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Mariona Carulla con el Cercle d’Economia
La presidenta del Orfeó Català y de la Fundació Palau de la Música Catalana, Mariona Carulla, ha participado en un encuentro con los socios del Cercle d’Economia de Menorca. El presidente de la entidad,
Francisco Tutzó, destacó su vinculación con la Isla y el apoyo que presta a entidades menorquinas.
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Imany obrirà el Mas i Mas Festival,
que s’estén al Teatre Grec a l’agost
L’Ajuntament de Barcelona aporta 300.000 euros per mantenir obert el nou escenari
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

Sens dubte, el Festival Mas i
Mas encara aquesta nova edició
amb les perspectives més ambicioses. Almenys en el vessant
material, ja que aquest any doblarà el pressupost i sumarà
l’amfiteatre del Grec a l’oferta
d’escenaris, on es podran degustar una quinzena d’obres de
dansa i teatre, a part de concerts.
A partir del 28 de juliol, la
quinzena edició del festival acollirà gairebé un centenar de propostes multidisciplinàries en
cinc emplaçaments diferents
de Barcelona, i abaixarà el teló
el 3 de setembre. Tal com ahir
va especificar el director executiu del festival, Joan Mas, el
Mas i Mas oferirà 269 actuacions de 97 espectacles diferents, que pretenen “omplir de
cultura Barcelona durant el mes
d’agost”.
L’obertura de la nova edició
tindrà lloc al Palau de la Música
amb la veu, en aquest cas, de la
francesa Imany, una de les actu-

als sensacions del pop & soul internacional, que presentarà el
seu nou àlbum, The wrong kind
of war. Els concerts al recinte
modernista els clausurarà una
autèntica llegenda de l’acidjazz, la formació britànica Incognito, l’1 de setembre, però
l’última actuació de tot el Mas i
Mas Festival anirà a càrrec dels
addictius Los Mambo Jambo, el
combo multinacional liderat per
Dani Nel·lo que agitarà el Teatre
Grec el 3 de setembre amb la seva mescla de rock and roll,
rhythm-and-blues, surf i swing.
Entre aquestes dues dates 351
artistes pujaran a algun dels cinc
escenaris que donen vida al festival –Palau de la Música, El
Born, Jamboree, Los Tarantos,
Moog, el Grec–, que aquesta
edició presentarà la ja esmentada gran novetat en forma de
l’amfiteatre del Grec, que el
mes d’agost solia estar tancat.
“Fa 15 anys, quan va néixer el
Festival Mas i Mas, Barcelona
estava deserta a l’agost, però ara
està plena de vida i de turistes, i
crec que és important que la

Obertura. La
sanguínia cantant
francesa Imany
serà l’encarregada d’oferir el
concert inaugural
del festival al
Palau de la Música

gent no només vagi a veure monuments i botigues, sinó també
que també gaudeixi de la molta
oferta cultural que genera la ciutat”, va recordar oportunament
Pere Pons, director artístic
d’una proposta que aposta “per
la música feta aquí”.
En aquest sentit, Joan Mas ha
agraït a l’Ajuntament de Barcelona que hagi facilitat l’obertura
de l’amfiteatre del Grec, l’ús del
qual durant els dies del festival
costa 300.000 euros, que és
l’aportació municipal al festival.
Aquesta quantitat, més els
500.000 que hi posen els organitzadors (100.000 més que
l’edició passada), sumen els
800.000 euros del pressupost
d’aquest any, que suposen un
increment substancial respecte
dels 400.000 euros de l’any
passat.
La programació que acollirà el
Grec finalment serà de sis concerts (Chano Domínguez & Mariola Membrives, el grup Morgan, Bora Dugic & Barcelona
Gipsy Balkan Orchestra, Andrea
Motis, Paco Ibáñez i Los Mambo Jambo) i nou funcions de
dansa, teatre i xou escènic (Brodas Bros, The Gospel Viu Choir,
EL CARTELL

El cartell acull Los
Mambo Jambo, Paco
Ibáñez, Andrea Motis
i Eva Yerbabuena
LA PROPOSTA

El festival
oferirà gairebé cent
propostes diferents de
música, teatre i dansa

CITES IMPRESCINDIBLES
IMANY. La cantant francesa Nadia
Mladjao, Imany, es va presentar a
Barcelona fa quatre anys en el
marc, precisament, del mateix
festival que ara l’acull convertida
en indiscutible estrella del pop &
soul (28/VII)
URI CAINE.El gloriós, brillant i
transgressor pianista nord-americà oferirà un concert de piano sol
amb què recorre els capítols més
variats de la història de la música
(28/VII)
ALFONSO DE VILALLONGA &
MARCO MEZQUIDA. Un dels músics més iconoclàstics de l’escena
catalana s’alia amb el no menys
polifacètic pianista menorquí per
presentar l’espectacle J’ai deux
amours (29/VII)
MARIO BIONDI. El cantant sicilià
de Catània, barbat i blanc, és amb
raó comparat sovint amb Barry
White i Isaac Hayes per la profunditat de la veu. Va suspendre

l’any passat per afecció vocal
(2/VIII)
CHANO DOMÍNGUEZ & MARIOLA
MEMBRIVES. La veu de la cordovesa Mariola Membrives és una
de les més ubiqües els últims
temps, col·laborant amb La Fura i
amb la seva proposta Omega
20.16. El piano jazz-flamenc de
Domínguez és únic (4/VIII)
RENT. Dues dècades després de
l’estrena, una nova versió de l’exitós musical arribarà en nova versió de concert (24/VIII)
INCOGNITO. Referència llegendària del primer i millor acid-jazz,
la banda britànica conserva membres fundadors i es vigoritza amb
secció de vent renovada (1/IX)
MAMAS GUN. La banda potser
més activa ara mateix de l’escena
britànica del neosoul i del funkpop oferirà el seu primer concert
espanyol (2/IX)

L’òpera arribarà demà en directe
per primer cop a presons catalanes
BARCELONA Redacció

Demà,dijous,uns260internsdela
presó Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), escoltaran en
directe peces com Havanera, de
Carmen, de Bizet, i Me llaman la

l’obra de Josep Maria de Sagarra
El comte Arnau, el ball d’Eva
Yerbabuena, el tango de Proyecto Piazzola, el musical Rent, la
dansa clàssica de Gales Ibstage i
el Mag Lari). Per elaborar la
programació d’arts escèniques
han intervingut les empreses
Focus i Bitó. Joan Mas va reconèixer: “Estem molt contents
d’haver guanyat el concurs de
l’Ajuntament per programar al
Grec durant dos estius, i esperem tornar-lo a guanyar”.
Finalment, també hi haurà
música clàssica al Palau de
la Música, ritmes electrònics a la
sala Moog i Los Tarantos portarà del 7 al 13 d’agost Karine
Amaya, neboda-neta de Carmen
Amaya.

jecte de presons, una prova pilot
que vol acostar l’òpera als presos.
És la primera vegada que es fa
una iniciativa d’aquestes característiques a Catalunya, impulsada
conjuntament per la Generalitat i
el Gran Teatre del Liceu i amb

dent del Gran Teatre del Liceu,
Salvador Alemany; el director general de Serveis Penitenciaris de
la Generalitat, Amand Calderó; el
secretari general de Cultura, Pau
P.8
Villòria, i la directora
artística del
Liceu, Christina Scheppelmann.
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un segment de la societat”. El mateix Alemany va remarcar que es
tracta que la institució de la Rambla surti del seu perímetre habitual i deixi enrere “el tòpic elitista
que sol tenir l’òpera” per fer “un
servei a la societat del futur”.
Calderó va posar especial èmfasi en el fet que aquestes accions
són molt “rellevants” de cara a la
inserció dels presos, ja que contribueixen “a millorar les seves capacitats i a donar-los unes eines per a
un futur millor”. Calderó va afegir

En la segona de les audicions, a
Quatre Camins, repetirà Rodrigo
de Vera al piano, acompanyat,
aquesta vegada, pel tenor David
Alegret i el baríton Carlos Daza,
amb un programa que inclou peces de Mozart, Donizetti i Toldrà.
En aquest cas, els duos, les àries i
els romanços que s’han escollit tenen l’amor i l’amistat com a grans
protagonistes.
Abans d’aquests recitals, els
presos participaran en una sèrie
de tallers, coordinats per l’edu-
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los, que adem~tsde mflsica incluiran tambi6n teatro y danza y en
cuya programaci6n ban colaborado las promotoras Focus y Bit6.
E1 pianista Chano Dominguez y
la cantante Mariola Membrives
abrir~n, el 4 de agosto, el cartel
de este espacio que tambi6n acogergt al actor Lluis Soler y su espectficulo El comteArnau, la bailaora Eva La YerbaEsteafio el
buena, el MagLari, el
Teatre Grec
musical Rent, la juveya noser~i un
nil Andrea Motis, Paescenario
co Ib~fiez y su especvacioen
t/~culo Mediterrdneo, y
agosto,
la energia
de los
Tendr~i
MamboJambo de Daprogramci6n
ni Nel.lo.
todoel
La oferta del Teatre
verano.
Grec ser~i la guinda
del pastel de un Mas i
MasFestival, que en su 15 aniversario ofrecerh un total de 97 espectficulos diferentes protagonizados por 351 artistas a lo largo
de 269 funciones. E1 espect~iculo
inaugural del festival, el 28 de julio, a cargo de la diva del
pop&soul Imany, tendr~i comoescenario el Palau de la Mfisica CaFESTIVALAVANCE
talana, donde tambi6n actuargtn
el cantante italiano Mario Biondi
y el grupo de acid jazz brit~nico
Incognito, entre otros.
En el Jamboree estar~n Uri
Caine, Jerry Gonz~ilez y habr~i
E1 Mas i Mas Festival ocupargt el anfiteatro
con mfisica, danza y teatro
homenajes a Dizzy Gillespie, Ella
Fitzgerald, Thelonius Monk, John
Coltrane y Lou Bennett. En el
ANAMARIA
D~VILA
BARCELONA
tiembre se extienden por distindurante todo el verano, y cuya Born actuar~in Alfonso de VilalloAquello de que Barcelona en
tos espacios de la ciudad, desde adjudicaci6n ha recaido en la
na & Marco Mezquida, Txell Sust
agosto es un desierto ya es una la intimidad cavernosa del Jam- promotora Mas i Mas por un pe& August Tharrats y Laura Sim6,
frase para la historia. Y una de boree a la magnificencia del Pariodo de dos afios.
yen Tarantos se presentarh Karilas (muchas) consecuencias que lau de la Mfisica. Pero faltaba, sin
(~En su dia apostamos por lleme Amaya, sobrina nieta de la
ha traido el auge del turismo ma- duda, el escenario veraniego por nar de mfisica la ciudad en agos- gran Carmen Amaya. La mfisica
sivo, ha sido la necesidad de inexcelencia, el Teatre Grec, que to. Ahora la ciudad estfi viva y electr6nica, comosiempre, se dacrementar la oferta cultural en un este afio mantendr~i sus puertas
queremos que la gente que la virfi cita en Moogcon sesiones de
periodo en el que, tradicionalabiertas durante todo el mes de sita pueda disfrutar tambi6n de DJ como Joakim, Atom, Mike
mente, promotores y salas colgaagosto de la manode esta consosu cultura. Pot eso creemos en Dred o Mark Archer.
ban el cartel de cerrado pot vaca- lidada convocatoria.
que este festival ha de servir para
E1 Masi MasFestival tiene este
clones.
La iniciativa es consecuencia
mostrar el talento de aqui y no afio un presupuesto de 800.000
euros, justo el doble que el afio
Pionero en este sentido, el Mas directa del concurso pfiblico con- tanto figuras de fuera que desi Mas Festival viene ofreciendo
vocado por el Ayuntamiento de lumbram), apunta el director del
anterior, si bien dentro de ellos se
desde 2003 un generoso calendaBarcelona con el objetivo, preciMas i Mas Festival, Pere Pons.
incluyen los 300.000 euros en los
rio de conciertos, que desde finaLa nueva oferta de1 Teatre Grec que se valora la aportaci6n munisamente, de mantener la activiincluirfi un total de 14 espectficules de julio a primeros de sepdad del anfiteatro de Montjuic
cipal del Teatre Grec.

AGOSTO EN EL GREC
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01. Imany actuarà al Palau de la Música. BARRON CLAIBORNE / MAS I MAS 02. Eva Yerbabuena ballarà al Teatre Grec. RUBÉN MARTÍN / MAS I MAS 03. Andrea Motis també serà al Grec. XAVIER BERTRAL

El Festival Mas i Mas
allarga la vida del Teatre Grec
Catorze espectacles musicals i escènics se sumen a l’oferta artística de l’agost
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

El Teatre Grec és un dels equipament culturals més infrautilitzats
de Barcelona. Fins ara tot just funcionava al juliol, durant el festival
Grec, poca cosa per a un espai a l’aire lliure i amb capacitat per a 2.000
persones. Fa uns mesos l’Ajuntament va decidir allargar la vida del
Teatre Grec, si més no durant el mes
d’agost, i va obrir un concurs públic
per adjudicar-ne la programació
durant dos anys. El va guanyar el tripartit format per Mas i Mas, Focus
i Bitò, i els tres han consensuat una
oferta artística que inclou Chano
Domínguez & Mariola Membrives,
Paco Ibáñez, Andrea Motis, Eva
Yerbabuena, el Mag Lari, el Concierto concepto dels Brodas Bros, El
comte Arnau de Sagarra interpretat
per l’actor Lluís Soler, The Gospel
Viu Choir, el grup Morgan, la nit de
tango d’Elena Roger & Escalandrum, la Barcelona Gipsy Balkan
Orchestra, Los Mambo Jambo, el
musical Rent en versió concert i dues gales de dansa Ibstage, que aplega joves promeses i ballarins de
companyies internacionals.
Els catorze espectacles de música, teatre i dansa del Teatre Grec
s’integren en el Festival Mas i Mas,

que porta quinze edicions programant concerts a Barcelona des de finals de juliol fins a principis de setembre. “Abans es veia com una bogeria fer concerts a l’agost a Barcelona, i ara fins i tot l’Ajuntament s’hi
ha apuntat”, va dir ahir en roda de
premsa el director artístic del Festival Mas i Mas, Pere Pons. El nou
escenari fa que creixi el pressupost
de 400.000 a 800.000 euros.
“L’aportació de l’Ajuntament és de
300.000 euros en espècies. Nosaltres no en veiem ni un duro”, diu el
director del festival, Joan Mas.

Cartell
El Festival
Mas i Mas
programa
97 espectacles
en diferents
espais

300.000 euros és la quantitat amb
la qual l’Ajuntament valora la cessió
i el manteniment de l’espai i la publicitat. També hi ha sol·licitada una
ajuda a la Generalitat, l’import de la
qual encara no se sap; per a l’edició
del 2015 va ser de 25.509,25 euros.
El Teatre Grec serà un dels espais
del festival juntament amb el Palau
de la Música, el Born CCM, el Jamboree, el Tarantos i el Moog. En total, el Mas i Mas 2017 inclourà 97 espectacles (269 actuacions) del 28 de
juliol al 3 de setembre. “És una allau
de propostes que mantenen l’espe-

Homenatges a grans figures del jazz al Jamboree
El Jamboree és l’espai amb més activitat del
Festival Mas i Mas. “La programació inclou
molts músics d’aquí i algunes estrelles
de fora”, diu el director artístic del
festival i del Jamboree, Pere
Pons. Però una de les singularitats d’aquesta edició són els
homenatges a grans figures
del jazz com Chet Baker,
John Coltrane, Thelonious
Monk, Ella Fitzgerald, Dizzy
Gillespie i Bud Powell. A Baker el recordarà el quartet de
Fèlix Rossy, amb el seu pare,
Jordi Rossy, com a bateria, que
també participarà, però com a vibrafo-
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nista, en l’homenatge a Bud Powell. Un altre
quartet, el d’Anton Jarl, interpretarà el disc
A love supreme de Coltrane, de qui es
commemora el 50è aniversari de
la seva mort. El quartet d’Ivo
Sans, amb Erick Vermeulen al
piano, homenatjarà Thelonius Monk en el centenari
del seu naixement. La vocalista Koko-Jean Davis i
l’Original Jazz Orquestra
del Taller de Músics recordaran Ella Fitzgerald, nascuda el
1917, com Dizzy Gillespie, a qui
homenatjarà David Pastor amb la
Barcelona Jazz Orquestra.e

rit eclèctic i generós del Mas i Mas
–explica Pons–. Volem que tota la
gent que circula per la ciutat no només estigui pendent de les pedres,
de Gaudí i del shopping, sinó també
de la cultura viva. I apostem pels
músics d’aquí per la seva qualitat,
cosa que no fan altres festivals”.
Imany i Uri Cane

El festival tindrà una doble inauguració el 28 de juiol: el pop-soul de
l’estrella francesa Imany al Palau de
la Música i el concert de piano solo
del californià Uri Cane al Jamboree,
que, com explica Pons, farà “un viatge per la música del segle XX a través del seu filtre personal”. La programació al Palau de la Música estarà dedicada a “les músiques calentes i de ritme”, com les de Mario
Biondi, “el Barry White italià”, que
va haver de cancel·lar el concert de
l’any passat a causa d’una afecció a
les cordes vocals, i el grup britànic
Incognito, pioner de l’acid-jazz. Però també acollirà concerts de joves
pianistes clàssics com el xinès Yutong Sun i l’homenatge a Tete Montoliu protagonitzat per Ignasi Terraza i Bert van den Brink.
El Born CCM es manté com a espai del festival, tot i que amb menys
concerts que altres anys. Hi passaran Celeste Alías amb el projecte sobre la poesia de Montserrat Abelló,
Laura Simó, el Quinteto Real, Txell
Sust & August Tharrats Trio i el duo
format per Alfonso Vilallonga i
Marco Mezquida, “una bèstia escènica i una bèstia de la improvisació”,
segons Pons. Com és habitual, el Tarantos concentrarà l’oferta flamenca, aquest cop amb l’atractiu afegit
de la bailaora Karime Amaya. El
Moog acollirà la programació electrònica, que hores d’ara tot just està
confirmada al 50%.e
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Carlos SALA- Barcelona

«Cuando empezamos, nos trataban de locos, y ahora todos se
apuntan, hasta el ayuntamiento».
Así se manifestaba ayer Pere Pons,
el programador del Festival Mas i
Mas, que celebra este año 15 años
de programación musical de calidad en agosto, hasta entonces

mes desértico culturalmente en
Barcelona. La gran novedad de
este año es que podrá programar
hasta catorce espectáculos en el
Teatre Grec, una hazaña que les
ha hecho doblar su presupuesto,
de 400.000 a 800.000 euros,
Teatro, música y danza serán los
protagonistas de una programación que incluirá a la bailaora y

coreógrafa Eva Yerbabuena, presentando su nuevo espectáculo,
«Apariencias» o a Paco Ibáñez
haciendo un recorrido por su
cancionero mediterráneo. Además, se podrán ver grupos como
Morgan, a los The Gospel Viu
Choir y a Chano Domínguez
acompañado por la cantaora
Mariola Membrives. Además,
también estarán Brodas Bros,
Lluís Soler recuperará su monólogo «El compte Arnau», habrá
una revisión en concierto del
musical «Rent» y una noche especial de Tango con el Proyecto
Piazzola. El Mag Lari, Andrea
Motis, danza clásica con la Gales
Ibstage y el combo Los Mambo
Jambo.
En total, el festival llenará de
actividad seis espacios, del Palau
de la Música al Born pasando por
las salas Jamboree, Tarantos y
Moog. La inauguración correrá a
cargo de Imany, fenómeno del
pop soul que el festival vio nacer
hace cuatro años. El 28 de julio
llenará el Palau de ritmos cálidos
y melodías emocionales para delirio de sus fans. La clásica, por
supuesto, también estará presen-

EL FESTIVAL LLENA
SEIS ESPACIOS EN
AGOSTO CON 97
ESPECTÁCULOS Y 351
ARTISTAS
IMANY INAUGURA EL
FESTIVAL EN EL PALAU,
QUE CLAUSURARÁ
INCOGNITO, GRUPO
PIONERO DEL ACIDJAZZ
te con los pianistasYutong Sun,
Carles Lama con Sofía Cabruja,
Bernat Català y Carles Marigo.
También visitarán el Palau Matt
Biondi y habrá un homenaje al
vigésimo aniversario de la muerte
de Tete Montoliu con los ianistas
Ignasi Terraza y Bert Van den
Brink. La clausura estará protagonizada por Incognito, míticos
pioneros del acid jazz.
En el Born se podrán desde el
nuevo espectáculo de Alfonso de
Vilallonga con Marco Mezquida a

celeste Alías poniendo música a
los poemas de Montserrat Abelló.
En el Tarantos, destaca la presencia de la bailaora Karime Amaya,
familia de Carme Amaya, o «El
Indio» con la bailaora Yolanda
Cortés. Por su parte, el Jamboree
celebrará los centenarios de Thelonius Monk, Dizzy Gillesppie y
Ella Fitzgerald, así como la presencia de grandes nombres como
Clarence Bekker, una celebración
al Hammond con Raphael Wressnig o King Solomon Hicks. También habrá celebraciones a Chet
Baker e hitos como el álbum «A
love supreme», de John Coltrane.
Por último, el Moog, cuando
todavía tiene que cerrar la mitad
de su programación centrada en
la música electrónica, tendrá a
nombres como Atom tm, el house
de System of Survival, con Pau
Roca o el francés Joakim, que
realizará una sesión de seis horas.
En total, serán 97 espectáculos
diferentes, con 269 actuaciones
totales y más de 351 artistas en
directo. El desierto cultural en que
se había convertido Barcelona en
agosto parece que oficialmente se
ha acabado.

El Grec hace su agosto
Shooting

El Festival Mas i Mas programa catorce espectáculos en el emblemático
teatro, de Eva Yerbabuena a Chano Domínguez o Paco Ibáñez

Karime Amaya bailará en Tarantos del 7 al 13 de agosto

L. R.- Barcelona

El Gran Teatro del Liceo y la
Generalitat presentaron ayer un
proyecto de prisiones que, con la
colaboración de la Obra Social La
Caixa, acercará la lírica por primera vez en vivo a este colectivo en
riesgo de exclusión social con una
prueba piloto con dos recitales en
vivo en Brians 2 y Quatre Camins.
El director general de Servicios
Penitenciarios, Armand Calderó,
destacó ayer que esta iniciativa

Imany inaugurará el festival e Incógnito lo clausurará en el Palau. Eva Yerbabuena estará en el Grec el 10 de agosto

El Liceo acercará la lírica
a las prisiones catalanas
con dos conciertos
pone el centro de actuación en las
personas, dando sentido a la reinserción de los presos: «Todos trabajamos para una sociedad más
segura y reintegradora. Es la clave
del éxito», dijo.

El primer concierto será en
Brians 2 el 8 de junio, planteado
para 260 personas. Estará protagonizado por el pianista Rodrigo
de Vera y las solistas Rocío Martínez y Marisa Martins, que han
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seleccionado para la ocasión roles
femeninos de gran personalidad
como «Carmen», de Georges Bizet
y las protagonistas de las óperas
«Così fan tutte», de Wolfgang
Amadeus Mozart, y «El barbero de
Sevilla», de Gioachino Rossini.
El 22 de junio tendrá lugar el
segundo recital, en Quatre Camins, en La Roca del Vallès, también para 260 personas, en un
concierto con Rodrigo Vera al
piano y los solistas David Alegret
y Carlos Daza, con dúos, arias y

romances en las que el amor y la
amistad son los dos grandes temas
protagonistas.
Estos recitales irán precedidos
por una serie de talleres coordinados por personal de los centros, y
durante los días previos los internos trabajarán a propósito de la
actuación, especialmente sobre el
contexto de las piezas operísticas.
Calderó remarcó la importancia
de estas iniciativas, que ya han
llevado a Jordi Savall, Txarango o
Blaumut a tocar en cárceles.

TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 47

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Festival Mas i Mas ha presentado hoy su
programación que desde hace 15 años llena de
música las noches de agosto de Barcelona.
El Festival Mas i Mas ha presentado hoy su programación que desde hace 15 años llena de música las noches de agosto de
Barcelona. Arrancará con Imany, todo un fenómeno del pop-soul que actuará en el Palau de la Música.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 63

TVE1

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El próximo Festival Mas i Mas ocupará espacios
como el Teatre Grec y el Palau de la Música, donde
la cantante de pop soul Imany ofrecerá el concierto
inaugural.
El próximo Festival Mas i Mas ocupará espacios como el Teatre Grec y el Palau de la Música, donde la cantante de pop soul Imany
ofrecerá el concierto inaugural. Habrá más de doscientas actuaciones entre el 28 de julio y el 3 de septiembre. Decl. Joan Mas.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 88

Catalunya Radio

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Imany abrirá la próxima edición del Festival Mas i
Mas con un concierto el 28 de julio en el Palau de la
Música.
Imany abrirá la próxima edición del Festival Mas i Mas con un concierto el 28 de julio en el Palau de la Música. Este año habrá
espectáculos de música, danza, teatro y circo en el Teatre Grec. Decl. director artístico del festival.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 135

RNE-1

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Este mediodía se ha dado a conocer la
programación del Más y Más festival que irá desde
el 28 de julio al 3 de septiembre con música en vivo
en diversos espacios de la ciudad que no cierran en
....
Este mediodía se ha dado a conocer la programación del Más y Más festival que irá desde el 28 de julio al 3 de septiembre con música
en vivo en diversos espacios de la ciudad que no cierran en agosto. Imany inaugurará la 15 edición del festival con su actuación el 28
de julio en el Palau de la Música. Decl. Director Mas y mas Festival.
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«He fet realitat el meu
somni, viure de la música»
La cantant, ahir, a
la redacció durant
l’entrevista.

Isaac
Pons de Rosa

● FOTO JAVIER COLL

A

quells que dissabte no van tenir
l’oportunitat d’escoltar la soprano Anna
Escala, en tenen avui una altra,
a les 21 hores, a la parròquia
de Sant Lluís, en un concert
que promet frescor i qualitat.
Vostè es va traslladar a Alemanya. Per què?
— Quan estava fent els estudis de grau superior al Conservatori Superior de Música
de Barcelona, fent reforços al
cor del Liceu i del Palau de la
Música i havia acabat la llicenciatura de Psicologia. Em veia
una mica estancada i es va
morir la meva professora,
Anna Ricci, deixant-me una
mica orfe. Vaig veure que havia
de fer un canvi i sempre m’ha
agradat molt la música anglosaxona i l’alemanya, i m’agradava l’idioma i volia conèixer
el país d’on sortien tots aquests
compositors que nodreixen
el món de la música, Bruckner,
Müller, Bach, Schumann, Schubert, Brahms, Mendelssohn
o tants altres, i que segueix
sent una potència cultural,
perquè ho cuiden.
S’aprecia en l’ambient?
— Cuiden la cultura, la valoren, la respecten, l’aplaudeixen i la paguen. La cultura
està molt estesa a tots els
nivells, no només en el primer i en les grans figures,
sinó en els estrats inferiors.
Era un món que m’atreia
molt i vaig marxar cap allà.

I va entrar al Musikhochschule de Stuttgart.
— Vaig fer unes proves i un
parell de papers per a l’Òpera de Stuttgart, però hi va
haver problemes i un canvi
d’intendente i, com sempre,
el darrer en arribar és el que

cau. Però vaig veure un món
que m’agradava i vaig veure
moltes possibilitats.
Quines possibilitats?
— Vaig veure que n’hi havia
moltes en la música contemporània, dels segles XX i XXI.
Estudiant, ja havia fet «Pierrot Lunaire», de Schoenberg,
i és una obra que, sent estranger, et posa al nivell. Vaig tenir
molt bona crítica i vaig conèixer un altre món, i no només
el romàntic, el barroc i el clàssic que és l’habitual.
Com descobrí la música
antiga?
— Va ser amb un grup de
cambra, a Castelldefels. I em
va atrapar. Fèiem moltes
obres anglosaxones, de
Schütz, Buxtehude. Quan
vaig descobrir allò tan bonic,
tan preciós, tan delicat, tan
excels, em va captivar. I és
quan vaig fer les proves i vaig
entrar als cors del Liceu i del
Palau, amb uns repertoris
de més envergadura i els
meus concerts com a solista.
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També s’orientà cap a la
pedagogia.
— La meva formació ha estat
molt bona, però, per les circumstàncies, i com que la
cultura és un món molt piramidal i és molt complicat
arribar a dalt de tot, em vaig
adonar que no tot era allò.
Vaig començar a donar classes i ha estat un èxit.
Fa workshops, com el de
diumenge a Sant Lluís amb
la Coral Mitjanit.
— Sí. Tota la meva experiència em dóna una base, i adapto el taller a les particularitats de cada grup. Després,
al Philarmonische Chor, faig
un treball setmanal i més pautat, treballant coses més específiques. Ja preparem l’oratori de Bach, que té molts colors.
Amb la Coral mitjanit ha estat
una feina de grup, ja que
només són setze cantants.
Què gaudeix més?
— On es gaudeix és a l’escenari, per això un ha fet tota
aquesta carrera. Era la il·lusió.
De petita ja deia que de gran

volia ser concertista i no
sabia ben bé què volia dir.
El que m’agrada és cantar,
però no hauria pogut viure
d’això, i la pedagogia és complementària i ha crescut
exponencialment. El que sí
sé, és que si no hagués deixat
l’òpera, no podria donar
classes.
És difícil fer-se un lloc en
el món operístic?
— Puc parlar de mi. Cada
vegada que puges un esglaó,
s’estreny més. Són moltes
les coses que ho determinen, i la sort també. Jo hi
vaig ser, al teatre, i no sé
com hauria anat si l’indentente no hagués caigut. Són
molt pocs els que es troben
amb tot a favor. I hi ha molts
favors que s’han de tornar,
perquè també és qüestió
de contactes, de mànagers,
de concursos, de ser competitiu. Però jo visc de la
música, i dono gràcies cada
dia per fer el que m’agrada.
Per com parla, la música
és una passió.
— Tu no fas tots aquests
sacrificis, de marxar de
casa, deixar la família, els
amics, la teva infantesa i
joventut, si el que t’aporta
la música no t’apassiona.
Jo vaig marxar convençuda, i abans de la crisi. Perquè ara són molts els que
ho fan, però empesos per
la crisi. La meva voluntat
era més gran que el que
deixava enrere. I era una
«no name», ara sóc algú. He
fet realitat el meu somni i
ho lluitaré cada dia.
Somni que, avui, passa per
Sant Lluís.
— Sí, amb Tomé Olives i amb
la Coral Mitjanit ens hem
entès ràpidament. Farem un
repertori més amè i molt
interessant. Serà un concert
molt proper i que serà possible gràcies a Rosendo Pons,
del CCE Sant Lluís, i a Tomé
Olives, que ha mogut cel i
terra per fer-ho possible.
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ANNA ESCALA l Soprano i professora de cant
Sóc de Gavà i tinc 42 anys ● Als 4 anys vaig entrar al cor infantil Remolí i als 10 vaig iniciar estudis de música ● Vaig fer els estudis superiors al Conservatori de Barcelona i vaig formar part de les corals del Liceu i
del Palau de la Música ● Als 26 anys vaig marxar a Alemanya i fins els 32 anys vaig actuar a molts teatres
● Ara ho compagino amb la pedagogia ● Avui actuaré a Sant Lluís amb Tomé Olives i la Coral Mitjanit.
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Carles Capdevila,
un referent
b En la vida, hom va prenent
com a referents les persones
que han desenvolupat durant
la seva vida professional una
alta i veritable estima pel seu
ofici. S’acostuma a pensar en
gent de certa edat, com poden ser en Jaume Pla, dalt
dels escenaris als seus 89
anys, o en Raimon, que ha fet
dotze recitals de comiat al Palau de la Música Catalana
amb 76 anys, o en Valentí Fuster, que amb 74 anys continua
investigant i exercint el seu
mestratge en medecina cardiovascular. En Carles Capdevila trenca els esquemes, ha
mort a 51 anys, era el que se’n
diu col·loquialment jove per
morir a aquesta edat. Fou un
home vital, que exultava simpatia, que es feia estimar, senzill sense voler donar lliçons,
clar en l’exposició del seu
ideari, d’un humor fi, creava al
seu entorn una gran xarxa de
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complicitats. Portà programes
a Catalunya Ràdio i TV3 com
Eduqueu les criatures amb
molt d’èxit. Sent jove ha exercit el mestratge que altres que
li doblen l’edat no han aconseguit.
Gràcies, Carles, per la teva
tasca, a partir d’ara passaràs
a ser un referent. El periodisme, autèntic i veritable, està
de dol. DEP.
JORDI LLEAL I GIRALT
Badalona (Barcelonès)

BC
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Serracant, edil de Urbanismo de Sabadell y acusado de prevaricación, con una camiseta que dice: ‘Basta corrupción; no imputados’

Separatismo y corrupción

Camino de
perfección
JESÚS LILLO

Si ahora resulta que Jordi Pujol es el Dalai Lama,
Maties Serracant, unos cuantos escalones más
abajo, es el monje que quería montar un humilde
templo en Sabadell para meditar con las juventudes de la CUP. En vez de vestir el tradicional
habito rojo, el maestro Secarrant suele llevar unas
camisetas cuyo estampado gráfico, muy espiritual, varía en función de su capacidad para ver
pajas y vigas en el ojo ajeno: donde hasta hace
pocos meses se podía leer «Basta de corrupción.
No imputados» aparece ahora una leyenda,
mucho más elevada, que reza «Luchar contra la
corrupción no es ningún delito». Hoy declara en
los juzgados por lo del conventillo de Sabadell, un
edificio que como concejal de Urbanismo de la
localidad y en contra de los informes técnicos del
Ayuntamiento entregó a los muchachos de la CUP,
seguramente para que meditasen.
En el budismo tibetano, la práctica de la
bodichita, basada en la compasión, está orientada
al bien de todos los seres animados. En la variante catalana del budismo, más depurada, este
P.19

ejercicio espiritual se limita al beneficio de un
determinado grupo, habitualmente reconocible
por las siglas que lo amparan y las camisetas que
sus miembros utilizan como hábito. Entregar a
las larvas de la CUP una antigua fábrica para que
terminen de desarrollarse es un acto compasivo
cuya grandeza no puede ser entendida por un
simple tribunal de Justicia y que responde a las
enseñanzas de quien, en lo más alto del escalafón,
del Tíbet a Andorra, instruyó a los suyos en el
desprendido ejercicio de la entrega: tú me
entregas tanto, yo te doy lo otro y ya iremos
viendo.
En la Cataluña del nacionalbudismo, la política
se ha convertido en una actividad profundamente
religiosa, un radical gesto de desapego material
que basa su fuerza moral en la cesión del patrimonio común de todos los ciudadanos a la casta
monacal que lo administra. Del reparto de la
publicidad institucional de la Generalitat, del que
hoy vuelve a informar ABC –decenas de millones
de euros para difundir la doctrina de los lamas–,
al expolio del Palau de la Música, pasando por la
política de cesiones inmobiliarias que permite la
instalación de lugares de oración como el de
Sabadell, todo gira alrededor de una idea superior
–va a tener razón el nacionalismo– en la Cataluña
de Puigdemont. No quieren construir un estado,
sino un estado de ánimo en el que la prevaricación no sea más que un acto de entrega. [ESPAÑA]

ABC

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 3/24 (MATI)
DURADA : 34

TV3

dimecres, 7 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau el abogado del
extesorero de CDC, Daniel Osácar, expondrá hoy
sus conclusiones finales.
En el juicio del caso Palau el abogado del extesorero de CDC, Daniel Osácar, expondrá hoy sus conclusiones finales. En la sesión de
ayer las defensas de Félix Millet y Jordi Montull argumentaron que sus clientes no se merecen más de dos años de prisión porque han
confesado y han devuelto una parte del dinero.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : NO HO SE
DURADA : 128

RAC 1

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Las defensas de Fèlix Millet y Jordi Montull en el
juicio por el caso Palau rechazan en su informe final
las penas que se piden para sus clientes.
Las defensas de Fèlix Millet y Jordi Montull en el juicio por el caso Palau rechazan en su informe final las penas que se piden para sus
clientes. Dicen que no robaron tanto, que sólo hicieron de mediadores en las adjudicaciones de obra pública y que las acusaciones se
han encarnizado contra ellos. Decl. abogado de Millet; abogado de Montull.
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Millet acusa el Palau d’encobrir CDC
L’advocat es pregunta si l’actual organisme rector pot dir que no sap d’on procedeixen els diners il·lícits i demanar 80 anys
de presó El defensor assegura que un 0,5% del que pagava Ferrovial anava a la Fundació i un 2,5% anava a Convergència
ACN/DDG BARCELONA

■ L'advocat de Fèlix Millet, Abraham Castro, va acusar els actuals
gestors del Palau de la Música i la
seva presidenta, Mariona Carulla,
d'haver «ignorat o encobert» el pagament de comissions per part de
Ferrovial a CDC a través de l'entitat
cultural, «potser perquè ha confessat massa». El lletrat va aclarir
que no es referia ni al fiscal, ni a
l'acusació popular (Federació
d’Associacions de Veïns de Barcelona, FAVV), ni a l'advocat de l'Estat, sinó a la Fundació del Palau de
la Musica, especialment a la seva
actual presidenta i anterior vicepresidenta, Mariona Carulla, i al
Consorci, representat per les administracions que, al seu entendre, haurien de «callar». Només el
fiscal i l'acusació popular sol·liciten el decomís a CDC de , milions d'euros.
«S'està demanant apedregar
l'adúltera per part dels que tenen
molt a amagar», va indicar, a la vegada que va fer referència a la frase
bíblica de «el que estigui lliure que
tiri la primera pedra». L'advocat va
recordar que el problema de Millet
és «haver confessat massa» i «algunes acusacions no l'hi perdonaran». Va qualificar les penes reclamades per a Millet per part del Palau de la Música, que exerceix
l'acusació particular, de «draconianes», ja que pugen a més de 
anys de presó. «De veritat pot venir
aquí el Palau a dir que no sap quin
és l'origen il·lícit dels diners?», va
preguntar.
La Fundació del Palau i el Consorci -integrat per les administracions que atorguen subvencions
públiques al Palau- demanen, respectivament, penes de  i  anys
per a Millet i Montull, sense acusar
CDC de lucrar-se a través de l'espoliació.
De fet, va arribar a dir que Millet
i Montull no es quedaven l', de
la comissió del  que pagava Ferrovial, sinó només l', ja que el
, restant «es quedava» a la Fundació. L'altre , és el que hauria
anat a CDC.

Demanen
atenunats per
haver confessat
 L'advocat de Jordi Montull, Jordi Pina, va estar força dur amb les acusacions,
excepte la fiscalia, i amb algunes defenses, i va recordar que ell està en el procés
des del primer dia, quan van
confessar Millet i Montull.
Així, va criticar que la majoria d'acusacions no tinguin
en compte les atenuants de
confessió i de reparació del
dany, ni tampoc la de dilacions indegudes. Segons ell,
la confessió de Millet i Montull admetent les comissions
irregulars a CDC, va provocar un «linxament» i «escarni» públic als dos encausats.

L’advocat creu que els actuals gestors de Palau haurien de callar.

una al·lusió implícita al tracte del
fiscal cap a Montull i a la filla
d'aquest i exdirector financera del
Palau, Gemma Montull, que tenen
peticions de pena més baixes que
Millet.

L'advocat demana menys de
dos anys de presó per Millet, però
va admetre que l'expresident del
Palau es va apropiar de fons de
l'entitat musical per a despeses
particulars, com obres a casa seva,
a L'Ametlla del Vallès, o viatges
d'oci, i va reconèixer que se li «van
creuar els cables» a l'hora de quedar-se diners que no eren seus. Segons va dir, a principis dels anys ,
quan Millet va arribar a la direcció,
el Palau es trobava en un estat ruïnós tant físicament com comptablement i en pocs anys Millet va
aconseguir més de  milions
d'euros de patrocinis. «No conec
cap espoliador a la història que
quan se'n va deixi més del que
s'havia trobat», va argumentar.

Els 9 milions desapareguts
Però l'advocat també va explicar
on són els suposats  milions d'euros que la fiscalia no sap on van
anar a parar. Segons ell, està clar
que van anar a les butxaques de
Millet i Montull, com haurien confessat el setembre del , i també
en efectiu per a fer altres pagaments, recalcant que al Palau es
feien pagaments en efectiu tant a
treballadors, com a col·laboradors
i a orquestres i artistes.
Així, va recordar que en la confessió pública deien que s'havien
repartit un 'bonus' d'un milió d'euros, però no només un any, com
diu la fiscalia, sinó durant els últims vuit anys de gestió. D'aquí
surt el suposat destí de set dels nou

L'advocat va explicar que, per la
seva bona gestió, Millet va creure
que ell i Montull mereixien cobrar
'bonus' de les arques de la institució sense sotmetre-ho als òrgans
del Palau: «Aquí va venir el seu
gran error. Per pudor, vergonya o
desvergonya van decidir agafar-ho
sense més».
Castro lamenta que l'expresident del Palau porti vuit anys complint una pena «d'arrest domiciliari» després d'haver confessat. Segons va dir, el seu client i ell han
hagut de sortir de restaurants perquè la gent s'aixecava. També va
dir que s'han sentit «injustament
tractats per part del fiscal del cas»
i considera que no els va tractar
igual que a altres encausats, en
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milions desapareguts. Els altres
dos milions, segons el lletrat i segons els pèrits que va contractar,
es van pagar, també en efectiu a
col·laboradors, orquestres o artistes. En aquest sentit, va qualificar
de «document més important de
la causa», una nota del director de
les orquestres Josep Vila on es deia
que bona part dels treballadors cobraven en negre.
D'aquesta manera, va voler posar en evidència que, si com diu el
fiscal, Millet era molt meticulós i
ho apuntava tot, però no hi ha rastre dels nou milions, és que no van
desaparèixer sinó que es van desviar de la forma abans descrita. De
fet, va dir que això també demostra
que Millet no controlava al detall
tota la comptabilitat ja que, per
exemple, no veia les factures dels
industrials, ni deia què s'havia de
fer amb elles, ni tant sols parlava
amb aquestes empreses subministradores.
Sobre les obres particulars a
casa seva, va dir que ell desconeixia que Jordi i Gemma Montull
també feien servir el seu mateix
sistema, cosa que demostraria que
Millet no controlava tot el que passava a l'entitat. A més, va recordar
que el valor de les obres rondaria
els . euros i que la cap de
manteniment, Marta Bas, no va
descartar absolutament que alguna de les suposades obres fraudulentes s'hagués fet al Palau com
constava a les factures que les acusacions consideren falses.
Dels viatges i els casaments de
les seves filles, va dir que un dels
destins era Mèxic i que va ser com
a president del Palau, i que els casaments de les filles efectivament
van servir per a publicitat.
En resposta directa a l'informe
del fiscal, Castro va explicar, a més,
que quan es va fer el registre de la
casa de Millet a L'Ametlla del Vallès
el , el mateix jutge li va requisar tots els diners però va deixar-li
deu bitllets de  euros per a despeses quotidianes. Com que que
l'investigat «fuma molt» anava a
l'estanc amb un d'aquests bitllets.
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La defensa de Millet acusa
el Palau de la Música
d'«encobrir» Convergència
Els advocats dels tres acusats van denunciar el seu «linxament» públic

i van arremetre contra les acusacions particulars i populars
EFE BARCELONA

La defensa de Fèlix Millet va
car-regar ahir contra les «draconianes» penes que la Fundació i el
Consorci del Palau de la Música
demanaven per als exresponsables de l'entitat cultural, mentre
que, segons el seu parer, «encobreixen» el presumpte finançament il·lícit de CDC a través de la
institució.
Davant la secció desena de
l'Audiència de Barcelona que jutjava l'espoliació, van exposar ahir
els seus informes les defenses dels
exresponsables de l'entitat Fèlix
Millet i Jordi Montull, així com de
la filla del darrer, Gemma, exdirectora financera de la institució
cultural.
Les defenses dels tres principals acusats, que van aconseguir
que el fiscal els reduís la seva petició de pena després de delatar
CDC per cobrar presumptament
comissions il·lícites de la constructora Ferrovial, van denunciar
el seu «linxament» públic i van
arremetre contra les acusacions
particulars i populars per les elevades penes que sol·liciten per als
que van dirigir el Palau de la Música.
La Fundació del Palau de la

La defensa de Millet denuncia
l’«arrest domiciliari» que,
segons la seva opinió, va
viure des de l’esclat del cas
L’advocat de Fèlix Millet
apunta que potser el seu
problema ha estat que
va «confessar massa»
Música i la seva presidenta, Mariona Carulla, que era vicepresidenta de la institució quan es va
perpetrar l'espoliació, van ser el
blanc de les crítiques de l'advocat
de Millet, Abraham Castro, que va
retreure que les acusacions haguessin «estat ignorant, quan no
encobrint, una part dels fets confessats» pels acusats.
«No em refereixo ni al Palau ni
a l'Advocacia de l'Estat ni a la Federació de Veïns, però els altres
calladets en aquest tema», va insistir l'advocat, que va deixar clar
així que l'objecte dels seus comentaris era la Fundació i el Consorci, que demanaven, respectivament, penes de  i  anys per
als exresponsables de l'entitat cultural, sense acusar CDC de lucrarse a través de l'espoliació.

En una reunió forçada per
l'Ajuntament de Barcelona, el
Consorci, que integrava les administracions que nodreixen de subvencions al Palau, va acordar el 
de maig passat modificar les seves
conclusions definitives del judici
per acusar CDC de lucrar-se mitjançant el saqueig del Palau, però
l'Audiència de Barcelona va rebutjar admetre el nou escrit, perquè
va considerar que estava fora de
termini i podria provocar la nul·litat del procés.
Castro va arremetre en els seus
informes contra la línia mantinguda per la Fundació del Palau de
la Música i es va exclamar que
aquesta acusació particular demani penes «draconianes» per a
Millet i Montull quan els actuals
responsables de l'entitat «estaven
implicats fins al capdamunt». El
lletrat va retreure, a més, a la Fundació que exigís al seu client els
diners que suposadament CDC
va rebre en comissions il·legals de
la constructora Ferrovial a través
del Palau de la Música: «de veritat
pot venir aquí el Palau a dir que no
sap quin és l'origen il·lícit dels diners?», es va preguntar Castro.
Evocant les paraules que fa uns
dies li va dirigir un company ad-
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Millet arribant a una de les sessions del judici

vocat, Castro va apuntar que potser el problema de la defensa de
Millet era que va «confessar massa. I això algunes acusacions no
ho perdonaran», va afegir. Abraham Castro, que va demanar l'indult parcial de la condemna que
s'imposi a Millet, va acabar els
seus informes al·ludint al lladre
penedit Dimes, que va ser crucificat al costat de Jesucrist i que, va
recordar, es va convertir després

en sant malgrat que ni tan sols havia tornat un duro del que havia
robat. En una línia que després
van secundar les defenses dels
Montull, l'advocat de Millet va denunciar l’«arrest domiciliari» al
qual, al seu parer, es va veure abocat l'expresident del Palau després
de confessar que va desviar fons
de l'entitat, fins al punt d'haver
d'abandonar restaurants per les
queixes.
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Abraham Castro, advocat de Fèlix Millet, ahir en l’exposició del seu informe final, en el judici a l’Audiència de Barcelona ■ ACN

Millet acusa el Palau d’haver
cobrat comissions de CDC
a Afirma que la fundació de l’ens cultural no li pot demanar 81 anys de presó perquè també va
“encobrir” pagaments a Convergència a Les defenses dels Montull demanen més rebaixa de penes
Mayte Piulachs
BARCELONA

Els advocats dels lladres
confessos del Palau de la
Música Fèlix Millet, Jordi
Montull i Gemma Montull
van anar a l’una ahir, en
una nova sessió del judici
per l’espoli de l’ens cultural, i en els seus informes
finals van carregar durament contra l’acusació exercida per la nova direcció
de l’entitat, que capitaneja
la seva antiga companya
Mariona Carulla, en demanar-los “una temeritat de
penes”, amb un total de 81
anys de presó per a cada
un d’ells, que segons Jordi
Pina, advocat de Montull,
“està fora de dret i és una
pressió per al tribunal”.

El més agressiu contra
la direcció del Palau va ser
Abraham Castro, defensor de l’expresident de
l’ens, Fèlix Millet. El penalista no només va acusar el
Palau “d’encobrir” les suposades comissions que
l’empresa Ferrovial pagava a Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) a través del Palau,
sinó que a més també se
n’embutxacava una petita
part, com Millet i Montull.
“En la seva declaració, Millet va explicar que de la
comissió del 4% a CDC, ell
es quedava l’1%, i l’altre
0,5% anava a la fundació”,
va assegurar Castro.
El fiscal demana que
CDC torni els 6,6 milions
que hauria cobrat de for-

Un quadre, Concepción Arenal i figures d’escacs
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La retransmissió televisiva i
en directe del judici del cas
Palau ha provocat que els advocats facin més frases lapidàries i busquin cops d’efecte
per a l’espectador i no tant
cap el tribunal.
El fiscal anticorrupció
Emilio Sánchez Ulled ja va
deixar tothom bocabadat
quan en el seu informe final
va fer projectar gràfics i qua-

dres sobre les quantitats sostretes per Millet i Montull, i de
les suposades comissions
cobrades per Convergència.
Gràfics, on no faltaven els colors per destacar xifres.
Ahir Abraham Castro, defensor de Millet, va projectar
l’impactant quadre que té al
seu despatx, en què la justícia
subjecta la mà d’un botxí a
punt de matar un justicier.

També va citar la feminista
Concepcion Arenal: “Odia el
delicte i compadeix al delinqüent” per demanar al tribunal una sentència gens populista. I Jorge Navarro es va
treure de la butxaca un rei, un
alfil i un peó d’escacs “del
mateix color però no amb el
mateix poder” per il·lustrar el
paper de Millet, Jordi Montull
i la seva filla Gemma Montull.

ma il·legal, que en ser un
decomís aniran a fons de
l’Estat. “El Palau no persegueix uns fets, com l’encàrrec d’un mailing massiu per al Palau que no va
aparèixer però demana

penes draconianes per a
Millet”, va denunciar Castro, que va afegir que Millet no va cometre tràfic
d’influències en el cas de
CDC “perquè no s’ha acreditat la seva influència en

ningú, tal com el Tribunal
Suprem el va absoldre en
el cas de l’Hotel del Palau.”
I va defensar l’honorabilitat del seu client: “El senyor Millet ha fet coses
molt dolentes al capda-

vant del Palau, però també
de bones i extraordinàries. No conec cap espoliador a la història –va afegir
Castro– que hi deixi més
del que va trobar.” Amb
tot, va admetre que, tal
com va confessar el 2009,
Millet és autor “d’un delicte d’apropiació indeguda,
no de malversació de fons
perquè els diners públics
que anaven al Consorci es
barrejaven amb privats”.
Castro, juntament amb
Jordi Pina i Jorge Navarro,
lletrat de Gemma Montull,
també van retreure a
l’acusació del Palau que no
els reconeguin, com sí fa el
fiscal, les atenuants de
confessió i reparació del
dany. “Des de fa vuit anys,
Millet ha aportat 3 milions
en efectiu i 12 milions en
béns per reparar el dany”
al Palau, va assegurar el
seu lletrat. En aquest sentit, Pina va aclarir que els
Montull han arribat a un
acord amb el fiscal, però
en discrepen en l’aplicacions de les dues atenuants reconegudes, ja
que volen que siguin majors en un o dos graus per
reduir-los més la condemna; en el delicte fiscal, i
que Jordi Montull sigui
considerat cooperador
necessari i no pas coautor
en la malversació de fons
públics. Pina també va lamentar que la confessió
del seu client hagi perjudicat especialment una persona que “respecta i aprecia”, referint-se a Daniel
Osàcar, extresorer de
Convergència.
El fiscal demana catorze anys i mig de presó per a
Millet, deu anys i deu mesos per a Montull i dos
anys per a la seva filla per
tal que no entri en un penal. Navarro va explicar
que a Gemma Montull “no
se l’exculpa de cap delicte,
sinó que se situa en el nivell que ella està, de cooperadora, de facilitadora i
encobridora del pare”.
Tots tres penalistes van
demanar al tribunal de la
secció desena una sentència “ajustada a dret” i Castro va avançar que sol·licitarà “un indult parcial”
per a Millet. Avui es reprèn
el judici amb l’informe de
Xavier Melero, lletrat
d’Osácar i de CDC. ■

Les frases

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Millet va dir que la
comissió de Ferrovial
a Convergència era
del 4%: ell es quedava
l’1%, i l’altre 0,5%
anava a la Fundació”

“El Palau ens
demana penes
draconianes. Millet fa
vuit anys que viu en
un arrest domiciliari”
Abraham Castro
ADVOCAT DE FÈLIX MILLET

“El Palau demana 81
anys de presó a
Montull, i això no és
real, és pressionar el
tribunal. No ha matat
les nenes d’Alcàsser”
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“La gent ha de saber
que el pacte amb el
fiscal és ajustat a dret i
amb el qual no estem
d’acord en tot”
Jordi Pina
ADVOCAT DE JORDI MONTULL

“No s’exculpa
Gemma Montull dels
delictes, sinó que se la
situa al seu nivell, de
cooperadora «boba»
en facilitar i ajudar”

“Es mereixen
l’atenuant de dilacions
indegudes pel
maltracte social rebut i
l’angoixa viscuda”
Jorge Navarro
ADVOCAT DE GEMMA MONTULL
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Conclusions
de les
defenses
del cas Palau

Els advocats de
Millet i Montull els
consideren
víctimes del
linxament
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Millet acusa els gestors
del Palau d’«encobrir» CDC
DANNY CAMINAL

La defensa de
l’excap de l’auditori
admet que es va
apropiar de fons
Els advocats
dels dos principals
encausats denuncien
linxament públic
J. G. ALBALAT
BARCELONA

L’

advocat Abraham Castro, defensor de Fèlix Millet, va acusar ahir els actuals gestors del Palau
de la Música i la seva presidenta, Mariona Carulla, d’haver «ignorat o encobert» el pagament de comissions
per part de la constructora Ferrovial
a Convergència a través de l’entitat
cultural. El lletrat va precisar que no
es referia ni al fiscal, ni a l’acusació
popular (Federació d’Associacions
de Veïns de Barcelona), ni a l’advocat
de l’Estat, sinó al Palau de la Música
i el seu consorci, en què hi ha les administracions que haurien de «callar». Només el fiscal i l’acusació popular sol·liciten el decomís a CDC de
6,6 milions d’euros.
«S’està demanant l’apedregada
de l’adúltera per part dels que tenen
molt a ocultar», va indicar, alhora
que va llançar la frase bíblica «el que
estigui lliure de pecat que tiri la primera pedra». L’advocat va reconèixer que el problema de Millet és «haver confessat massa» i «algunes acusacions no les hi perdonaran». Va
qualificar les penes reclamades per
a l’expresident de l’auditori per part
del Palau de la Música, que exerceix
l’acusació particular, de «draconia-

33 Fèlix Millet, ahir, arriba a la Ciutat de la Justícia.

nes», ja que pugen a més de 80 anys
de presó. «¿De debò pot venir aquí el
Palau a dir que no sap quin és l’origen il·lícit dels diners?», va insistir,
en referència a les suposades comissions a CDC.
L’advocat defensor, que demana per a Millet menys de dos anys
de presó, va admetre que el que va
ser president del Palau de la Música es va apropiar de fons de l’entitat
cultural per a despeses particulars,
com obres a la seva casa de l’Ametlla del Vallès o viatges d’oci, i va reconèixer que se li «van creuar els cables» a l’hora de quedar-se amb els
diners i pensar que tot era seu. No
obstant, va assenyalar: «Millet va fer
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coses molt mal fetes, però molt, i l’hi
diu al seu advocat, però també va fer
coses molt bones, ja que es va trobar
un Palau que queia a trossos».
I va recalcar que el seu client ha
fet un «esforç reparador» del dany,
ja que ha posat a disposició de l’entitat el seu patrimoni amb la intenció
de retornar al Palau els diners que es
va apropiar.
DISCRIMINACIÓ / La defensa es va quei-

xar que a l’excap de l’auditori se’l
tracta de manera diferent que a altres acusats. «Hi ha una mà ferma
quan es parla de Millet», va asseverar, alhora que va demanar un indult parcial per a ell. L’advocat va ar-

gumentar que l’expresident ha estat
«vuit anys en arrest domiciliari» perquè no pot sortir al carrer pels insults que rep. «S’ha aixecat gent de la
taula d’un restaurant per la seva presència», va incidir. Va acabar el seu
informe amb una cita: «Odia el delicte i compadeix el delinqüent».
L’advocat Jordi Pina, que representa Jordi Montull, va defensar la
confessió i el pacte amb la fiscalia
del seu client, que va delatar CDC,
i va denunciar també l’«allau pública de linxament» a l’exdirectiu del
Palau. Per la seva part, l’advocat de
Gemma Montull, Jorge Navarro, va
al·legar que l’exdirectora financera
de l’auditori era un simple «peó». H

parlamentari, i fins i tot el Govern,
van deplorar públicament que Gordó s’aferrés a l’acta, cosa que va posar en relleu el pols que l’exconseller
ha entaulat en els últims dies amb
la jove direcció postconvergent. En
un comunicat, el diputat va explicar
que divendres, quan es va anunciar
la investigació al TSJC, va acordar
amb la7cúpula
del seu
partit deixar
Junio,
2017

ment amb els del PSC i el PPC, a tombar una esmena
de la CUP
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ller no van convèncer ni el PDECat,
ni Junts pel Sí, ni el Govern. El pre-
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i pregunto a un bon coneixedor de les intrigues convergents qui guanya amb la
maniobra de Germà Gordó
i em respon que hi perden tots. Gordó, és clar, perquè s’ha de donar de
baixa d’un partit que coneix com
ningú, tant els seus despatxos com
les canonades (que com s’ha comprovat en el judici pel cas Palau, durant anys han acumulat molta porqueria). Però no només hi perd ell.
També Artur Mas, que l’ha defensat
dins i fora com pocs més ho han fet.
La més recent va ser el 10 de març
quan en una entrevista a RAC-1, a
preguntes de Jordi Basté, l’expresident va posar la mà al foc per qui va
ser un dels seus col·laboradors més
estrets a la Generalitat i a Convergència. I això que el 2015 el va desafiar públicament al revelar que Mas
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Tomàs

¿Qui guanya?
¿Gordó, Mas
o Pascal?

tindrà l’aforament i, com a diputat no adscrit, té dret a formar
part
FRECUENCIA:
Diario
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de rellevància especial» i en alguna
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Jul- 471000
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SECCIÓN:
POLITICA
l’expresident Mas, que al març encaGermà
Gordó, el 24 de maig, a la comissió d’Afers Institucionals.
ra posava la mà al foc per Gordó. H

li havia ofert escó i conselleria i que
ell, displicent, estava pensant a marxar a l’empresa privada. Al final va
acabar acceptant ser diputat sense
seguir a l’Executiu. Per cert, també a
manera de recordatori, en una de les
converses entre Jorge Fernández
Díaz i Daniel de Alfonso, el llavors director de l’Oficina Antifrau va revelar un pla per fer fora Mas i substituir-lo per Gordó. Segons De Alfonso,
Gordó estava al corrent de la maniobra, «es va deixar estimar» i no va rebutjar el pervers pla per acabar amb
el seu amic.

Visió ‘siciliana’
Els experts en intrigues palatines
podrien escriure més d’un capítol
sobre els polsos que lliuraven el llavors també totpoderós Francesc
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Homs i Gordó. Sense pretendre
ser un d’aquests experts, des de fora era fàcil interpretar que Homs
no es va fiar mai del seu company
de Gabinet. En defensa del que va
ser conseller de Presidència s’ha
de consignar que el seu nom no ha
aparegut mai en cap llistat vinculat a comissions il·legals del partit
o a reunions estranyes amb empresaris sospitosos. En cap diligència
judicial hi figura amb sobrenoms
estranys. I això que amb tota seguretat Homs –com la majoria de dirigents independentistes– ha sigut
investigat, sigui amb mètodes policials confessables o via l’operació
Catalunya.
Gordó té una visió siciliana del
funcionament de la política, els
meus i els altres, i això és un element que complicarà la vida a Mar-

ta Pascal. Els afins a Gordó, pocs
però ben organitzats territorialment, són un corrent que pot contraposar el seu discurs del seny tradicional convergent a l’estratègia
d’un PDECat que, en la seva opinió,
ha venut l’ànima a Esquerra Republicana i es deixa arrossegar per la
CUP. I aquí, en el combat ideològic,
és on Pascal perd força davant una
part de l’electorat que encara els
queda.
Amb tot, s’ha de recordar que
en vigílies del congrés fundacional
del PDECat un Gordó ja tocat va intentar pactar amb l’actual coordinadora de la formació per integrarse dins el seu equip i així garantirse que estava en la nova direcció.
Però Pascal va rebutjar el tracte. Això forma part de l’haver en l’expedient d’aquesta política. H
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Salvador Cardús

Quan Espanya hi era a temps
Q
la seva dignitat” i “si és necessari, la solidaritat catalana tornarà a articular la legítima resposta d’una societat responsable”. Doncs això és del que es va advertir,
això és el que va ser la sentència i això és
el que ha passat.
Quan el 20 de setembre del 2012 el llavors president Artur Mas es va entrevistar amb Mariano Rajoy oferint diàleg per
a un nou pacte fiscal, Espanya encara hi
era a temps. Mas hi va portar la resolució
aprovada pel Parlament de Catalunya el
25 de juliol anterior, per 108 vots favorables de 135 en la majoria de punts (CiU,
ICV-EUiA, ERC, Laporta i PSC). L’edito-

PEDRO MADUEÑO

uan a la tardor del 2005 es va
portar el projecte de nou Estatut
a Las Cortes amb el 89% dels diputats del Parlament de Catalunya a favor, Espanya encara hi era a
temps. A temps, esclar, de resoldre un
encaix constitucional que el temps havia
anat deteriorant, especialment durant els
quatre anys de majoria absoluta del Partit Popular de José María Aznar. La reforma de l’Estatut era la resposta a l’erosió constant i la deslleialtat constitucional produïda sobre l’autogovern de
Catalunya, pensada més com un dic protector que no pas com un nou horitzó.
Maragall i l’ERC d’aleshores
estaven convençuts de la comprensió del PSOE de Zapatero
i de la pròpia força a Espanya.
Però van optar per passar el ribot, per convertir la derrota
en una humiliació –fins i tot
del mateix Maragall–, i per
aprofitar l’oportunitat per
acabar d’enrunar el vell pacte
autonòmic.
Quan a la primavera de 2010
el Tribunal Constitucional encara no havia dictat sentència,
Espanya encara hi era a
temps. A temps de respectar la
voluntat majoritària –i resignada, diguem-ho tot– dels catalans, expressada en el referèndum del 2006. Que una
sentència del Tribunal Constitucional favorable als recursos interposats pel Partit Popular tindria conseqüències gravíssimes, ja ho va expressar
aquest mateix diari en l’editorial conjunt
que havia promogut, “La dignitat de Catalunya”, publicat el 26 de novembre del
2009. Suposo que els redactors creien –i
que encara recorden– el que van escriure: “Està en joc la mateixa dinàmica
constitucional: l’esperit de 1977”; la sentència podria ser “un verdader tancament amb pany i forrellat institucional”;
“hi ha un creixent atipament per haver
de suportar la mirada irada dels que continuen percebent la identitat catalana
com el defecte de fabricació que impedeix a Espanya assolir una somiada i impossible uniformitat”; “no som davant
d’una societat feble, postrada i disposada
a assistir impassible al deteriorament de

hristian Dior, que va ser gale-

Durant més de deu
anys, Espanya hi ha
estat a temps, però no
ha tingut pressa, cap pressa
rial del Financial Times d’aquell mateix
dia advertia: “Si Rajoy no fa un gest cap a
les demandes de Catalunya, la independència serà imparable, digui el que digui
el Rei”. No crec que el Financial Times
frivolitzés amb una qüestió tan rellevant.
Però Rajoy no es va veure concernit per
la petició ni l’avís, i es va tancar a qualsevol possibilitat d’acord.
Quan el 8 d’abril de 2014 Jordi Turull,
Marta Ribas i Joan Herrera van anar a les

EL RUM-RUM
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Corts, Espanya encara hi era a temps. Hi
portaven una proposició de llei del Parlament de Catalunya per tal que, atenent
l’article 150.2 de la Constitució, es traspassés la competència per convocar i celebrar un referèndum a Catalunya. No cal
dir que la resposta va ser clara: 299 vots
en contra de 350, ben defensats per Rajoy
i Pérez Rubalcaba.
El 2014, la política espanyola encara
creia –mal assessorats pels que confonen
desitjos amb realitat– que les mobilitzacions catalanes a favor de la independència eren resultat d’una manipulació mediàtica dirigida per Artur Mas i que, amb
una mica de paciència, es desinflaria. Un bon cas Palau per
aquí, dinamitar la família
Pujol per allà, una barroera
operació Catalunya més enllà,
i tots els catalans quedarien
desmoralitzats i desactivats.
Espanya s’havia cregut la societat pujolista que ella mateixa s’havia inventat, amb l’ajuda d’alguns catalans.
Quan el passat 22 de maig el
president Carles Puigdemont
va anar a Madrid a oferir la
darrera oportunitat de diàleg,
però, Espanya ja no hi era a
temps. Quan has demonitzat
tots els marges passibles de
negociació, si n’obres un et
converteixes en el mateix diable i en un traïdor. Em sorprèn
que hi hagi qui relacioni el compromís
ferm de celebrar el referèndum de la majoria de govern i parlamentària catalana
amb càlculs electorals tàctics d’ERC,
PDECat o de En Comú, i que no vegi la
relació entre l’obstinació espanyola en
contra del referèndum i, precisament, les
seves febleses i incerteses polítiques i
electorals.
Ho van pronosticar els redactors de
“La dignitat de Catalunya” el 2009, i ho
va veure clar el Financial Times el 2012.
Durant més de deu anys, Espanya hi ha
estat a temps. Però no ha tingut pressa,
cap pressa. Finalment, el referèndum
d’autodeterminació ha estat l’única i l’última finestra d’oportunitat per a aquella
“legítima resposta d’una societat responsable” quan Espanya ja no hi ha estat a
temps.

dones, quan van començar a pujar als
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L’advocat de Millet ataca
durament l’actual Palau
Castro acusa Carulla d’encobrir les comissions a CDC
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

L’advocat de Fèlix Millet, Abraham Castro, va carregar ahir
contra l’actual direcció del Palau
de la Música i va acusar els actuals directius, especialment
Mariona Carulla, d’haver “ignorat o encobert” les comissions a
CDC, durant el seu informe final
en el judici per l’espoliació de
l’entitat cultural.
Enlasessiód’ahires vaniniciar
els al·legats de les defenses i li va
tocar el torn a Abraham Castro
(Fèlix Millet), Jordi Pina (Jordi
Montull ) i Jorge Navarro (GemmaMontull).Ivasortiracol·lació
una de les peculiaritats d’aquest
judici:peraaquestslletrats,iacusats, la baralla amb el fiscal ja és
secundària; la guerra és entre
l’antic i el nou Palau de la Música.
El més virulent va ser Castro,
que va exposar que el procés
“s’aprofita per endossar-ho tot a
Millet”, perquè més que “fer llenya de l’arbre caigut”, el que se
n’ha fet són “serradures”. I en
culpava principalment dues de
les acusacions, el Consorci i la
Fundació; és a dir, l’actual Palau,
que estan duent a terme “l’apedregada de l’adúltera quan tenen
molt a amagar” i seria millor “que

MANÉ ESPIONSA / ARXIU

Fèlix Millet

callessin”. Per Castro el problema és que Millet “va confessar
massa” i això algunes acusacions,
que demanen fins a 81 anys de
presó, “no l’hi perdonaran. ¿De
debò pot venir aquí el Palau a dir
que no sap quin és l’origen il·lícit
dels diners?”. I va afegir: “El
Palau i Mariona Carulla han
encobertunapartdelsfets.Noels
persegueixen, esclar, perquè hi
estan implicats”, amb referència
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a les presumptes comissions a
CDC.
Tant Castro com Pina van reconèixer que Millet i Montull es
van apropiar de fons del Palau, tal
com relata el fiscal, però van
qüestionar les penes que exigeix
el ministeri públic, i per descomptat la resta d’acusacions,
perquè les consideren excessives. Els lletrats van al·legar que hi
ha atenuants de dilacions indegudes, confessió i reparació del
dany, i, altra vegada, van envestir
contra el Palau, que van acusar de
no permetre que es tornés el que
se n’havia sostret. Pina va assenyalar, davant les exigències del
Consorci i la Fundació, que els
exdirectius de la institució no havien matat ni violat ningú, i que
només es van quedar diners que
no eren seus.
Per la seva banda, Jorge Navarro va destacar que Gemma
Montull no estava en la mateixa
òrbita que el seu pare i Millet, i
que no es va beneficiar del repartiment de comissions que s’emportaven, i va explicar el que li va
dir la seva clienta: “Jo em sento
encobridora del meu pare”.
Aquest és un judici singular: no
només s’hi dirimeixen les penes,
sinó també la guerra entre l’antic
i el nou Palau.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 19

O.J.D.: 6417

TARIFA: 2980 €

E.G.M.: 29000

ÁREA: 487 CM² - 47%

SECCIÓN: CATALUNYA

7 Junio, 2017

F lix Millet ataca
al Palau por
encubrir a CDC
Suabogado
lamenta
queel Consorcio
nopida
cdrcelporla presunta
financiaci6n
irregular
BARCELONA
implicadoshasta las trancas)). AdeAbraham Castro, abogado del ex m~s, destac6 que esta acusaci6n exipresidente del Palau de la Mfisica ja a su cliente el dinero que supuesF~lix Millet, lament6 que la funda- tamente CDCrecibi6 en comisiones
ci6n y el Consorciodel Palau de la
ilegales de la constructora Ferrovial
Mflsica pidan para su cliente y los
a trav6s del Palau de la Mfisica: 5De
otros ex responsables de la entidad verdad puede venir aqui el Palau a
procesados altas penas de prisi6n
decir que no sabe cufil es el origen
mientras(<encubren>>
la presunta fiilicito del dinero%dijo el letrado y
nanciaci6nilicita de CDCa trav6s de asegur6que tal vez el problemade la
la comisionespor adjudicaciones de defensade Millet es que haya <(conobra pfiblica. Ensu informefinal an- fesado demasiado. Y eso algunas
te la Audiencia de Barcelona en el
acusaciones no lo van a perdonar)~.
juicio por el expolio de1Palau, Cas- Adem~,Castro pidi6 el indulto partro asegur6 que esta peticiSn de pe- cial de la condenapara su cliente y
nas que van desde los 21 a los 81 record6 la historia del ladr6n arreafios de c~rcel por parte de las acu- penfido Dimasquien fue crucificado
saciones particulares y populareses junto a Jesucfisto y que se convirti6
un <dinchamiento>>
pfiblico y record6 despu6s en santo pese a que ni sique los actuales responsables de la
quiera bahia devuelto un duro de lo
institud6n cultural han<<venido
igno- que habia robado.
rando, cuando no encubfiendo, una
Castro tambi6n lament6 el
parte de los hechosconfesados>>pot <<arrestodomiciliario>>al queha silos acusados.
do sometido su cliente tras confe((No merefiero ni al Palau ni a
sar que desvi6 fondos de la entiAbogaciadel Estado ni a la Federa- dad, hasta el punto de tenet que
ci6n de Vecinos, pero los demfis ca- abandonar restaurantes por las
quejas de clientes.
lladitos eneste tema>),destac6el letrado quien lament6 que la FundaPor su parte, el abogado Jordi
ciSn pida penas ((draconianas))
Pina, defensor de Jordi Montull, laMillet y Montall cuandolos actuales ment6tambi6nel ((alud pfiblico
responsables de la entidad ((estfin
linchamiento~ contra su cliente

F~lixMillet,la semana
pasada,
antesdeunasesi6n
deljuicio.QUIQUE
GARCiA
/ EFE
tras la confesi6n del saqueo en
2009 por lo que asegur6 que tuvo
que refugiarse en su casa. Pina defendi6 el acuerdo parcial alcanzado por Montullcon el fiscal, que le
ha rebajado a 10 afios y 10 meses
de cilrcel la pefici6n de 27 quesolicitaba inicialmente, aunque reconoci6que para 61 ha sido <(extrafio>>
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y (<complicado>~porque no estil
acostumbrado a que un cliente se
(<rinda~ ante el tribunal (<desde
minuto uno de partido>~, aunque lo
enmarc6 dentro de la normalidad
procesal cuandodestac6 que <<dala
sensaci6n de que nos hayamosreunido alas tres de la mafiana en
un bar de mala muerte y en cir-

cunstancias extrafias. Puede que la
gente piense que se ha hecho trampayno es asfi).
Pina tambi6n carg6 contra la
Abogacia del Estado, que acusa a
los ex responsables del Palau de
fraude fiscal, y compar5su actitud
en este caso con la de la presunta
evasi6n de impuestos atribuida al
intemacional del Real Madrid Cristiano Ronaldo.<<SiMillet fuera futbolista y Montull tuviera nombre
de folcl6fica, yo no estaria aqui defendi6ndoles>), afirm6 el abogado
quien destac6 que su cliente saque6 dinero de la instituci6n cultural pero <(noes el asesino de las niflas de Alcfisser ni ha violado a nadie)). <<Lofinico maloque hizo, que
es grave, es llevarse dinero de una
instituci6n, pero no ha matado a
nadie~>,indic6 el letrado.
E1 abogado de GemmaMontull,
Jorge Navarro, desarroll6 su informe de una forma mils grifica. Se
sac6 del bolsillo tres piezas de ajedrez, un rey, un alfil y un pe6n, para asegurar que entre los dos primeros(<no se sabe qui6n es qui6m>,
pero ha atribuy6 a la hija de Montull el papel mils subalterno: <<Mi
demandantees un pe6n y tiene poco poder para tomar decisiones>>.
Navarro considera que la procesada (too fue autora ni coautora y, si
hubiera sido cooperadora, habria
sido la cooperadora boba>>.
GemmaMontull pact6 con la Fiscalla rebajar su pena de 26 a tres
afios de c/trcel, unode ellos substituible por multa, a cambio de su
confesi6n, que incluia la acusaci6n
contra CDC.Ademils, tambi6n carg6 contra las acusaciones particulares y populares ya que considera
que pidan para GemmaMontull
<<penaspropias de varios asesinatos)>. Este mi6rcolesseril el turno
de informe de los abogados de
Converg~nciay de Daniel Osficar.
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CORRUPCIÓ

L’advocat de Millet acusa
el Palau d’“encobrir” CDC

trossos”, i que “en pocs anys” va
aconseguir més de quaranta milions
en patrocinis.
Amb tot, el lletrat va titllar de
“cruel” que les acusacions no tinguin
en compte els atenuants de confessió
i reparació del dany, com sí que fa la
fiscalia. I més quan l’exresponsable
del Palau porta “vuit anys sota arrest
domiciliari”. En aquest punt va coincidir plenament Jordi Pina, advocat
de Jordi Montull, que va ser molt insistent en la necessitat de tenir en
compte aquests atenuants i, també,
el de dilacions indegudes.

La defensa considera exagerat parlar
d’espoli i veu “draconianes” les penes
MARC TORO
BARCELONA

“Qui estigui lliure de pecat que tiri la
primera pedra”. Aquesta va ser la
frase bíblica que l’advocat de Fèlix
Millet, Abraham Castro, va dedicar
ahir a la Fundació del Palau de la
Música. Castro, que presentava el
seu informe final en el judici, va acusar els gestors del Palau d’haver “ignorat, si no encobert”, el presumpte finançament il·legal de CDC a través de la institució.
Recordant que només la fiscalia
i l’acusació popular han acusat Convergència d’haver cobrat 6,6 milions d’euros de Ferrovial a través del
Palau, el lletrat va insinuar que la
pena “draconiana” que la Fundació
demana per al seu client (81 anys de
presó) respon al fet que Millet va
“confessar massa”. Una confessió
després de la qual el ministeri públic va decidir rebaixar la petició
d’anys de presó per a Millet de 27
anys i mig a 14 anys i nou mesos. Els
advocats del Palau “demanen penes

exemplaritzants quan els seus clients estan implicats fins al fons en
els fets”, va protestar Castro, que va
sentenciar: “Els que tenen moltes
coses a amagar estan demanant
apedregar l’adúltera”.
La defensa de l’exresponsable del
Palau va centrar gran part de la seva
intervenció a minimitzar l’abast dels
delictes jutjats i confessats. Després
de criticar la “mà ferma” del fiscal,
Emilio Sánchez Ulled, amb Millet en
comparació amb la resta d’acusats,
va arribar a qualificar d’exagerat que
es parli d’espoli del Palau: “No conec
cap espoliador que després d’espoliar deixés molt més del que va espoliar”. Castro va insistir que Millet va
cometre un “error” –tal com el mateix acusat va declarar– quan va pensar que tant ell com la seva mà dreta, Jordi Montull, mereixien cobrar
“primes” del Palau sense consultar
els òrgans de la institució. “Se li van
creuar els cables”, va dir, reiterant,
això sí, que els diners que es van utilitzar per a despeses personals “estan reconeguts, confessats i reparats
des de fa vuit anys”.

Víctimes de l’“escarni” públic

Fèlix Millet i el seu advocat, Abraham Castro
(dreta), a la Ciutat de la Justícia. ANDREU DALMAU / EFE

Estratègia
Millet i Montull
volen fer valer
els atenuants
de confessió
i reparació
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Negant que a Millet se li pugui
atribuir un delicte de tràfic d’influències com a “cooperador necessari” del cobrament de comissions
il·legals per part de CDC, Castro va
sentenciar: “El senyor Millet va fer
coses molt dolentes al Palau, i ho dic
fins i tot jo, que soc el seu advocat.
Però també va fer coses bones, molt
bones, extraordinàriament bones”.
En aquest sentit, va subratllar que
Millet va posar-se al capdavant del
Palau amb la institució en “ruïna
econòmica” i l’edifici que “queia a

Pina va lamentar que es vulgui imposar “un càstig de tal natura que els
acusats no tinguin cap esperança de
tornar a sortir en llibertat”. “I això
per haver robat! Per haver-se emportat uns diners!”, va afegir, i va
destacar que la pena de Millet i Montull va començar el dia que van confessar, amb l’inici del “linxament” i
l’“escarni” social i mediàtic. “Millet
no és l’assassí de les nenes d’Alcàsser, ni ha violat ningú. És una persona que s’ha quedat diners que no
eren d’ell”, va insistir.
L’últim que va presentar el seu informe ahir va ser l’advocat de Gemma Montull, Jorge Navarro, que va
descriure l’exdirectora financera del
Palau com un “peó” amb “poc poder
per prendre decisions”. Com la resta de defenses, també va criticar que
se li demanin “penes pròpies de diversos assassinats”.e
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L'advocat de Fèlix Millet
acusa la Fundació del
Palau d^encobrir" C D C
L'advocat de Fèlix Millet, Abraham Castro, ha acusat els actuals
gestors del Palau de la Música i la
seva presidenta, Mariona Carulla,
d'haver "ignorat o encobert" el
pagament de comissions per part
de Ferrovial a CDC a través de
l'entitat cultural, "potser perquè
ha confessat massa".

El lletrat va aclarir que no es referia ni al fiscal, ni a l'acusació popular (Federació d'Associacions
de Veïns de Barcelona, FAVV),
ni a l'advocat de l'Estat, sinó a la
Fundació del Palau de la Musica,
especialment a la seva actual presidenta i anterior vicepresidenta,
Mariona Carulla, i al Consorci, re-

P.34

presentat per les administracions
que, al seu entendre, haurien de
"callar".
Només el fiscal i l'acusació popular sol·liciten el decomís a CDC
de 6,6 milions d'euros.
"S'està demanant apedregar
l'adúltera per part dels que tenen molt a amagar", va indicar, a
la vegada que ha fet referència a
la frase bíblica de "el que estigui
lliure que tiri la primera pedra".
L'advocat va recordar que el problema de Millet és "haver confessat massa" i "algunes acusacions
no l'hi perdonaran".
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L'advocat de
Fèlix Millet
acusa el Palau
d'encobrir CDC

L'advocat de Fèlix Millet, Abraham Castro, va acusar ahir la
Fundació del Palau de la Música, acusació particular en el cas
Palau, d'«encobrir» el presumpte cobrament de comissions de
CDC a Ferrovial a través de la
institució cultural. Durant la
presentació del seu informe final en la sessió d'ahir del judici, també va denunciar que Millet ha passat vuit anys en
«arrest domiciliari» després de
confessar l'espoli de l'entitat,
ja que quasi no ha sortit de casa perquè quan ho fa rep retrets
públics. D'altra banda, Jordi Pina, advocat de l'exdirector general del Palau Jordi Montull, va
dir ahir que el seu client «no és
l'assassí de les nenes d'Alcàsser
ni ha violat ningú». • R. B.
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La defensa de Millet acusa al
Palau de «encubrir» a CDC
∑ Los abogados de los
tres principales
acusados denuncian
un «linchamiento»
A. C.
BARCELONA

Más reproches en el juicio sobre el expolio del caso Palau. La defensa del
expresidente de la institución, Fèlix
Millet, culpó ayer a las acusaciones,
ejercidas por la Fundación y el Consorcio del Palau de la Música, de «encubrir» la presunta financiación ilícita de CDC delatada por el exresponsable de la entidad, tal vez porque éste
«ha confesado demasiado». La jornada de ayer también sirvió para que
los abogados de Millet así como de
Jordi y Gemma Montull denunciaran
el «linchamiento» público sufrido.
En sus informes finales del juicio,
EFE
Abraham Castro, abogado de Millet, Fèlix Millet, la semana pasada a su llegada a la Ciudad de la Justicia
señaló que varias de las acusaciones
del caso «han venido ignorando, cuando no encubriendo, una parte de los cuál es el origen ilícito del dinero?»,
Por su parte, el abogado de Jordi
hechos confesados», en unas pala- se preguntó Castro.
Montull, Jordi Pina, lamentó el «alud
bras dirigidas especialmente a la FunFinalmente, Castro apuntó que tal público de linchamiento» hacia su
dación del Palau y a la actual presi- vez el problema de la defensa de Mi- cliente desde que en 2009 confesó el
denta, Mariona Carulla.
llet es que haya «confesado demasia- saqueo. Tras reconocerlo, incidió en
«No me refiero ni al Palau ni a la do. Y eso algunas acusaciones no lo que «no es el asesino de las niñas de
Abogacía del Estado ni a la Federa- van a perdonar», dijo. Además, el abo- Alcàsser, ni ha violado a nadie». «Lo
ción de Vecinos, pero los demás ca- gado de Millet denunció el «arresto único malo que hizo, que es grave, es
lladitos en este tema», incidió. Ade- domiciliario» al que, a su parecer, se llevarse dinero de una institución, pero
más, la defensa de Millet cargó con- ha visto abocado el expresidente del no ha matado a nadie», defendió. Pina
tra las «draconianas» penas que la Palau tras confesar que desvió fon- reconoció que para él el caso ha sido
Fundación y el Consorcio piden para dos de la entidad, hasta el punto de «extraño» y «complicado», porque no
los exresponsables de la entidad cul- tener que abandonar restaurantes está acostumbrado a que un cliente
tural cuando los actuales responsa- por las quejas de clientes.
se «rinda» ante el tribunal «desde el
bles de la entidad «están implicados
minuto uno de partido».
hasta las trancas», recogió Efe.
Además, Jorge Navarro, el abogaEl letrado afeó además a la Fundado de Gemma Montull, utilizó duranOrigen del dinero
ción que exija a su cliente el dinero
te su intervención tres piezas de ajeque supuestamente CDC recibió en El letrado de Millet cree
drez –un rey, un alfil y un peón– y asecomisiones ilegales de Ferrovial a tra- que el expresidente confesó guró que entre los dos primeros «no
vés del Palau: «¿De verdad puede ve- demasiado. «Y eso algunos
se sabe quién es quién», pero atribunir aquí el Palau a decir que no sabe no lo van a perdonar», dijo
yó a Gemma el papel más subalterno.
P.36
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Joan PLANES - Barcelona

La nueva, y una de las últimas de
las sesiones del juicio por el caso
Palau fue protagonizada ayer por
las defensas de los dos principales
acusados, el ex presidente de la
entidad Fèlix Millet, y su ex brazo
derecho y ex director administrativo del organismo, Jordi Montull.
Como era previsible, rebatieron
todas las tesis del fiscal, Emilio
Sánchez Ulled, al que incluso
acusaron de «vivir en una burbuja». No se trató, ni mucho menos,
del primer rifirrafe entre la defensa de los acusados y el Ministerio
Público.
El motivo de esta afirmación fue
uno de los puntos más polémicos
de todo del juicio, los famosos
nueve millones presuntamente
saqueados de las cuentas del Palau de la Música, por parte de
Millet y Jordi Montull y su hija, la
ex directora financiera Gemma
Montull, también acusada. Las
defensas de todos ellos aseguraron que «a veces se pagaba en
negro». El abogado del ex presidente de la entidad, Abraham
Castro llegó incluso a afirmar que
su cliente hizo «cosas extraordinariamente buenas» en la entidad.
«ENCUBRIMIENTO»

No obstante, y una vez más, el
juicio volvió al ámbito político. La
defensa de Millet, además de
cargar contra la Fiscalía, también
reprochó a las acusaciones de la
Fundació y el Consorci del Palau
–la única que es pública– que
«encubran» la presunta financiación ilícita de CDC delatada por
Millet, tal vez porque «confesó
demasiado».
Castro, en sus informes finales
del juicio, señaló que «varias de las
acusaciones del caso han venido
ignorando, cuando no encubriendo, una parte de los hechos confesados, especialmente la Fundació del Palau, y más claramente la
actual presidenta del Palau, Mariona Carulla». La sentencia puede llegar en septiembre.

L.R. - Barcelona

Son doce años ya sin que la Selección española de fútbol juegue en
Cataluña. Y para tratar de remediar esto, ahí está la plataforma
«Barcelona con la Selección».
Saben que quizá no es el momen-

El ex presidente del Palau, Fèlix Millet, durante su declaración en el juicio

La defensa de
Millet acusa
al Palau de
«encubrir» a CDC
El abogado del ex presidente de la entidad
denuncia el «arresto domiciliario» de su cliente
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de euros es el cálculo del
expolio del Palau

del desfalco no encuentra
la Fiscalía

La intervención de Castro contrastó con fuerza con las intervenciones la semana pasada del fiscal,
que no dejó títere con cabeza,
desde Millet y Montull hasta la
antigua CDC, a la que acusó de
cobrar comisiones ilegales por
parte de una empresa constructora. No obstante, rebajó hasta la
mitad las penas de cárcel, hasta
los catorce años, para los dos
principales dos acusados, y dos
años para Gemma Montull, lo que
le evitaría cárcel.
Hubo más quejas por parte de
la defensa de Millet. Dijo que su
cliente «ha pasado ocho años en
arresto domiciliario», con toda
seguridad en referencia a la opinión pública. De todas maneras,
aunque no llegaron a concretar
nada, los abogados de los ex responsables de la entidad pidieron
el indulto parcial. Falta por ver la
recta final del juicio.

«Barcelona con la Selección» pide que
España juegue en un estadio catalán
conseguir que la «Roja» juegue de
nuevo un partido oficial en CataP.37
luña. Para ello proponen que
el

en Barcelona», manifestó el presidente de esta asociación, Nacho
Pla en «Herrera en COPE». «Tene-

«Pedimos al resto de España
que empaticen con los que piensan que los catalanes también nos
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Millet acusa a
Carulla de tapar
las comisiones
a Convergència

Fèlix Millet (izquierda) entra en la Ciudad de la Justicia acompañado de su abogado.

/ MASSIMILIANO MINOCRI
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Fèlix Millet aprovechó ayer para
pasar cuentas con la actual presidenta del Palau de la Música, Mariona Carulla. Molesto por la elevada pena de prisión que solicita
el Palau (81 años de cárcel), Millet acusó a Carulla y a los responsables de la institución musical de “encubrir” el pago de comisiones a Convergència. Lo hizo a través de su abogado en el
informe del juicio, que está a
punto de concluir. Millet confesó
esas mordidas de Ferrovial —en
las que ejercía como intermediario— que la fiscalía también considera probadas. El Palau, sin
embargo, ha evitado mencionarlas en el juicio y no se siente perjudicado por Convergència. Jordi Montull, por su parte, también lamentó las peticiones de
pena del Palau: “No es el asesino
de las niñas de Alcàsser”, dijo su
abogado.
PÁGINA 4
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La defensa de
Montull: “No es
un asesino”

Millet acusa a la
dirección del Palau
de “encubrir” a CDC
JESÚS GARCÍA, Barcelona
Fèlix Millet arremetió ayer con fuerza, a través de su abogado, contra los actuales responsables del Palau de la Música. En su informe
final en el juicio del caso Palau, el letrado acusó a la institución
musical —que ejerce la acusación particular— de “encubrir” la financiación ilegal de Convergència. En su declaración, Millet confesó el
pago de comisiones. La actual presidenta del Palau, Mariona Carulla,
conocía esa circunstancia y, sin embargo, ha evitado acusar a CDC.

“El Palau y Mariona Carulla han
encubierto una parte de los hechos. Pero se permite, en otros
temas, pedir penas draconianas”, explicó Abraham Castro sobre la posición del Palau en la
vista oral: solicita elevadas penas
de prisión para Millet y su mano
derecha, Jordi Montull, y no reclama nada, en cambio, a Convergència, que presuntamente cobró 6,6 millones en mordidas a
través del Palau. “Nunca me he
encontrado un juicio en el que
las defensas confiesan algo que
las acusaciones encubren”, dijo
Castro.
El abogado intentó minimizar
las acusaciones contra Millet,
que ha confesado las comisiones
pero también haberse apropiado
de fondos de la institución musical (24 millones). El expresiden-

te del Palau “lleva ocho años
cumpliendo una pena de arresto
domiciliario”. Pese a que ha permanecido en libertad desde que
empezó la investigación, en
2009, el expresidente del Palau
ya ha sufrido las consecuencias
de su confesión. “No puede salir
de casa. Salimos escoltados todos los días. Hemos tenido que
salir de restaurantes porque la
gente se levantaba”, lamentó.
La defensa de Millet denunció el agravio comparativo con
Montull. “El fiscal pide a mi cliente siete años y a Montull cinco,
cuando son los mismos delitos y
las mismas atenuantes”. Ambos
pactaron con la fiscalía confesar
los pagos a Convergència a cambio de una rebaja de pena.
Castro admitió que Millet se
asignó un sueldo elevado a espal-

Jordi Montull entra, ayer, en la Ciudad de la Justicia.

das de los órganos del Palau. Pero intentó explicar “el proceso
mental” por el que tomó esa decisión. “Si lo hubieran sometido a
votación, se lo habrían dado, pero cometieron un error. Bien por
pudor, bien por vergüenza o desvergüenza, se les cruzaron los cables y decidieron cogerlo sin
más”.

P.39

/ M. MINOCRI

“Millet hizo cosas muy malas,
lo digo hasta yo que soy su abogado. Pero también cosas extraordinariamente buenas. No conozco
a ningún expoliador que, después de expoliar, dejara mucho
más de lo que encontró al llegar", dijo el abogado para defender el legado que dejó Millet tras
sus años al frente del Palau.

Jordi Montull, mano derecha
de Fèlix Millet en el Palau, “no
es el asesino de las niñas de
Alcàsser ni ha violado a nadie”, aseguró ayer su abogado,
Jordi Pina. “Lo único malo
que hizo, que es grave, es
llevarse dinero de una institución, pero no ha matado a
nadie”, insistió en su informe
final, en el que cargó contra el
Palau por solicitar 81 años de
cárcel. Pina defendió el pacto
de Montull y de su hija, Gemma Montull (exadministradora
financiera del Palau), con la
fiscalía, que les ha permitido a
ambos una rebaja de la petición de pena. A cambio, han
confesado la financiación
irregular de Convergència.
Pina defendió que ese tipo de
pactos son habituales: “Da la
sensación de que nos hayamos
reunido a las tres de la mañana en un bar de mala muerte
y en circunstancias extrañas.
Puede que la gente piense que
se ha hecho trampa y no es
así”. En la misma línea, el
abogado de Gemma Montull,
Jorge Navarro, lamentó que
algunas acusaciones pidan
para ella “penas propias de
varios asesinatos”. El fiscal
rebajó su petición de los 26 a
los tres años de cárcel.

RNE-1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 24 HORAS (INFORMATIVO)
DURADA : 94

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En la Audiencia de Barcelona continúa la
presentación de conclusiones por el expolio del
Palau de la Música.
En la Audiencia de Barcelona continúa la presentación de conclusiones por el expolio del Palau de la Música. Las defensas de los
principales acusados, Félix Millet y Jordi Montull, han denunciado el trato de la Fiscalía. El abogado de Millet ha justificado su gestión
al frente de la institución y ha asegurado que reparó el daño, achacando a los actuales responsables de hacer la vista gorda con el
cobro de comisiones de Convergencia. Decl. Abogado de Félix Millet.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 24 HORAS (INFORMATIVO)
DURADA : 53

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En la Audiencia de Barcelona continúa la
presentación de conclusiones por el expolio del
Palau de la Música.
En la Audiencia de Barcelona continúa la presentación de conclusiones por el expolio del Palau de la Música. Las defensas de los
principales acusados, Félix Millet y Jordi Montull, han denunciado el trato de la Fiscalía. El abogado de Millet ha justificado su gestión
al frente de la institución y ha asegurado que reparó el daño, achacando a los actuales responsables de hacer la vista gorda con el
cobro de comisiones de Convergencia. Decl. Abogado de Félix Millet.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : VESPRE A LA 2
DURADA : 46

La2

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del Caso Palau hoy era el turno de los
informes finales de las defensas.
En el juicio del Caso Palau hoy era el turno de los informes finales de las defensas. El abogado de F. Millet considera que su cliente
también hizo cosas positivas por el Palau y ha criticado que las penas solicitadas sean más duras para él que para J. Montull. La
defensa de Montull dice que él sólo fue cooperador necesario. Decl. Abogados defensa Milet y Montull.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 114

RNE-1

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del Caso Palau, tras las conclusiones
finales de la fiscalía y las acusaciones hoy
declaraban las defensas.
En el juicio del Caso Palau, tras las conclusiones finales de la fiscalía y las acusaciones hoy declaraban las defensas. El abogado de F.
Millet ha descrito las dificultades con las que se ha topado su cliente en los pasados 8 años y también ha criticado las acusaciones del
Consorcio y la Fundación por no acusar a Convergencia. Decl. Abogado defensa.
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Cadena Ser

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 14 CATALUNYA
DURADA : 72

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El abogado de Felix Millet Abraham Castro ha
expuesto hoy las conclusiones en el juicio del
"caso Palau".
El abogado de Felix Millet Abraham Castro ha expuesto hoy las conclusiones en el juicio del "caso Palau". Decl. Abraham Castro.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 14/15
DURADA : 107

RAC 1

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del "caso Palau" el abogado de Fèlix
Millet Abraham Castro ha criticado que el Consorcio
del Palau de la Música pida las penas mas altas sin
atreverse a acusarle de los delitos que ....
En el juicio del "caso Palau" el abogado de Fèlix Millet Abraham Castro ha criticado que el Consorcio del Palau de la Música pida las
penas mas altas sin atreverse a acusarle de los delitos que afectan al partido. Decl. Abraham Castro.
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TVE1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO 1
DURADA : 59

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau, las defensas han
empezado a presentar sus informes finales.
En el juicio del caso Palau, las defensas han empezado a presentar sus informes finales. El abogado de Fèlix Millet ha afirmado que su
cliente también hizo cosas positivas por el Palau de la Música y ha criticado que las penas solicitadas sean más duras para él que para
Jordi Montull. La defensa de éste argumenta que no fue autor de los hechos, sino cooperador necesario y ha lamentado el acoso
sufrido. Decl.

P.46

PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00
DURADA : 101

Cadena Cope

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy en el juicio por el saqueo del Palau, el abogado
de Félix Millet, en su turno de defensas, ha criticado
la mano dura del fiscal con su cliente porque
también hizo cosas extraordinariamente buenas ....
Hoy en el juicio por el saqueo del Palau, el abogado de Félix Millet, en su turno de defensas, ha criticado la mano dura del fiscal con su
cliente porque también hizo cosas extraordinariamente buenas en el Palau, que estaba ruinoso cuando asumió la dirección. Decl.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 92

TV3

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El abogado de Félix Millet ha asegurado hoy en sus
conclusiones finales que el expresidente del Palau
de la Música reflotó la entidad pero que se le
cruzaron los cables.
El abogado de Félix Millet ha asegurado hoy en sus conclusiones finales que el expresidente del Palau de la Música reflotó la entidad
pero que se le cruzaron los cables. También ha atacado al Consorcio y a la Fundación del Palau, y especialmente a la actual
presidenta Mariona Carulla, por haber encubierto la presunta financiación ilícita de CDC al no acusar al partido. Decl. abogado de Félix
Millet.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 89

TVE1

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Se ha reanudado el juicio por el caso Palau, con la
presentación de los informes finales de las
defensas.
Se ha reanudado el juicio por el caso Palau, con la presentación de los informes finales de las defensas. El abogado de Fèlix Millet ha
defendido lo bueno que, según él, hizo su cliente por el Palau y ha acusado a los gestores de la institución de esconder el pago de
comisiones ilícitas a CDC. Decl. abogado de Fèlix Millet; abogado de Jordi Montull.

P.49

PAÍS : Spain
PROGRAMA : DIARIO DE LAS DOS
DURADA : 124

RNE-1

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del "caso Palau" en la Audiencia de
Barcelona han presentado sus conclusiones las
defensas de los principales acusados del expolio
del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull.
En el juicio del "caso Palau" en la Audiencia de Barcelona han presentado sus conclusiones las defensas de los principales acusados
del expolio del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull. Decl.abogado defensor de Fèlix Millet.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA
DURADA : 69

Onda Cero

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La defensa de Fèlix Millet acusa a la Fundación y al
Consorcio del Palau de la Música de encubrir la
financiación ilícita de CDC.
La defensa de Fèlix Millet acusa a la Fundación y al Consorcio del Palau de la Música de encubrir la financiación ilícita de CDC. Afirma
que su cliente consideraba el expolio del Palau un sobresueldo por su extraordinaria gestión.
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Cadena Cope

PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE INFORMATIVO
DURADA : 24

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

'Sonidos del día'.
'Sonidos del día'. El abogado de Félix Millet ha afirmado que hizo cosas extraordinariamente buenas en el Palau de la Música pese a
que ahora esté siendo juzgado por el saqueo. Decl.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 113

Catalunya Radio

dimarts, 6 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El abogado de Félix Millet pide el indulto parcial
para su cliente, alegando que ha confesado y ha
reparado el daño que causó.
El abogado de Félix Millet pide el indulto parcial para su cliente, alegando que ha confesado y ha reparado el daño que causó. Tanto él
como la defensa de Jordi Montull han cargado contra la acusación del Palau por pedir penas ejemplarizantes. Decl. abogado de Fèlix
Millet; abogado de Jordi Montull.
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

"Mesa de actualidad".
"Mesa de actualidad". Nuria Solé explica que las defensas de Félix Millet y Jordi Montull han presentado hoy sus conclusiones finales
en el juicio del caso Palau y resume los principales argumentos que ha expuesto el abogado de Millet. Decl. Abraham Castro, abogado
de Félix Millet.
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Se reanuda el juicio por el caso Palau, con la
exposición de las conclusiones finales de las
defensas de Fèlix Millet y Jordi Montull.
Se reanuda el juicio por el caso Palau, con la exposición de las conclusiones finales de las defensas de Fèlix Millet y Jordi Montull.
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau hoy es turno de las
defensas de Félix Millet y Jordi Montull.
En el juicio del caso Palau hoy es turno de las defensas de Félix Millet y Jordi Montull. Como ya han hecho los fiscales y las
acusaciones, los abogados de los dos principales acusados del expolio expondrán sus conclusiones definitivas.
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Este martes se retoma el juicio por el caso Palau.
Este martes se retoma el juicio por el caso Palau.
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