alt tribunal català veu indicis
que Mas, Ortega i Rigau haurien
pohut incórrer en un delicte de
desobediència en no acatar l'ordre
del Tribunal Constitucional que
suspenia cautelarment la consulta alternativa sobiranista del 9-N.
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POLÍTICA DEBATE SOBERANISTA

El PP impugna los presupuestos de
la Generalitat y los paraliza un mes
Solicita un dictamen al Consell de Garanties al ver ilegal que incluyan estructuras
de Estado || Govern y ERC dicen que la petición no frenará el proceso soberanista
PATRICIA MATEOS/ACN

AGENCIAS

❘ BARCELONA ❘ El PP solicitó ayer un
dictamen al Consell de Garanties Estatutàries sobre los presupuestos de la Generalitat para
2015 por incluir estructuras de
Estado, lo que retrasará un mes
su aprobación, una decisión que
el Govern tildó de “filibustera”.
Las leyes de presupuestos de la
Generalitat y la de acompañamiento se tenían que aprobar
definitivamente en el pleno del
Parlament que se celebra hoy
y mañana. Ciutadans afirmó que
respeta la decisión. que criticaron CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA.
El PP consideró que las cuentas no se ajustan a la “legalidad
vigente” al incluir la creación de
estructuras de Estado y porque
“van contra el interés general”.
El portavoz del PP, Enric Millo,
advirtió de que la “responsabilidad única y exclusiva” del re-

traso de la aprobación es del Govern y se comprometió a apoyar
todo decreto del Executiu para
garantizar el gasto social y las
inversiones. Con esta petición,
dijo Millo, “se paraliza temporalmente el proceso hacia la independencia”.
Tras la reunión del Executiu,
el portavoz y conseller de Presidencia, Francesc Homs, acusó al PP, que también recurrió
las cuentas de 2014, de actuar
con “filibusterismo parlamentario” y “en contra del interés ge-

Castellà (UDC) y Bosch
(ERC) apoyan una lista
soberanista en las
próximas generales

El portavoz del Govern y conseller de Presidencia, Francesc Homs, ayer tras el Consell Executiu.

neral”. Remarcó que la decisión
de los populares no provocará
“ni cosquillas” a la creación de
estructuras de Estado, pero sí
afectará a la gestión del día a día.
Por su parte, el portavoz ajunto de ERC, Pere Aragonès, advirtió de que serán los catalanes
“quienes sufrirán el boicot” del
PP, al haber retrasado la aprobación de los presupuestos con
una “maniobra dilatoria”, ya que
cree que esto obligará a aplazar
algunas medidas sociales previstas. Mientras, el portavoz del

PSC, Maurici Lucena, pidió al
Govern mayor concreción sobre
cómo gastará los 300 millones
de los intereses del FLA. Desde
ICV, su portavoz, Dolors Camats, lamentó la “estrategia política” del PP y aseguró que las
estructuras de Estado son las que
CiU y ERC “se han vendido por
el camino”, en alusión a los procesos de privatización. Por su
parte, el diputado de la CUP
Quim Arrufat avisó de que es
“totalmente falso” que en los
presupuestos se prevean estruc-

“Es equívoco equiparar independencia con libertad”
■ El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, alertó
ayer en Barcelona del “equívoco” de equiparar “independencia con libertad” y advirtió de que “nadie tiene derecho a separarnos cuando más
nos necesitamos juntos”. En
ese sentido, reivindicó la reforma federal como la “única
vía” posible.
El líder socialista pronunció
en la capital catalana una conferencia en el Círculo de Economía de Barcelona, a la que
asistieron dirigentes del PSC
como Miquel Iceta, Maurici
Lucena, el alcaldable por Bar-

■ El conseller de la Presidencia, Francesc Homs,
afirmó ayer que respeta
que el presidente del comité de gobierno de UDC,
Josep Antoni Duran Lleida, diga que no es independentista. “No puedo
decir que me venga de
nuevo”, apuntó. En ese
sentido, explicó que el líder democristiano “tiene
todo el derecho del mundo” a opinar y que sus
consideraciones “deben
respetarse”. Sobre las relaciones con ERC, se limitó a decir que se cumplen
los compromisos y que el
Govern debe gestionar el
día a día hasta al 27-S, trabajando también para que

LISTA UNITARIA

“FILIBUSTERISMO”

Homs critica el retraso del
PP, pero señala que no hará
“ni cosquillas” a la creación
de estructuras de Estado

Homs: “No me
viene de nuevo
que Duran no sea
independentista”

celona, Jaume Collboni, o el
exvicepresidente Narcís Serra,
entre otros.
Sobre el debate soberanista, recordó que “la España de
las oportunidades debe ser de
integración y unión, que no de
unidad” y que “democracia es
convivencia, sumar identida-

CÍRCULO DE ECONOMIA

Costas alerta que una
situación de inestabilidad
como la actual dio lugar
al nazismo en los años 30
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des e ideas para definir un proyecto común”.
Entretanto, el presidente del
Círculo de Economía, Antón
Costas, alertó que “el escenario español y europeo” reflejan una “mezcla de economía
estresada, sociedad tensa e indignada, además de inestabilidad política”, situación parecida a la de “principios de
los años 30 del siglo pasado,
que dio lugar a experimentos
sociales de todo tipo como el
fascismo y el nazismo”. Para
evitarlo, dijo que el reto es buscar un nuevo progresismo, más
allá del estado del bienestar.

turas de Estado. Entretanto,
Homs no descartó que la Generalitat abra este año otra delegación más, que se sumarían a
las ya previstas en Roma y Viena.
Por otro lado, la fiscal general
del Estado, Consuelo Madrigal,
designó ayer al fiscal de Barcelona Emilio Sánchez Ulled, que
entre otros ha llevado la acusación del caso Palau, como refuerzo de la Fiscalía de Cataluya en
la tramitación de la causa contra Mas, por el 9-N.

las elecciones sean “lo más
plebiscitarias posible”.
Por otro lado, el dirigente de UDC Antoni Castellà y el portavoz de ERC
en el Congreso, Alfred
Bosch, se mostraron ayer
partidarios de formar una
candidatura soberanista
unitaria de cara a las elecciones generales de finales de año. En declaraciones a Rac 1, Castellà precisó que esta opción “sería muy y muy interesante”, sobre todo ahora que
las encuestas pronostican
que el bipartidismo PPPSOE se romperá en la
próxima legislatura. Mientras, Bosch dijo que ve
“factible” la alianza si es
para ir a Madrid a pedir
juntos la independencia.
RAFA GARRIDO/ACN

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ayer en Barcelona.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 179919

TARIFA: 1250 €

E.G.M.: 205000

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: BARCELONA

SEGONS

4 Febrero, 2015

El fiscal del ‘cas Palau’
es fa càrrec de la causa
contra Artur Mas pel 9-N

que ayer ya estaba vallado.

C. M.

a parada
ellaires’

ormación turística.

e no se moverán
firmó con los antiguos ocellaires y considerara sus contratos completamente vigentes.
El Plan, una «perversidad»
Además, Mónica Trias negó
que el Consistorio esté negociando con todos ellos. «A algunos les han ofrecido un traslado al Mercat de la Boqueria,
pero a casi la mitad no nos han
propuesto nada a cambio de
irnos», aseguró. «Y aunque me
dieran una burrada de dinero
yo querría continuar aquí. Es
mi estilo de vida», añadió.
Según la presidenta del colectivo, el Plan Especial de Ordenación de la Rambla «es una
perversidad», pues pretende
«promocionar los comercios de
los laterales de la vía» en detrimento de «los de la acera central», como los ocellaires. «No
pueden esponjar la calle a base de aniquilar un sector. Hay
espacio para todos», se quejó.
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La Fiscal General de l’Estat, Consuelo Madrigal, ha designat al fiscal de Barcelona, Emilio Sánchez Ulled, qui
va portar el cas Palau, com a reforç de la Fiscalia de
Catalunya en la causa oberta contra el president de la
Generalitat, Artur Mas, per la consulta ciutadana del
9-N. La Fiscalia pretén amb aquesta designació promoure «la celeritat i eficàcia» en el procés. La decisió compta amb el vist-i-plau del Fiscal Superior de
Catalunya, José María Romero de Tejada. Ulled està
adscrit a la Fiscalia Anticorrupció i a la Fiscalia Provincial de Barcelona. El passat dia 9 de novembre,
Ulled va redactar un informe on es pronunciava contra la retirada de les urnes del 9-N en considerar que
eren unes mesures «desproporcionades».

Multa a un taxista
ver vexar dos gais

Liechtenstein no
dóna dades de Pujol

Un jutge de Barcelona ha
condemnat a un taxista a
pagar 240 euros de multa
per haver insultat amb expressions homòfobes i racistes a una parella homosexual amb la que va discutir al carril bici de Diputació.

La justícia de Liechtenstein
insinua maniobres polítiques en la petició d’informació sobre els comptes
dels Pujol al seu país, per
la qual cosa descarta la comissió rogatòria enviada
per la justícia espanyola.

Serà alcalde el líder
polític més votat?

Sta Eulàlia al carrer

El candidat d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament
de Barcelona, Alfred Bosch,
va defensar ahir que el proper alcalde de la ciutat hauria de ser el líder de la llista
més votada a les eleccions
del maig. L’actual alcalde,
Xavier Trias i candidat de
CiU, no ho veu així i rebutja
que els canvis en la llei electoral es facin abans d’uns
comicis municipals.

400 pisos buits
El president del PPC a
l’Ajuntament, Alberto Fernández, considera que l’alcalde Trias i el president
Mas haurien «d’automultar-se» per tenir 400 pisos
buits a Barcelona.

Entre el 6 i el 12 de febrer,
Barcelona celebrarà la festa major d’hivern en honor
a Santa Eulàlia. La cultura
popular serà l’eix de la programació d’enguany, que té
a Manresa com a ciutat
convidada. Per quart any se
celebrarà el LlumBCN, un
festival amb 20 instal·lacions lumíniques a edificis emblemàtics.

Càmeres a l’illa
dels Tres Tombs
L’Ajuntament estudia posar càmeres de vigilància a
l’entrada de l’escola bressol
Els Tres Tombs de Sant Antoni. Els pares volen que les
portes d’accés als jardins siguin més segures perquè
no es puguin saltar de nit.

Nova tècnica
menys tòxica
i més estètica
pel càncer de pit
Redueix les sessions de
teràpia. Una nova tècnica
de radioteràpia de l’Hospital Universitari Bellvitge i
l’Institut Català d’Oncologia
permet minimitzar els efectes secundaris derivats de la
radioteràpia, tant de toxicitat com estètics.
Es duu a terme durant la
intervenció quirúrgica de la
pacient, suprimint així les set
sessions de radioteràpia que
habitualment rep després de
l’operació. Segons la doctora Maria Jesús Pla, es tracta
d’un procediment pioner
que «garanteix la mateixa supervivència, però millora la

«La tècnica obre
noves oportunitats
per a la recerca en
la cura del càncer
de mama»
Maria Jesús Pla, doctora

qualitat de vida». Ara bé,
aquest tractament només
està indicat per a dones majors de 60 anys que presentin
tumoracions menors als 2
centímetres i s’aplicarà en 75
pacients de les 450 que atenen anualment.
El nou tractament consisteix a aplicar una radiació intraoperatòria sobre el llit del
tumor, és a dir, sobre la cavitat que deixa la intervenció
quirúrgica a la mama de la
pacient. Es fa durant la mateixa operació, amb la dona
sedada i dura uns 30-35 minuts. Aquesta sessió l’aplica
un braç mecànic que s’introdueix literalment al pit.
El doctor Ferran Guedea,
cap del servei de radioteràpia de l’ICO, destaca que
la tècnica permet «estalviarse els desplaçaments i les
sessions, especialment en
dones d’edat avançada».
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L’artista visual Perejaume fa “ballar” un arbre aquesta nit al ritme d’una peça del
músic Pascal Comelade, en un concert del Quixote Quartet al Palau de la Música

L’alzina ballarina
Es tracta d’una acció de
l’artista, inclosa dins del
concert, en el marc de les
col·laboracions que artistes visuals estan fent dins
la programació del Palau.

Montse Frisach
BARCELONA

Com es pot fer ballar una
alzina? L’artista Perejaume, amb l’ajut de la música de Pascal Comelade, intentarà avui que una alzina es “commogui” el suficient perquè, si més no,
comenci a girar al ritme de
la música. “Probablement
els humans tenim menys
ànima del que ens pensem, i els arbres molta
més del que ens pensem.
Per tant, és possible que
una alzina balli? Crec que
sí”, assegura l’artista de
Sant Pol de Mar.
L’escenari on l’alzina
de Perejaume serà gentilment convidada a ballar
no és qualsevol cosa: la sala gran del Palau de la Música Catalana. L’arbre, que
prové d’un viver de Sils, va
entrar ahir al migdia per
un finestral de la sala Lluís
Millet del Palau per ser
traslladada immediatament a l’auditori del Palau, on aquesta nit prendrà protagonisme a l’última peça del concert que
oferirà el Quixote Quartet.

Perejaume, amb l’alzina sospesa al darrere, a punt d’entrar al Palau ■ ANTONI BOFILL

Un epíleg artístic
Perejaume
qualifica
d’“epíleg” la seva intervenció al concert i assegura
que no ha estat fàcil “afegir alguna cosa” a la densa
arquitectura de Domènech i Montaner. “És com
haver d’afegir un altre bròquil a tota la vegetació decorativa”, diu. Que l’artista hagi triat una alzina no
és estrany, ja que és un arbre que apareix regularment tant a la seva obra
plàstica com a la seva poesia. “És l’arbre més humil
que tenim”, corrobora.
Ha estat el mateix artista qui ha encarregat a
Pascal Comelade la peça
musical que ha de sonar
durant l’acció, sota el títol
Alzina Muntanera. “És
una obra totalment identificable de Comelade, però que en cap moment
treu protagonisme a l’alzina”, afirma Perejaume.

El concert d’avui suposa el debut a la sala gran
del Palau del Quixote
Quartet, format pels violinistes Daniel Cubero i Maria Sanz, el viola Bernat
Bofarull i el violoncel·lista
Amat Santacana. El programa inclou tres divertimenti de Britten, un quartet de Haydn (compositor
que el Quixote Quartet
prefereix especialment), i
dues obres d’Arvo Pärt i
Leos Janacek.
El quartet debuta a la
sala gran del Palau, després d’haver actuat un cop
al Petit Palau. El violoncel·lista Amat Santacana
diu que és un “privilegi” actuar a la sala gran i “un honor fer ballar una alzina”.
El Palau integra puntualment les arts plàstiques en la seva programació des de fa dos anys
amb obres d’artistes com
Bill Viola, Eulàlia Valldosera o Louise Bourgeois.
A més de Perejaume, el
2015 hi haurà una exposició d’escultures de
bronze de Joan Miró i
es presentarà una acció
d’Eugenio Ampudia. ■

Funeral d’una altra òrbita
Polítics i empresaris
catalans i espanyols
acomiaden Lara,
l’ànima de Planeta
Redacció
BARCELONA

La basílica de la Concepció
va signar ahir al migdia
l’epíleg de la mort de l’editor de Planeta, José Manuel Lara Bosch, mort dissabte al vespre a Barcelona. Ho va fer amb una
nombrosa representació
de l’empresariat, i també
dels polítics catalans i espanyols. Entre les autoritats, cal comptar el president de la Generalitat, Artur Mas; l’expresident José
Montilla; nombrosos consellers i exconsellers, així
com la vicepresidenta del

govern espanyol, Soraya
Sáenz de Santamaría; l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero; el ministre
de l’Interior, Jorge Fernández Díaz; el d’Afers Estrangers, José Manuel GarcíaMargallo, i exministres.
Pel que fa a l’empresariat,
destaquen el president de
la CEOE, Joan Rosell; el
president de la Cambra de
Comerç, Miquel Valls; el
president de Turisme de
Barcelona, Joan Gaspar; el
conseller delegat d’OHL,
Josep Piqué, i el president
de Telefónica, César Alierta, entre molts altres.
Evidentment, qui més
trobava a faltar la seva
pèrdua professionalment
és el món editorial, com
ara Josep Crehueras, mà
dreta de l’editor mort. Ahir

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, donant el condol als familiars, ahir ■ P. FRANCESCH / ACN

Carlos Ruiz Zafón declarava que Lara Bosch, era qui
“més ha fet pel món dels
llibres a Espanya en les últimes dues dècades”. Maruja Torres el respectava
molt com a empresari de
la cultura: “És d’aquella
gent que no et deixaven a
l’estacada”, a través d’una
empresa global i familiar
alhora. L’escriptor canari
Fernando G. Delgado i Rosa Regàs, dos guanyadors
del Planeta, van ser dels
més matiners.
Entre les 400 persones
que omplien la capella,
també hi havia artistes
com els populars cantants
sevillans Los del Río, el divulgador científic Eduard
Punset i els periodistes
Luis del Olmo, Matías
Prats i Jordi Évole. ■

